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Abstract 

 

This study investigates how men are portrayed in two different textbooks designed for courses in English 

5 and Swedish as a second langue 1 at Swedish upper secondary school level. By examining which type 

of character traits male characters display in mentioned textbooks the goal was to decide whether main 

characters of the male sex are portrayed as gender stereotypical or not. Discourse analysis, social 

constructionism theory and systematic functional linguistics have been used to reach the conclusion that 

examined textbooks do portray male characters in a gender stereotypical manner. The results show that 

nine out of ten characters have stereotypically male character traits. The two most common characteristics 

are successful and aggressive.   

 

 

 

 

 

Nyckelord: Maskulinitet, läromedel, genus, svenska som andraspråk, läromedelsanalys, 

socialkonstruktionism. 
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1 Inledning 

 

Läroböcker i svenska skolor har under en lång tid förmedlat kunskap till elever. De är och 

har varit en del av den svenska skolan under en väldigt lång tid. De kan ses som ett slags 

sammanfattning av ett skolämne och innehåller därför mycket information och texter som 

lärare försöker förmedla till sina elever. Oftast syftar möten mellan elev och lärobok till 

att lära ut det som står i läroboken men vad mötet mellan eleven och läroboken resulterar 

i, utöver lärarens huvudfokus, är svårt att avgöra. Det saknas ofta tid för att fokusera på 

annat än den viktigaste informationen, men läroböcker förmedlar fler budskap än enbart 

lärandebudskap. De centrala karaktärerna i olika texter kan vara saker som påverkar 

eleverna utan att vare sig lärare eller elever tänker på det. I språkämnen används texter 

ofta som ett medel för att lära sig språk, men texterna som används i läroböcker, och 

behandlas av lärare och elever, är inte sällan skrivna med andra syften än för att figurera 

i läroböcker.  

 

Ammert (2011) presenterar två olika kritiska tolkningsalternativ av läroboken. Den första 

tolkningsmöjligheten är att se på läroboken som en reflektion av de samhällsstyrande 

organens vilja att disciplinera och forma blivande samhällsmedborgare som elever är. Det 

andra tolkningsalternativet är att se på läroboksförfattaren som ett redskap för maktens 

ambition att påverka elevers bild av verkligheten och deras identiteter. I Lgy 11 finns 

följande citat (Skolverket, 2016): 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. (Skolverket, 2016, s.2) 

 

Citatet ringar in skolans uppgift att motverka stereotypiska könsmönster som kan ha 

negativa effekter på inlärning och identiteter. Således bör läroboken reflektera det som 

uttrycks i läroplanen. Eilard (2004) menar att budskap och ideal i läroböcker ofta 

motsäger läroplanens budskap om jämställdhet.   

 

Jag har undersökt läroböcker i ämnet gymnasiekurserna Svenska som andraspråk 1 och 

Engelska 5. Båda ämnena är kärnämnen i gymnasieskolan. Det finns dock en tydlig 

skillnad. Engelska 5 ska läsas av alla elever för att de ska kunna få en gymnasieexamen. 

Svenska som andraspråk 1 riktar sig i huvudsak mot invandrarelever och är ett alternativ 

till Svenska 1 (Skolförordningens 5 kap. 14 §). Läroplanen uttrycker angående svenska 

som andraspråk 1 att lärandet ska utgå från elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund och 

språk (Skolverket, 2011). En sådan formulering finns inte angående engelska 5 och man 

kan därför fundera på om skillnaden gällande utgångspunkt för de två ämnena framträder 

när läroböcker i respektive ämne analyseras.  
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Hirdman (1997) menar att isärhållandet av manligt och kvinnligt hjälper till att skapa 

mannen som norm i samhället. Hon anser också att återskapandet av manligt och kvinnligt 

är den djupaste föreställningen vi människor har ur ett historiskt perspektiv. Skolböcker 

har, på samma sätt som sociala medier, möjligheten att influera en persons självkänsla 

och även påverka en individs förståelse för vad maskulinitet är, därför är det av intresse 

att undersöka hur män framställs och porträtteras i läromedel. Om vi kan konstatera om 

läroböckerna förstärker stereotypiska könsmönster kan vi också gå vidare och göra något 

åt detta. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka manliga karaktärer, samt vilka attribut som tillskrivs dessa 

män i två förlagsutgivna läroböcker på gymnasienivå, en lärobok i svenska som 

andraspråk 1 samt en lärobok i engelska 5. Genom att undersöka män i läroböckerna ta 

reda på hur män konstrueras i text med hjälp av följande frågeställningar.  

 

• Vilka maskuliniteter konstrueras i läroböckerna? 

 

• Vilka karaktärsdrag är vanligast hos manliga karaktärer? 

 

  



7 

2 Tidigare forskning 

Följande avsnitt kommer att behandla tidigare forskning som bedömts relevant för 

föreliggande studie. Avsnittet är uppdelat i två kategorier för att skilja tidigare forskning 

som fokuserat läroböcker av olika slag från forskning om könskonstruktioner i skolan 

utan fokus på läromedel. De två kategorierna anses relevanta för resultaten i föreliggande 

studie eftersom det socialkonstruktionistiska synsättet som anammas i studien möjliggör 

för tolkningen att mötet mellan elever och läroböcker kan påverka hur eleverna formar 

sina egna identiteter. 

2.1 Forskning med läroböcker i fokus 

Evans och Davies (2000) har gjort en innehållsanalys i textböcker avsedda för första, 

tredje och femte klass i en amerikansk kontext. Studien presenteras utförligt eftersom den 

är av metodologisk betydelse för föreliggande uppsats. Evans och Davies studie är utförd 

i ett amerikanskt sammanhang där två läseboksserier med stor spridning i USA valdes ut 

som material för studien. Totalt analyserades tretton olika böcker, sju för första klass, fyra 

för tredje klass och två för femte klass. Studien fokuserade enbart på texter vilket innebar 

att bilder inte analyserades. Det ansågs bidra till högre reliabilitet.  Med hjälp av ett 

utvärderingsinstrument som baserats på ”the Bem Sex Role Inventory (BSRI)”, 

fokuserade Evans & Davies på hur män framställs i läroböckerna. BSRI är ett test som 

utvecklats på 70-talet av Bem (1974). Testet finns numera på nätet och är tillgängligt för 

alla. Det består av 20 maskulina, 20 feminina samt 20 androgyna särskilt utvalda 

karaktärsdrag. Syftet med BSRI är att undersöka psykologiska följder av 

könsstereotypiska personlighetsdrag hos individer för att upprätta legitimitet för 

androgyna personligheter. Androgyna personer antogs kunna delta i både maskulina och 

feminina beteenden på ett positivt sätt medan könsstereotypa beteenden ansågs kräva 

återhållsamhet hos individen, d.v.s. att maskulina individer inte kunde anamma feminint 

kodade beteenden och vice versa.  

 

Med hjälp av ett analysinstrument som baserats på BSRI analyserades huvudkaraktärer i 

textböckernas berättelser. Fokus för analysen var karaktärernas personlighetsdrag som 

gav möjligheten att avgöra om boken innefattar sexistiska drag eller inte. Karaktärerna i 

böckerna bedömdes utifrån 16 olika karaktärsdrag, åtta maskulina och åtta feminina. 

Dessa karaktärsdrag används även i föreliggande studie. 

 

Tabell I. Definitions of Personality Traits as Used in Basal Reading Group Series (Evans och Davies 

2000, s. 261)  

Personality traits Definition 

Masculine traits  
Adventurous Actively exploring the environment, be it real or imaginary 

Aggressive Actions and motives with intent to hurt or frighten; imparts hostile feelings 

Argumentative Belligerent; verbally disagreeable with another 

Assertive Taking charge of a situation, making plans and issuing instructions 

Competitive Challenging to win over another physically or intellectually 
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Decisive Quick to consider options/situation and make up mind 

Risk-taker Willing to take a chance on personal safety or reputaion to 

achieve a goal 

Self-reliant Can accomplish tasks or handle situations alone with confidence 

Feminine traits  
Affectionate Openly expressing warm feelings; hugging, touching, holding 

Emotionally expressive Allowing feelings to show, including temper tantrums, crying, or laughing 

Impetuous Quick to act without thinking of the consequences; impulsive 

Nurturing Actively caring and aiding another’s development, be it physically or emotionally 

Panicky Reacting to situation with hysteria; crying, shouting, running 

Passive Following another’s lead and not being active in a situation 

Tender Handling someone with gentle sensitivity and consideration 

Understanding Being able to see and comprehend a situation from another 

person’s perspective; showing empathy 

 

I tabellen beskrivs karaktärsdragen som Evans & Davies (2000) använde för att bedöma 

karaktärerna i sitt material.  

 

Totalt analyserades 132 karaktärer i 82 olika texter, 54% av karaktärerna var män och 

46% var kvinnor. Fokuspunkten var karaktärernas personlighetsdrag och huruvida de var 

stereotypiskt kvinnliga eller manliga. Studien visade bland annat att 23,9% av de manliga 

karaktärerna beskrevs som aggressiva, men bara 4,9% av kvinnliga karaktärer hade 

aggressiva personlighetsdrag. Denna studie är av relevans för min studie eftersom deras 

analys bland annat fokuserar karaktärsdrag hos män.  

 

Eilard (2004) har genom kritisk diskursanalys och postkolonial teori analyserat genus och 

etnicitet i läseboken Förstagluttarna B, avsedd för åk 1 och 2. Hennes studie med 

genusfokus anses relevant för denna studie då den bidrar med typer av 

maskulinitetskonstruktioner. Postkolonial teori är besläktad med socialkonstruktionistisk 

teori men med ett större fokus på att ett västerländskt perspektiv inte problematiseras 

(Allwood & Eriksson, 2017). I den undersökta läseboken skildras skolvardagen genom 

en flicka och en pojke. Eilard (2004) finner fyra olika diskurser om manliga 

genuskonstruktioner. En pojke vid namn Ruben framträder som ett alternativ till den 

”vanliga” (hegemoniska) pojken. Han gillar att läsa böcker, har glasögon och tycker att 

de andra barnen är barnsliga och kan beskrivas som en lillgammal plugghäst. Eilard 

(2004) beskriver det som ett slags ”töntifiering” (Eilard, 2004, s.249). En annan karaktär 

med namnet Victor representerar stereotypisk svart maskulinitet med hypermaskulina 

drag. Victor framträder som en sexistisk machopojke samtidigt som han infantiliseras. 

Eilard (2004) menar att det är vanligt med dubbeltydigheter i en stereotyp men tolkar 

Victors karaktär som en representation av den typiske invandrarpojken ur ett svenskt 

perspektiv.  

 

Eilard (2004) beskriver förekomsten av genuskonstruktioner utifrån en sexistisk jargong 

när några pojkar hamnar i tjejernas omklädningsrum. Efter mötet i omklädningsrummet 

fäller pojkarna vad som kan beskrivas som sexistiska kommentarer om tjejernas kroppar. 

Det blir ett tydligt fokus på hur heteronormen framträder i läroboken som är ämnad för 
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årskurs 1 & 2. Pojkarna är märkbart imponerade av storleken på tjejernas bröst efter mötet 

i klassrummet.  

 

Till sist beskriver Eilard (2004) framträdandet av en form av mjuk maskulinitet i 

diskursen. Mille jagas av flickor och ropar på hjälp. Han tillåts även vara mjuk och 

barnslig och en lojal kompis som är snäll. Eilard (2004) har gjort tolkningen att det 

framträder en bild av en mjukare sportintresserad idealman som tillåts anamma en portion 

av femininitet inom ramen för normal manlighet. Eilard (2004) sammanfattar läsebokens 

diskurs som motsägelsefull. Hon menar dock att killar ges en större frihet, att vara sig 

själva, än kvinnor som tydligare tvingas anpassa sig till ett västerländskt kvinnoideal. 

2.2 Forskning med fokus på könskonstruktioner i skolan 

Holm (2008) har studerat hur femininiteter och maskuliniteter framträder hos ungdomar 

i skolans nionde år. Holms (2008) utgångspunkt är att kön är något som ständigt skapas 

och reproduceras i olika individers förhållanden mellan varandra. Studien tar stöd i 

Connels (1987) teoretiska ramverk som utgår från män och maskuliniteter. Omgivningens 

kontext anses också vara en påverkansfaktor eftersom olika normer kan göra sig gällande 

i olika kontexter. Syftet med studien var att studera hur maskuliniteter och femininiteter 

träder fram i två olika skolkontexter. Urvalet för studien var två klasser i år 9 på två olika 

skolor i Västsverige. Som metod för att samla in data använder Holm (2008) sig av en 

kombination av intervjuer och observationer. 

 

Holm (2008) menar att det finns vissa likheter angående vad som anses vara ideala 

maskuliniteter och femininiteter. Elevernas beskrivningar antyder att en person som ser 

bra ut, är utåtriktad, heterosexuell, har gott självförtroende och är framgångsrik både 

relations- och prestationsmässigt är en person som är populär i skolan. Dessa drag är 

samma för både killar och tjejer. Generellt sett ser normerna för flickor och pojkar ut på 

ungefär samma sätt menar Holm (2008) men med olika inbördes ordning. För pojkar 

betonas sportintresse medan det för flickor är viktigare att ha ett yttre utseende som 

bedöms vara tilldragande. Holms studie är av indirekt relevans för min undersökning 

eftersom hon studerar hur maskulina ideal ser ut i verkligheten på skolan. Ett antagande 

kan vara att de karaktärsdrag som eleverna på skolan visar upp i någon mån påverkats av 

den bild som eleverna möter av män och kvinnor i läroböcker. 

 

Björnsson (2005) rapporterar att flickors resultat i skolan ligger på en högre nivå än 

pojkars. Trenden kan skönjas både nationellt och internationellt och är eventuellt en 

indikation på att samhället går mot det mer jämställda. Björnsson konstaterar även att kön 

är en av faktorerna som påverkar skolresultaten i alla samhällsskikt, kommuner och elever 

av olika etniciteter. Skillnaderna i resultat mellan könen är enligt Björnsson (2005) 

oacceptabelt stora.  
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Björnsson (2005) menar att anti-pluggkultur kan ha särskild effekt på pojkar. Pojkars 

popularitet förknippas ofta med uppvisande av maskulinitet. Maskulinitet uttrycks ofta 

genom uppvisande av hårdhet, aggressivitet, konfrontation och rastänkande. Således 

riskerar pojkar som värderar skolarbete högt, att bli mobbade eller utpekade som 

impopulära både av andra pojkar och flickor. För flickor skiljer sig situationen på så sätt 

att skolarbete snarare tycks ingå i vad det innebär att vara flicka. Resultatet av det är att 

flickorna tycks kunna värdera skolarbete högt utan att riskera att bli mobbade eller 

impopulära. Situationen för pojkar är snarare omvänd (Björnsson, 2005). 

 

Att det är okej för flickor att värdera studier högt kan ha en viss inverkan på pojkarna om 

man utgår från Tallberg-Bromans (2002) sammanfattning av föreställningar om 

manlighet i västvärlden. 

 

• Att inte vara kvinnlig 

• Att vara en baddare 

• Att vara en stenstod, att inte visa känslor. 

• Att räcka ut en hjälpande hand- och utkämpa alla sorters krig. 

(Tallberg Broman, 2002, s.90) 

 

Den första punkten antyder att en viktig del av att uppvisandet av maskulinitet utgår från 

en distansering från allt kvinnligt. Om hög skolprestation har blivit en del av 

femininitetsideal så kan det vara en av anledningarna till att pojkar verkar prestera sämre 

i skolan än flickor (Björnsson, 2005). Tallberg Broman (2002) anser att det är viktigt att 

fundera över vilka förebilder som unga män kommer i kontakt med. Hur ser män/pojkar 

ut i t.ex. film, dataspel eller litteratur? Pojkar behöver många olika typer av förebilder att 

ta intryck ifrån. 

 

Den tidigare forskning som berörts i detta avsnitt kan sammanfattas som två skilda delar 

där den ena delen fokuserar på manlighet eller maskulinitet hos karaktärer i läroböcker. I 

Eilards (2004) samt Evans & Davies (2000) studier är de manliga karaktärerna ofta 

könstereotypiska. Deras tabell med manliga karaktärsdrag passar in på de karaktärer som 

analyserats i Eilards (2004) studie med tillägget att hon ser exempel där en portion av 

feminina drag i manliga karaktärer utan negativa associationer eller effekter. Björnsson 

(2005), Holm (2008) och Tallberg Broman (2002) har studerat hur genus framträder i 

skolvardagen hos eleverna och hur eleverna själva ser på sina identiteter. Björnsson 

(2005) påpekar att detta kan få konsekvenser för deras studieresultat och Tallberg Broman 

lyfter vikten av att ge elever tillgång till en större variation av förebilder och könsideal.  
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3 Socialkonstruktionistisk teori 

I denna studie anammas socialkonstruktionistisk teori. Den teoretiska infallsvinkeln 

används eftersom den kan hjälpa till att fördjupa förståelsen för hur sociala konstruktioner 

påverkar människors uppfattningar och diskutera hur intryck och upplevelser, av 

läroböcker, påverkar människors liv.  

 

Grundtanken med socialkonstruktionistisk teori är att vardagsfenomen som till exempel 

uppfattningen om vad en bok är skapas av en gemensam förståelse och uppfattning om 

vad som utgör en bok. En bok kan alltså ses som skapad genom sociala processer och 

interaktioner. Genom samhällets möten mellan människor skapar vi tillsammans en bild 

av vad som är en bok och vad som skiljer en bok från en tidning. Att se på kön som en 

social konstruktion är vanligt. Då görs antagandet att förhållanden och konstruktioner 

mellan kvinnor och män är resultatet av sociala processer som skapats med hjälp av roller 

och som befästs med typiska handlingsmönster kopplade till respektive roll (Allwood & 

Eriksson, 2017). Könsuppfattningar är ett typiskt exempel som ofta förknippas med 

socialkonstruktionism. För att skapa bilder av vad som är normalt och onormalt i 

samhället framhävs ofta sociala konstruktioner som en viktig aspekt. Ett exempel är hur 

dem kan påverka synen på manligt och kvinnligt. Sociala konstruktioner kan leda till 

antaganden som till exempel att heterosexualitet är mer normalt än homosexualitet. 

Könsuppfattningar är dock ett fenomen som socialkonstruktionismen försöker 

undkomma. Större fokus bör snarare ligga på befintliga föreställningars grund och hur de 

kan påverka samhället i ett större perspektiv. I vardagen tenderar människan att se världen 

utan att ha sociala konstruktioner i åtanke. Vi ser världen som oberoende av hur vi 

konstruerar den. Det socialkonstruktionismen vill göra är att synliggöra samband mellan 

den socialt konstruerade förståelsen av världen och hur forskare formulerar sina problem 

(Allwood & Eriksson, 2017). 
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4 Begreppsförklaring 

I följande avsnitt behandlas och förklaras begrepp som används återkommande och är 

relevanta för studien för att skapa en gemensam definition och förståelse av dem. 

4.1 Genus 

Hirdman (1988) skriver att genusbegreppet är ett begrepp som används för att skilja på 

kulturellt och biologiskt kön och som härstammar från engelskans gender. Innan artikeln 

Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, där hon 

diskuterar innebörden av ordet gender, översattes gender ofta som socialt kön på svenska. 

Hirdman menar dock att översättningen av gender från engelska till svenskans genus inte 

riktigt betydde samma sak och många fördrog att använda socialt kön på svenska istället 

för genus. Hon diskuterar även huruvida engelskans gender ska förstås som socialt kön 

eller kulturellt kön men menar att om kön anses vara ett socialt fenomen målas bilden om 

kön som något som en person bara kan ta av sig, ungefär som ett klädesplagg. Istället 

menar Hirdman (1988) att genus är det som står beskrivet i följande citat.  

 

Genus kan förstås som de föränderliga tankefigurerna: 

 

 "män" och "kvinnor" (där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka /ger upphov till /skapar 

föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas ändras - med 

andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än "roll" och "socialt kön". (Hirdman, 1988, s. 6–7) 

 

Det Hirdman anser är att genus är något föränderligt som samverkar och påverkar 

människor, d.v.s. biologiska varelser, i högre utsträckning än vad den tidigare 

översättningen socialt kön gör och att socialt kön därför är mindre korrekt beskrivning av 

gender än genus. Sägas bör dock att genus ofta är under omförhandling och betydelsen 

varierar mellan olika forskare. I den svenska och nordiska kontexten förstås kön oftast på 

ett liknande sätt som engelskans gender (Ammert, 2011).  

 

I den här studien som utförs i en svensk kontext tolkas genus som kulturella, sociala och 

symboliska konstruktioner. Genus kan beskrivas som en social del med koppling till 

biologiska faktorer. Det hör ihop med den biologiska kroppen men kan snarare beskrivas 

som en social praktik som hela tiden fogas samman med biologin. Samhället reproducerar 

genus och det har en stor inverkan (Connel, 2013). 

 

Genus och kön är ständigt närvarande i vardagen för de flesta om inte alla människor 

(Connel & Pearse, 2015). Nästan alla personer vi stöter på kan vi snabbt identifiera som 

antingen kvinna eller man. Dessa skillnader ses ofta som oproblematiska och naturliga, 

vilket ofta kan få följden att avvikande beteenden som inte följer normerna för genus 

betraktas som onaturliga. Åsikterna om vad som är naturliga genusbeteenden influerar 

människor ständigt från alla möjliga håll. Föräldrar, reklammakare, och lärare sprider 
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medvetet eller omedvetet åsikter om vad som är naturligt genusbeteende. Oavsett 

intention så bidrar alla intryck som kan inhämtas från olika håll till upprättandet av 

genusskillnader. Simone de Beauvoirs klassiska citat ”Man föds inte till kvinna, man blir 

det” (Beauvoir, 1973, s.325) Det säger inte något om manliga könskonstruktioner men i 

denna studie görs antagandet att man inte heller föds till man utan att man blir man 

(Connel & Pearse, 2015).  

4.2 Identitet och maskulinitet 

Människans genitalier har en förmåga att bidra till indelning av människor i två olika 

grupper, män och kvinnor (Nilsson, 1999). Diskursen om dikotoma könsuppfattningar 

baserade på genitalierna och fortplantningsförmågor gör att en man och en kvinna aldrig 

kan uppfatta sig själva som likadana. Den maskulina identiteten är ett resultat av den 

tillskrivna meningen hos vissa attribut, dispositioner och handlingar som ofta konstrueras 

relationellt. Det kan handla om en mängd olika föreställningar, praktiker och positioner. 

Det måste det finnas föreställningar om vad en man är för att en man ska finnas. 

Könsuppfattningar är en central del av vår föreställning om den egna identiteten. 

Tillsammans med andra diskurser som berör sexuell orientering, yrke, fritidsintressen, 

klass med mera utgör de en total identitet hos en individ.  

4.3 Hegemonisk maskulinitet 

I talet om genus och olika strukturer mellan könen är det oftast maskulint och feminint 

som placeras i relation till varandra. Maskuliniteter är komplexa och motsägelsefulla, 

liksom femininiteter. Män och maskuliniteter är centrala i studien. När genus förstås som 

ett socialt mönster måste vi också acceptera att den sociala verkligheten är och har varit 

dynamisk. Connell (2013) har myntat begreppet hegemonisk maskulinitet vilket kan 

liknas vid ett slags idealbild av maskulinitet enligt rådande samhällsnormer vid en 

specifik tidpunkt och plats. Den hegemoniska maskuliniteten skiljer sig åt i olika 

kontexter men besvarar för tillfället alltid vad det innebär att vara en riktig man (Connel, 

2013). Det kan vara skådespelare eller till och med fiktiva karaktärer som utgör 

hegemonisk manlighet men hör oftast samman med kulturella ideal och någon form av 

institutionell makt. Den hegemoniska maskuliniteten är inte något som män uppnår eller 

är utan ses snarare som något eftersträvansvärt som både andra typer av manlighet men 

även kvinnlighet mäts emot. Hegemoni kan kopplas till kulturell dominans i samhället 

som helhet. Alla former av maskulinitet som inte motsvarar eller lever upp till den 

hegemoniska maskuliniteten betraktas som avvikande. Det finns således flera olika typer 

av maskuliniteter som är hegemoniska eftersom en hegemonisk maskulinitet är beroende 

av kontexten. I varje enskild kontext finns dock bara en hegemonisk maskulinitet som 

omringas av andra maskuliniteter som i olika grader uppnår den eftersträvansvärda 

hegemoniska maskuliniteten. Den hegemoniska maskuliniteten är inte ett fast tillstånd, 

utan det krävs ansträngning för att den skall upprätthållas. Således kan den både avslutas 

och förändras. För att förstå hur den ser ut och kan påverkas behöver den först 
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synliggöras. Genom att undersöka vilken hegemonisk maskulinitet som finns i kontexter 

så kan hierarkier inom det manliga könet synliggöras, med den hegemoniska 

maskuliniteten som överordnad (Connell, 2013).  

 

Hegemonisk maskulinitet syftar hädanefter på den vanligast förekommande könsnormen 

hos män i läroböcker. Den anses enligt mig ha störst inverkan på elevernas egna 

identiteter eftersom den anses eftersträvansvärd och att andra maskuliniteter i relation till 

den hegemoniska ses som avvikande.  

4.4 Läroböcker 

Använd ordet lärobok i en svensk kontext och nästan alla personer har en erfarenhet av 

en. Befintlig forskning visar att läroboken dominerar undervisningen i många av skolans 

ämnen (Ammert, 2011). Givetvis varierar lärobokens genomslag i undervisning beroende 

på ett flertal faktorer. Vilket ämne, årskurs, lärare och tidpunkt är några av de faktorer 

som spelar in angående lärobokens inflytande på undervisning men få skulle nog påstå 

att den inte har något inflytande alls. Väldigt många människor i Sverige idag har någon 

gång varit i kontakt med en lärobok av något slag och därför är det viktigt att undersöka 

och fundera över lärobokens innehåll.  

 

Ammert (2011) presenterar tre typer av läroboksforskningsperspektiv: ett processuellt, ett 

strukturellt och ett funktionellt perspektiv. Denna läroboksanalys kommer att studera 

läroböcker ur ett funktionellt perspektiv. Det innebär att fokus ligger på att försöka svara 

på frågan: vad förmedlas i läroboken? Identiteter kan befästas eller en legitimering av 

politisk makt kan ske. Utöver den kunskap som läroboken förmedlar får den också ett 

större genomslag. Den målar också upp bilder av samhället som har potential att påverka 

människors identiteter. 

 

Att konstruera en perfekt lärobok måste ses som en omöjlighet (Skolverket, 2006). Att 

skildra ett helt ämnesområde och anpassa för alla delar av värdegrunden finns det helt 

enkelt inte plats för i en enda lärobok. Däremot är det möjligt att granska läroböcker och 

bedöma dem som bättre eller sämre exempel.  
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5 Material och metod 

I nedanstående avsnitt redovisas metodvalet och hur metoden används i praktiken. 

Avsnittet innehåller också en presentation av analysverktyget som används när materialet 

undersöks. Till sist presenteras materialet som är underlag för analys. 

5.1 Diskursanalys 

Diskursanalys är en analysmetod som erbjuder ett flertal olika alternativ och perspektiv. 

Som en konsekvens av detta behövs en precisering av hur diskursanalysen används i 

denna studie. Metoden är bara en av flera möjliga angreppssätt som utgår från 

socialkonstruktionistisk teori. För att diskursanalys som metod ska bli begripligt och lätt 

att förstå, behövs en förklaring av hur diskursanalytiker förstår begreppet diskurs. Ett sätt 

att definiera begreppet, som ofta används, är att diskurs betyder ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen” (Börjesson & Palmblad, 2010, s. 13). För att förtydliga begreppet 

ytterligare kan likheter och skillnader mellan olika definitioner av diskursbegreppet vara 

på sin plats. Inom lingvistiken syftar diskurs ofta på utdrag av talat eller skrivet språk. 

Diskurs kan också syfta på språk som används i olika typer av sociala situationer, med 

fokus på skillnader och likheter olika diskurser emellan (t.ex. den politiska diskursen eller 

den mediala diskursen). För att urskilja dessa likheter eller skillnader försöker man att 

upptäcka mönster i olika diskurser (Fairclough, 1992).  

 

Det kan konstateras att diskurs är ett mångtydigt begrepp men i den här studien antas den 

lingvistiska tolkningen av begreppet diskurs, d.v.s. som ett utdrag av talat eller skrivet 

språk, (Börjesson & Palmblad, 2010). Analysen som följer tar utgångspunkten att språk 

är en handling och så fort språkyttringar sker så konstrueras verkligheten beroende på vad 

som sägs. När begreppet diskurs används kan det förstås som en handling som skapar och 

påverkar sinnen och sociala relationer som formar verkligheten. Det kan ske genom både 

talat och skrivet språk. Fairclough (1992) menar att diskursen innehåller nyckelenheter 

och relationer som konstruerar sociala förhållanden snarare än reflekterar eller förtydligar 

dem. Verkliga personer porträtteras och positioneras som subjekt på ett sätt som skapar 

sociala effekter. De sociala effekterna som uppstår i olika diskurser är det som fokuseras 

och analyseras med hjälp av diskursanalys. Diskursanalysens syfte är kort beskrivet att 

analysera mönster inom olika sociala domäner för att försöka framhäva hur världen 

omnämns och förstås (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

5.1.1 Kritisk diskursanalys 

En särskild inriktning av diskursanalysen kallas för kritisk diskursanalys. Med hjälp av 

metod och teori vill kritisk diskursanalys problematisera och undersöka relationen mellan 

diskursiv praktik och social utveckling (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). När texter 

konsumeras skapar den kritiska diskursanalysen en diskursiv praktik. Genom diskursiv 

praktik bildas den sociala världen och där inkluderas sociala identiteter och relationer. 
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Den diskursiva praktiken är en del av social och kulturell reproduktion. Jag vill ta fasta 

på delar av den kritiska diskursanalysen som Fairclough utformat (2010). Det är en metod 

som lämpar sig för att undersöka på det sätt som förevarande studie gör. 

 

Critical analysis aims to produce interpretations and explanations of areas of social life which both 

identify the causes of social wrongs and produce knowledge which could (in the right conditions) 

contribute to righting or mitigating them. (Fairclough, 2010, s. 8) 

 

Centralt för Fairclough är att diskursen är en form av social tillämpning som har 

möjligheter att reproducera och förändra kunskap, identitet och maktrelationer 

(Fairclough, 2010). Kritisk diskursanalys tar fasta på konkreta språkyttringar och ser dem 

som en del av diskursordningen. Begreppet diskursordning kan förklaras vara olika 

diskurser om samma område. Diskursordningen är en empirisk fråga men den kan vara 

kopplad till en bestämd institution. Diskursen om skolan är ett exempel på en diskurs som 

finns inom skolan men även på ett politiskt samt ett nationellt plan.  

 

Denna studie utgår från att en diskurs kan med- eller motverka social förändring, vilket 

är diskursanalysens huvudfokus. En viktig aspekt av diskursanalysen är den lingvistiska 

som tolkar texter. Texterna ses som en viktig faktor som bidrar till att skapa bilder av 

verkligheten. De bilderna bidrar sedan till att forma sociala värden, identiteter och 

relationer. I föreliggande studie är det just texter som är i fokus eller mer specifikt, texter 

i läromedel. En ingående analys av texter med förutbestämda och givna verktyg gör det 

möjligt att kartlägga olika diskurser och hur de framträder i text. Verktygen för analysen 

av läroböcker kommer att presenteras härnäst. 

5.2 Analysverktyg 

När diskurser analyseras fokuseras två saker: den kommunikativa händelsen, som i detta 

fall är texterna i läroböckerna, och diskursordningen som sker inom en specifik social 

domän (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Den sociala domänen i denna studie är 

skolan och mer specifikt klassrummet, där läroböcker oftast används. Inom 

diskursordningen tolkas tal och skrift och genom att de analyseras kan den diskursiva 

praktiken indirekt synliggöras. Ett exempel på en diskurs kan vara talet om och synen på 

USA här i Sverige. Om vi gör antagandet att svenska tidningar ofta är positivt inställda 

bör det framträda i diskursen om USA i svenska nyhetstidningar. Om vi också gör ett 

antagande att man i Ryssland har en annan syn på USA och att man där är mer negativt 

inställd till USA bör den diskursiva praktiken i ryska tidningar skilja sig från diskursiv 

praktik i svenska tidningar.  Det är i den diskursiva praktiken som texter har potential att 

forma social praktik (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

 

För att besvara frågeställningarna: vilka maskuliniteter konstrueras och vilka 

karaktärsdrag är vanligast hos manliga karaktärer, har två analysfrågor konstruerats i 

syfte att förtydliga diskursen i läroböckerna. Analysverktyget (se tabell 2 nedan) består 
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av frågorna: vad gör män? och vad är män? Det som framkommer av analysen kommer 

även att analyseras med hjälp av nedanstående tabell. Tabellen bygger på tidigare studier 

som liknar denna studie. Tabellen är framförallt baserad på Evans & Davies (2000) med 

tillägg från Holm (2008) och Björnsson (2005). De delar som har hämtas från Evans & 

Davies tabell har översatts till svenska och är min egen översättning. 

 

Tabell 2. Könsstereotypa karaktärsdrag.  

 

Första steget av analysprocessen är att manliga karaktärer i läroböckerna fokuserats och 

pekats ut. Varje gång manliga huvudkaraktärer förekommer i läroböckerna, har deras 

karaktärsdrag analyserats genom att först markera och plocka ut alla processer som de 

bedömts enligt den systemiskt funktionella grammatiken (SFL), predikativ och attribut 

som på något sätt beskriver karaktärerna eller deras handlingar (Holmberg & Karlsson, 

2015). Processerna analyseras för att svara på frågan vad gör män? Attributen och 

predikativen analyseras för att svara på frågan vad är män? 

 

Alla processer, predikativ och attribut har i nästa steg placerats in i tabellen ovan för att 

gemensamt besvara frågeställningarna. Processerna har även kategoriserats efter med 

hjälp av den Systemiskt Funktionella Lingvistikens (SFL) fyra typer av processer i syfte 

Karaktärsdrag Definition 

Maskulina 

karaktärsdrag 

 

Äventyrlig Aktivt utforskande av omvärlden 

Aggressiv Medvetna handlingar för att skrämma eller såra; ställa sig på tvären 

Argumenterande Stridslysten; verbala argumentationer  

Bestämd Tar tag i situationer, gör planer och ger order 

Tävlingsinriktad Utmanar för att vinna och tävla både fysiskt och intellektuellt 

Beslutsam Överväger alternativ snabbt och bestämmer sig fort 

Risktagare Villig att riskera den egna säkerheten och/eller rykte för att nå ett mål 

 

Stå på egna ben  Klarar av uppgifter och situationer på egen hand med självförtroende 

Framgångsrik Personen är framgångsrik på ett yrkesmässigt plan 

Populär Personen är framgångsrik på ett relationsmässigt plan 

Hetero Personen utrycker sin heterosexualitet på ett tydligt sätt 

Inte kvinnlig Personen tar avstånd från saker/beteenden som anses kvinnliga 

Räcka ut en hjälpande hand Personen ser det som sitt ansvar att hjälpa andra människor 

Könsneutral Processer, predikativ och attribut som varken anses manliga eller kvinnliga 

Femininina 

karaktärsdrag 

 

Kärleksfull Öppet uppvisande av varma känslor; kramar, smekningar, hålla om 

Emotionell Tillåter känslorna att synas, t.ex. humörsvängningar, gråt och skratt 

Impulsiv Agerar utan att tänka på konsekvenserna 

Omhändertagande Att aktivt bry sig om andra personer, både fysiskt och emotionellt 

Panikslagen Reagerar genom hysteri; gråter, skriker eller springer iväg 

Passiv Låter andra ta initiativ och är inte drivande 

Omtänksam Att hantera andra personer med ömhet och omtänksamhet 

Förstående Att ha förmågan att se saker ur andra personers perspektiv och visa empati för var de kommer 

ifrån. 



18 

att skapa en överblick av vilka typer av händelser som är vanligast i texterna i 

läroböckerna.  

 

Analysfråga nr 1: Vad gör män? 

För att besvara frågan vad gör män har alla processer i texterna markerats och sedan 

sorterats i kategorier. En process är de ord som visar att någonting händer i en text. I 

traditionell grammatiklära definieras det som händer i predikatet (Bolander, 2012). Denna 

analys av processer baseras på SFL som är kort för Systemisk-Funktionell Lingvistik. 

Språkmodellen SFL utgår från betydelse och funktion snarare än form. Metoden ser på 

språkbruk och kontext som en grund för hela dess grammatik snarare än som ett sätt att 

förklara avvikelser och fel. Inom SFL tolkas grammatiken som betydelseskapande och 

ger inte bara uttryck för den (Holmberg & Karlsson, 2015).  

 

SFL benämner det som sker eller att något görs som processer snarare än predikat. Det 

finns fyra olika typer av processer, materiella, relationella, verbala och mentala. Till 

processerna kopplas sedan deltagare som likt process är ett begrepp som används i SFL. 

Deltagaren är den som utför eller är mål för processen. Deltagaren kan liknas vid subjekt 

eller objekt och benämns då som förstadeltagare eller andredeltagare. Deltagarna är de 

som utför eller berörs av det som sker, d.v.s. processerna (Holmberg & Karlsson, 2015). 

Alla processer i texterna som berört huvudkaraktärerna, antingen som första- eller 

andradeltagare, har markerats i och sedan sorterats i kategorierna relationell, mental, 

materiell och verbala processer och sammanställts i en tabell.  

Att vara en förstadeltagare innebär att det är huvudkaraktären själv som exempelvis utför 

en handling och således är berörd av processen. ”Jag red och paddlade” innehåller 

processer som huvudkaraktären själv utför. Då är huvudkaraktären berörd av processen i 

egenskap av att han är förstadeltagare. Om det däremot skulle finnas en berättarröst som 

berättar att samma karaktär ”red och paddlade” är huvudkaraktären istället 

andradeltagare. 

 

Om texten innehåller många materiella processer innebär det i normalfall att texten är 

händelserik. Materiella processer kan förklaras som förändringar i den yttre världen och 

visar att någon gör något eller att något händer. En stor andel mentala processer tyder på 

att fokus ligger på upplevelser. Skeendet utspelar sig då på ett inre, symboliskt plan och 

subjektet intar rollen som upplevare. Relationella processer beskriver hur saker och ting 

förhåller sig. I en text med ett stort antal relationella processer förändras ingenting. Istället 

står egenskaper hos subjekt eller objekt eller identifiering i fokus. Den sista typen av 

process är den verbala processen. Det innebär kort och gott att något sägs antingen av en 

person eller t.ex. en skylt. En text med många verbala processer tyder på att samtal mellan 

olika parter är i fokus. En text med mycket dialog innehåller många verbala processer 

(Holmberg & Karlsson, 2015). 
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De processer som är knutna till texternas huvudkaraktärer är de processer som har 

fokuserats. När huvudkaraktärer nämns ur ett förstapersonsperspektiv, eller ur ett  

tredjepersonsperspektiv tillsammans med en process, har det bedömts som processer som 

uttrycker vad huvudkaraktären gör. Även dialoger i texten där andra karaktärer sagt något 

om huvudkaraktärerna samt när huvudkaraktären ansetts inkluderas i en grupp har 

processerna innefattats i analysen.  

 

Här följer tre exempel på processer som berör huvudkaraktären. Processerna skrivs i 

kursiv stil och karaktären som är deltagare är med fet text. Hädanefter så kommer 

processer som är knutna till huvudkaraktärerna alltid att markeras genom kursiv text.  

 

1. ”Så länge du bor under mitt tak så ser du till att uppföra dig.” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 

2012).  

 

Citatet kommer från en konversation där huvudkaraktären Ludvig och hans far har en 

dialog. Citatet är pappans ord och är ett exempel på där en karaktär som inte är 

huvudkaraktär beskriver processer som är kopplade till huvudkaraktären. Pappan säger 

alltså något om vad huvudkaraktären Ludvig gör.  

 

2. ”Jag kan iaf plugga” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012).  

 

Detta citat är ett exempel på när huvudkaraktären själv beskriver en process som är 

kopplad till sig själv. Ludvig säger något om vad han själv gör.  

 

3. "Dino fancies Jackie.” (Gustafsson & Wivast, 2017).  

 

Citatet är ett exempel på en process som berör huvudpersonen, beskrivet ur ett 

tredjepersonsperspektiv. I citatet är det en berättarröst som säger något om vad 

huvudkaraktären Ludvig gör. 

 

Analysfråga nr 2: Vad är män? 

När det förekommer attribut eller predikativ som kan kopplas till en huvudkaraktär har 

de markerats och analyserats för att besvara frågan vad är män? Alla attribut som 

beskriver huvudkaraktärer i texterna på något sätt, har analyserats och sorterats med hjälp 

av tabell 2. Redovisningen av analysen av attribut sker med hjälp av diagram och tabeller.  

De innehåller endast de kategorier av karaktärsdrag som finns representerade i respektive 

text. Det innebär att om det visat sig att en text inte innehöll något attribut som passar in 

i kategorin aggressiv redovisas det inte heller. Om alla attribut i en text är könsneutrala, 

har jag endast konstaterat detta utan att skapa en tabell då det blir svårt att dra några 

slutsatser utifrån neutrala attribut utöver det uppenbara, som är att texten framstår som 
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neutral. Ett könsneutralt attribut innebär att attributet inte stämmer in på något av de 

maskulina eller feminina karaktärsdragen i tabell 2. Ett exempel är attributen i följande 

meningar: ” Den fullvuxna kvinnan” eller ”My life”. Attributen kommer att fetas i 

analysen för att markera vilket ord som är attribut. De kvinnliga attributen redovisas 

endast i en stapel. Anledningen till detta är att alla kvinnliga attribut som finns hos 

manliga karaktärer, anses bryta mot traditionellt manliga könsmönster, oavsett vilket av 

de kvinnligt karaktärsdrag som är representerat.  

 

Predikativ 

För att besvara frågan vad män är? analyseras även predikativ som är kopplade till 

utvalda texters huvudkaraktärer. Predikativen innehåller ofta mycket information som 

beskriver subjekt. Predikativen har på samma sätt som attributen och processer 

analyserats med hjälp av tabell 2 och redovisas i resultatavsnittet.  

 

Predikativ med attribut i predikativfrasen som är kopplade till manliga huvudpersoner har 

förekommit i denna text. För att undvika att räkna samma ord eller mening två gånger har 

attributet som ingår i predikativ alltid räknats som en del av predikativen i statistiken. 

Således har inget ord räknats fler än en gång. Frasen ”Jag är arton år” innehåller attributet 

18 och predikativet 18 år. Samma fras är även ett exempel på ett könsneutralt predikativ 

eftersom informationen att en karaktär är arton år inte är könsstereotypisk. Predikativen 

kommer att markeras genom understrykning i analysen för att visa vilket ord som 

bedömningen syftar på. 

5.3 Material 

Jag har valt att analysera läroboken Kontext 1 av Hedencrona & Smed-Gerdin (2012) i 

Svenska som andraspråk 1, och läroboken Viewpoints 1 av Gustafsson & Wivast (2017) 

avsedd för engelska 5. Ett kriterium för mitt val av material var att jag ville vara säker på 

att det är böcker som faktiskt används. Därför baserar jag mitt val delvis på min egen 

praktik som skedde på två skolor i Norrland under hösten 2018. På så sätt kan jag 

säkerställa att detta är läroböcker som elever faktiskt möter i skolan idag. Viewpoints 1 

används på alla kommunala skolor i regionen där praktiken tog plats eftersom kommunen 

har köpt in elevlicenser för digitala läromedel till varje elev i den kommunala skolan. 

Kontext 1 används på den kommunala vuxenskolan i samma region i svenska som 

andraspråk 1. Valet av nivåerna Engelskan 5 (Eng 5) och Svenska som andraspråk 1 (Sva 

1) är baserat på ett antal faktorer. För det första var det viktigt för mig att välja en lärobok 

ur respektive ämne som jag själv är utbildad inom. För det andra så ville jag att eleverna 

som möter dessa läromedel ska vara jämnåriga i respektive ämne. Eng 5 läser de flesta 

eleverna i årskurs 1 på gymnasiet och detsamma gäller för sva 1, som motsvarar svenska 

1 på gymnasienivå, d.v.s. båda kurserna tas oftast i årskurs 1 på gymnasiet och det är den 

första kursen inom respektive ämne. Jag har tidigare undersökt läromedel i en föregående 

studie (Staflund,2017) och det gjorde mig varse om förlagens ovilja att ge ut statistik på 
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försäljningssiffror som annars kunde ha varit en faktor som påverkat valet av material i 

denna studie. Jag har valt att enbart analysera textböcker eftersom dem innehåller mer 

text än övningsböcker. Det bidrar till att underlaget för analysen ökar och att resultatet av 

studien blir mer tillförlitligt. Detta innebar också att alla typer av övningsböcker snabbt 

uteslöts eftersom de ofta lämnar stort utrymme åt elever att konstruera egen text. Valet 

att endast analysera en bok i respektive ämne grundas i att det inom ramarna för aktuell 

studie bedöms orimligt att hinna med att utföra en omfattande textanalys på fler böcker. 

Eventuellt skulle antalet kunna utökas om det visar sig att det finns tid och utrymme för 

ett bredare analysmaterial.  

 

Det som analyserats i böckerna är de texter som bedömts som huvudtexter i varje kapitel. 

Utifrån huvudtexterna i böckernas kapitel har en första bedömning gjorts för att avgöra 

om texterna innehåller manliga huvudkaraktärer. Vilken text som är ett kapitels huvudtext 

baseras enbart på textens längd. Den längsta texten i varje kapitel bedömdes således som 

en huvudtext. Utifrån kapitlens huvudtexter som innehåller manliga huvudkaraktärer har 

ett slumpmässigt urval att skett. Det slumpmässiga urvalet skedde på följande sätt. Efter 

genomläsning, har titeln på varje kapitel med manliga huvudkaraktärer har skrivits ner på 

en lapp. Sedan har lottning skett vilket resulterar i följande analys. 

 

Det fanns endast fem kapitel Viewpoints 1, alla kapitel innehöll inte texter med manliga 

huvudkaraktärer, vilket resulterade i att det förekommer flera texter från samma kapitel. 

Den texten valdes ut genom att lotta mellan de näst längsta texterna i varje kapitel som 

hade en manlig huvudkaraktär. Ordningen som de olika texterna presenteras i är baserad 

på ordningen som de lottats.  
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6 Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt behandlas materialet. Analysen kommer med hjälp av frågor ur 

analysverktyget att behandla processer, attribut och predikativ för att svara på vad 

huvudkaraktärerna gör och är. Alla processer, attribut och predikativ kommer också att 

bedömas utifrån tabell 2 för att avgöra om karaktärerna är könsstereotypa eller inte. Det 

innebär att alla tre grammatiska kategorier anses innehålla tecken på olika karaktärsdrag. 

 

Analysen är uppdelad i mindre avsnitt där varje del innehåller en text från ett kapitel i 

respektive bok. I varje avsnitt redovisas också attribut, processer och predikativ. 

Processerna är markerade med kursiv text, attributen markeras med fet text och 

predikativen markeras med understruken text. 

6.1 Kontext svenska som andraspråk 1 

Läroboken Kontext svenska som andraspråk 1 (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012) 

består av totalt 311 sidor som är uppdelade i elva olika kapitel. I detta avsnitt analyseras 

fem slumpmässigt utvalda texter med manliga huvudkaraktärer.  

6.1.1 ”En Ferrari för 100 000” 

I kapitel 6 Samhällsliv i media finns en text som handlar om Chris Pongpitaya. Texten är 

skriven i formen av ett reportage. Chris är ett intervjuobjekt som tidningen Bilsport har 

gjort ett personporträtt av. Reportaget är fördelat på ungefär fyra sidor. 

 

Vad gör Chris? 

Texten innehåller flest materiella processer. Materiella processer förändrar något i den 

yttre världen. Detta tyder på att det är en händelserik text. Av totalt 39 processer 

bedömdes tre som förenliga med manliga karaktärsdrag. En bestämd, en risktagare och 

en stå på egna ben processer återfanns i texten, resterande processer var könsneutrala. 

För tabell med alla processer se bilaga. 

 

Chris arbetar med att bygga sportbilar. Det kan tolkas som ett sätt att ta avstånd från allt 

som är kvinnligt, vilket Björnsson (2005) menar är ett sätt att uttrycka maskulinitet. Chris 

porträtteras på sin arbetsplats som han också äger och är chef på. Det tyder på att Chris 

är framgångsrik vilket är ett vanligt manligt karaktärsdrag enligt Holm (2008). Hans 

arbete innefattar vissa risker och det kan uppfattas som att han är en risktagare. I ett tidigt 

skede av texten framträder Chris som innehavare av karaktärsdraget stå på egna ben: 

”Säg vilken bil du vill ha. Jag kan bygga dem allihopa och ingen kommer att se någon 

skillnad.” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s.191) Kursiverade ord i citatet ovan är ett 

exempel på en process som bedömts som stå på egna ben. Processen anses visa att Chris 

har stor tilltro till sin egen förmåga att bygga bilar. 
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”Chris Pongpitaya hävdar att han rör sig i en gråzon […] vilket han utnyttjar ” 

(Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s.191) Det faktum att produktion av kopior ofta är 

olagligt bekymrar inte Chris. Kursiva ord i ovanstående citat representerar en process där 

Chris visar upp karaktärsdraget risktagare. ”Jag bygger drömmar och ger kunderna vad 

de vill ha.” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s.191) Ovanstående process har 

kategoriserats som bestämd eftersom Chris tar kontroll över narrativet med honom själv 

i huvudrollen. Reportaget handlar om honom och genom att säga att han bygger drömmar 

bedöms han som en karaktär som framträder som bestämd.  

 

Vad är Chris? 

Texten innehåller bara ett predikativ och ett attribut knutna till huvudkaraktären. Dessa 

beskriver Chris som en framgångsrik person. Både predikativet och attributet i texten är 

maskulina. Chris position på sitt arbete kan liknas vid Björnssons (2005) ståndpunkt om 

manlighet i västvärlden där maskulinitet bland annat är att vara framgångsrik. Chris 

beskrivs med attributet ”mästerbyggare” (Smed-Gerdin & Hedencrona, 2012, s.191) 

vilket också ger intrycket att Chris är framgångsrik. Detta är det enda attributet med 

koppling till Chris i texten. 

 

Texten innehåller ett predikativ som framställer Chris som framgångsrik. ”Jag är nog mer 

känd…” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s. 191). Att Chris använder termen ”känd” 

om sig själv tyder på att han ser sig själv som en framgångsrik person, därför har 

predikativet sorterats i under kategorin framgångsrik. Se bilaga för tabell med attribut och 

predikativ.  

 

6.1.2 ”Klättringen i blodet” 

Det andra kapitlet i boken heter ”Entreprenörskap”. Texten som analyserats i kapitlet 

handlar om Fredrik Sträng som är bergsklättrare. Texten är ett sju sidor långt utdrag ur en 

självbiografisk bok skriven av Fredrik Sträng. 

 

Vad gör Fredrik? 

Texten innehåller totalt 180 processer. Av dessa är det flest materiella processer, totalt 70 

till antalet. Det tyder på att det är en händelserik text där Fredrik är aktiv och det händer 

mycket. I textens finns även 55 mentala processer som oftast förekommer då Fredrik delar 

med sig av sina upplevelser som bergsklättrare. De 51 relationella processerna tyder på 

att Fredriks berättande har ett existentiellt perspektiv. Av alla 180 processer finns det sex 

knutna till huvudkaraktären som har manliga karaktärsdrag. Två processer av varje i 

kategorierna äventyrlig, framgångsrik, och räcka ut en hjälpande hand. I texten finns 

även tre processer med kvinnliga karaktärsdrag. Diagram och tabell med alla processer 

enligt karaktärsdrag och SFL se bilaga. 
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Fredrik Sträng berättar om sitt liv och hur det kom sig att han bestämde sig för att börja 

med bergsklättring och några av de upplevelser han varit med om som bergsklättrare. 

”Jag red och paddlade i Djenghis Khans fotspår genom Mongoliet.” (Hedencrona & 

Smed-Gerdin, s.56, 2012) De kursiva orden i citatet ovan visar en process som skildrar 

Fredriks äventyrliga natur. Äventyrlig är ett av karaktärsdragen som Evans & Davies 

(2000) menar är typiskt manligt. Ett annat maskulint karaktärsdrag är enligt Björnsson 

(2005) att vara framgångsrik. ”Jag hade nått mina mål” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 

s.56) 2012 är ett citat med process som visar att Fredrik är framgångsrik.  

 

Ett kvinnligt karaktärsdrag redovisas i följande citat: ”Jag har under en längre tid varit 

livrädd för att dö”. (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s.57) Att visa och prata om 

känslor är ett kvinnligt karaktärsdrag enligt Evans & Davies (2000). Män försöker oftare 

att inte visa känslor (Björnsson, 2005) men Fredrik pratar både om känslor och rädslor i 

texten Det kan liknas vid det mjukare manlighetsidealet som Eilard (2004) beskriver. 

Citatet ovan har redovisats som en mening med en process som visar att Fredrik även har 

kvinnliga karaktärsdrag.  

 

Vad är Fredrik? 

Texten innehåller 23 olika attribut. Två attribut beskriver Fredrik som äventyrlig och två 

attribut beskriver honom som framgångsrik. Resterande 18 attribut är könsneutrala. För 

att se tabell över fördelning av alla attribut och predikativ enligt könskaraktäristiska drag 

se bilaga .  

 

Fredrik kan han beskrivas som en framgångsrik och äventyrlig person. Han har förvandlat 

sin hobby till ett företag och framstår som framgångsrik i texten eftersom verkar tro på 

sig själv. Alla hittills nämnda karaktärsdrag finns representerade i Evans & Davies (2000) 

tabell för maskulina karaktärsdrag.  

 

Jag driver ett företag som jag bygger på att jag klättrar, vilket ger mig grundläggande kunskaper i 

företagsekonomi, logistik, planering och entreprenörskap. Klättringen ger mig också insikter i 

ämnen som psykologi och medicin. (Hedencrona & Smed-Gerdin, s.60, 2012) 

 

I ovanstående citatet finns tre markerade exempel på attribut som bedömts som tre olika 

exempel på framgångsrika karaktärsdrag.  

 

För att uthärda lät jag andra, trevligare, drömmar växa inom mig, drömmar om att upptäcka den 

stora världen… (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s.55) 

 

Fredrik visar på en dröm som handlar om att upptäcka saker vilket är ett bra exempel på 

karaktärsdraget äventyrlig. Citatet bedömds som ett attribut med karaktärsdraget 

äventyrlig.  



25 

 

Texten innehåller också 16 olika predikativ som beskriver Fredrik. Predikativen är 

fördelade på tre kvinnliga, 5 manliga och 8 könsneutrala karaktärsdrag. Av de manliga 

karaktärsdragen återfinns ett äventyrlig, ett framgångsrik och resterande tre predikativ är 

bestämd. ”Jag var Fredrik Sträng, klättraren och äventyraren som förverkligade 

drömmar” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s.56,). Citatet är ett exempel på ett 

predikativ som bedömts som ett äventyrligt karaktärsdrag. ”Jag är plötsligt Gud” 

(Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s.60,) är ett annat citat med ett predikativ som 

kategoriserats som karaktärsdraget framgångsrik. I texten nämner Fredrik att han är ett 

kontrollfreak. ”Många av oss klättrare har ett stort kontrollbehov, […] allt ska vara 

förberett och uträknat i förväg” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s. 60). Att vara ett 

kontrollfreak bedöms ligga inom ramarna för karaktärsdraget bestämd och har sorterats 

in i den kategorin av karaktärsdrag.  

 

Fredrik visar också upp två av de kvinnliga karaktärsdragen. ”Min största drivkraft är 

ironiskt nog min dödsångest.” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s. 57). Citatet har 

kategoriserats som kvinnligt eftersom det anses som ett uppvisande av karaktärsdraget 

panikslagen som tillhör de feminina karaktärsdragen. Ångest bedöms i detta fall som 

synonymt med panik. 

 

6.1.3 ”När Uffe tappade mössan i björngropen på Skansen” 

Nästa text som är föremål för analys hämtas ur kapitel 3 som heter Berättelser – i bok och 

film (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012). Texten är ett tre sidor långt utdrag ur Leif GW 

Perssons bok Gustavs Grabb. Berättelsen utspelar sig i 70-talets början eller tidigare. 

Berättelsens huvudperson är Uffe. Historien skildras ur ett 3:e persons perspektiv. 

 

Vad gör Uffe? 

Det totala antalet processer med koppling till Uffe är 41. Över hälften av alla processer, 

totalt 22, är materiella processer och beskriver saker som han gör. Det finns också 13 

relationella processer som beskriver olika egenskaper hos Uffe. Fyra processer är mentala 

och två processer är mentala. Majoriteten av processer är materiella, följt av relationella. 

Processerna antyder att berättelsen är händelserik och att Uffe är en aktiv huvudperson 

som agerar på ett fysiskt sätt. För tabell över processer se bilaga. 

 

En process som innehåller karaktärsdraget inte kvinnlig finns i nedanstående citat. 

 

Flickorna håller varandra i handen men ingen av oss pojkar skulle ens drömma om att gör likadant 

och allra minst med den kompis som man valt att ha vid sin sida. (Hedencrona & Smed-Gerdin, 

2012, s.100) 
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Flickorna håller varandra i handen men för pojkarna är det otänkbart, den enda förklaring 

som tillhandahålls varför det aldrig kan ske är helt enkelt för att flickorna gör det. Således 

bedöms processen som ett exempel på karaktärsdraget inte kvinnlig som Björnsson (2005) 

menar är ett sätt att uttrycka maskulinitet. 

 

Uffes äventyrliga karaktärsdrag framträder när han tappar sin skolmössa i björngropen. 

”Mitt i hela föreställningen råkar Uffe luta sig alltför långt över räcket.” (Hedencrona & 

Smed-Gerdin, s.101, 2012) Ett maskulint karaktärsdrag som ingår i Evans & Davies 

(2000) tabell är risktagare, vilket processen har också har kategoriserats som. Processen 

bedöms som risktagare för att Uffe i sin iver att komma björnarna så nära som möjligt 

riskerar att eventuellt falla ner i eller tappa ner saker i björngropen. 

 

Det finns en process som visar att Uffe kan vara känslosam. ”Uffe gråter så att tårarna 

sprutar.” (Hedencrona & Smed-Gerdin, s.101, 2012). Processen kan ses som ett exempel 

på det feminina karaktärsdraget emotionell. Karaktären Uffe gråter så att alla kan se och 

därför bedöms processen som ett exempel på nämnt karaktärsdrag. 

 

Vad är Uffe? 

Texten När Uffe tappade mössan i björngropen på Skansen innehöll endast ett attribut 

knutet till huvudkaraktären. Attributet bedömdes som könsneutralt. Texten innehöll 

också sex predikativ med koppling till Uffe, varav tre av har kategoriserats som 

könsneutrala. Predikativet i meningen ”Uffe ska bli hela skolans hjälte” har kategoriserats 

som populärt. Uffe framstår i citatet som populär på skolan och bland sina vänner. Det 

finns även ett predikativ som har ett kvinnligt karaktärsdrag (emotionell). ”Han är helt 

otröstlig” (Hedencrona & Smed-Gerdin, s.101, 2012) är ett exempel på att Uffe kan visa 

sin känslosamma sida. Predikativet har kategoriserats som kvinnligt. Det sista predikativet 

som bedöms som manligt återfinns i meningen ”Vi som går i Gärdesskolan är däremot 

inga vanliga folkskoleelever.” (Hedencrona & Smed-Gerdin, s.100, 2012). Predikativet 

anses vara exempel på att Uffe och hans klasskamrater har framgångsrika föräldrar och 

Uffe också ser på sig själv som framgångsrik.  Resterande predikativ är könsneutrala. För 

tabell över alla predikativ se bilaga. 

6.1.4 ”Ludvig” 

I det åttonde kapitlet: Vardagsliv i språk och relationer finns en text om en pojke som 

heter Ludvig (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012). Berättelsen utspelar sig hemma hos 

en familj bestående av en mor och en far samt deras tre barn som innefattar Ludvig och 

han två systrar. Texten är ett tre sidor långt utdrag ur Denise Rudbergs, Baristas, Första 

boken. Ludvig är en ung man som bor hemma hos sina föräldrar. 

 

Vad gör Ludvig? 

Texten innehåller flest materiella processer (37st) som beskriver Ludvigs handlingar. 21 

mentala processer låter oss ta del av Ludvigs resonemang kring olika händelser i texten 
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som också innehåller 11 relationella och tre verbala processer. Av totalt 72 processer som 

har anknytning till Ludvig har fyra kategoriserats som stereotypiskt manliga. Det finns 

två processer som är aggressiva, en argumenterande och en tävlinginriktad. För tabell 

över alla processer, se bilaga. 

 

Ludvig kan beskrivas som tävlinginriktad då han i sin heta diskussion med sin pappa 

påpekar att han är bättre än sin far på matte. ”Jag kan iaf plugga. Vad hade du i matte 

förresten? Tvåa, eller hur?” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s.235). Ludvig försöker 

klargöra för sin far att han är bättre i matte än honom. Processen ses som ett försök att 

framhäva det maskulina karaktärsdraget tävlinginriktad. ”Alla tycker att du är en jävla 

idiot” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s. 235) Ovanstående citat är en del av en dialog 

mellan Ludvig och hans far där Ludvig blir förbannad. Citatet innehåller en process där 

Ludvig visar ett beteende som har karaktäriserats som argumenterande. ”Ludvig ville 

rusa efter honom och slå honom hårt i ansiktet, göra honom illa.” (Hedencrona & Smed-

Gerdin ,2012, s. 236) Bråket mellan pappan och Ludvig fortsätter och resulterar slutligen 

i ovanstående citat där Ludvigs tankar framträder. Ludvig känner att han hellre skulle ta 

till fysiskt våld än att visa sig sårbar. Citatet är bärare av en process där Ludvigs 

karaktärsdrag aggressiv blir synligt. 

 

Vad är Ludvig? 

Ludvig har flera karaktärsdrag ur tabell 1 (Evans & Davies, 2000). Han är aggressiv och 

argumenterande när han pratar med sin far. De karaktärsdragen framträder dock bara i 

analysen av processerna. De två attributen och två predikativ i texten bedöms alla som 

könsneutrala. Ludvig innehar varken manliga eller kvinnliga karaktärsdrag. Svaret på 

frågan vad är Ludvig är således att hans karaktär anses könsneutral. 

6.1.5 ”Arbetsliv – Söka jobb” 

I bokens tionde kapitel är jobb och arbetsliv i fokus. Huvudkaraktärerna i texten är de tre 

medlemmarna i Swedish House Mafia, Steve Angello, Sebastian Ingrosso och Axel 

Hedfors. Texten är uppbyggd som en typ av reportage där de tre DJ-kollektivet intervjuas 

tillsammans, det tre sidor långa reportaget är utfört av hemsidan www.gbgnattliv.se .  

 

Vad gör SHM? 

En övervägande del av processerna i texten beskriver vad som händer. Fokus i texten är 

att beskriva saker som bandet gör genom materiella processer (33st). Det finns några 

relationella processer (13st) som beskriver olika relationer samt bandets status. Sju 

mentala processer och åtta verbala processer beskriver tankar och känslor. Av totalt 61 

processer finns det fyra med manliga karaktärsdrag som alla hamnar i kategorin 

framgångsrik. Resterande processer bedömdes som könsneutrala. Se bilaga för diagram 

med processer enligt SFL och tabell  med karaktärsdrag,.  
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Bandet, som består av Axel, Sebastian och Steve spelar musik. I deras arbete ingår det att 

turnera runt i världen och uppträda. Via sitt arbete träffar de andra stora band och tjänar 

massvis med pengar. Texten fokuserar på bandets framgångar och innehåller fyra 

processer som bedömts porträttera bandets som framgångsrika. En av processerna finns 

i följande mening: ”Vi fyller vilken arena som helst i världen.” (Hedencrona & Smed-

Gerdin, 2012, s.274). Citatet framställer SHM som ett framgångsrikt band eftersom de 

antyder att de klarar av att fylla alla arenor i hela världen med publik, oavsett storlek. 

 

Vad är SHM? 

De attribut och predikativ som används är alla könsneutrala. Texten innehåller totalt fem 

attribut som hör ihop med någon av individerna i SHM eller SHM som grupp. De flesta 

är genitivattribut och alla attributen är könsneutrala. Alla predikativ i texten bedömdes 

också som könsneutrala. 

6.2 Viewpoints 1 

Viewpoints 1 är ett läromedel på 264 sidor, utgivet för kursen Engelska 5 som ingår i 

årskurs 1 på gymnasiet på de flesta gymnasieprogrammen. Författare är Gustafsson & 

Wivast (2017). Fem texter har slumpmässigt valts ut och utgör således underlaget för 

följande analys med fokus på män. 

6.2.1 ”Doing It” 

Berättelsen är hämtad ur kapitlet In the name of love, som är bokens andra kapitel. Texten 

heter Doing It och berättar en historia om Dino och en tjej som heter Jackie. Texten är ett 

tre sidor långt utdrag ur ungdomsboken Doing it, skriven av Melvin Burgess. Berättelsen 

är skriven ur ett förstapersonsperspektiv vilket tillåter läsaren att ta del av Dinos tankar.  

 

Vad gör Dino? 

Totalt finns det 100 processer som har med Dino att göra. 36 mentala, 27 relationella, 24 

materiella och 13 verbala processer. Texten handlar om Dinos tankar kring sex vilket 

märks på antalet mentala processer. Dinos relation till Jackie avspeglas i det höga antalet 

relationella processer men i den kolumnen ingår det också många processer som beskriver 

Dinos egenskaper som person. Av alla processerna är sju manliga karaktärsdrag. 

Representerade karaktärsdrag är en aggressiv, två argumenterande, en populär, och två 

hetero. Se bilaga för tabell med alla processer.  

 

Hela berättelsen om Dino handlar om att Dino vill ha sex med Jackie. ”Dino fancies 

Jackie” (Gustafsson & Wivast, 2017, s.55) Processen i citatet har bedömts som ett hetero 

karaktärsdrag eftersom Jackie är en tjej och Dinos kärlek till henne är av heterosexuell 

art. Texten innehåller också processen ”I will strip her to her waist” (Gustafsson & 

Wivast, 2017, s.56) vilka också faller inom ramen för hetero karaktärsdraget.  

 

I texten är det är tydligt att Jackie inte vill ha sex med Dino men han försöker övertala 
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henne ändå och det hela mynnar ut i ett bråk. ”I don't behave like a kid - you do! I yelled.” 

(Gustafsson & Wivast, 2017, s.57). Dino visar upp karaktärsdraget argumenterande i 

citatet. Bråket mellan Dino och Jackie övergår även till ett aggressivt beteende. ”Fuck 

you too!' I yelled.” (Gustafsson & Wivast, 2017, s.57) Processen som är kursiv har 

bedömts som karaktärsdraget aggressiv. Utöver de karaktärsdrag som redan 

exemplifierats med hjälp av citaten framstår Dino som populär när han säger ”there's 

loads of other girls I could have had” (Gustafsson & Wivast, 2017, s.56). Dino ser på sig 

själv som populär eftersom han har lätt att få tjejer. Av den anledningen gör bedömningen 

att processen representerar karaktärsdraget populär. 

 

Vad är Dino? 

I texten återfanns endast ett attribut med koppling till Dino. Attributet var ett könsneutralt 

genitivattribut. Det finns däremot nio predikativ i texten varav fyra bedöms som exempel 

på manliga karaktärsdrag. Två har kategoriserats som aggressiv och två kategoriseras som 

hetero. Ett exempel är i meningen ”I can be a bit of an arse” (Gustafsson & Wivast, 2017, 

s.56) där predikativet bedömts som aggressiv. Citatet refererar till Dinos beteende när 

han inte får som han vill och har av den anledningen bedömts som aggressiv. Två 

predikativ som visar att Dino har karaktärsdraget som kallas hetero finns i texten. Ett 

exempel är i meningen ”He is obsessed by having sex with her” (Gustafsson & Wivast, 

2017, s.55).  Dinos talar som sin vilja att ha sex med Jackie. Dino visar tydligt att han vill 

ha sex med Jackie och således bedömds predikativet som ett exempel på karaktärsdraget 

hetero. Resterande fem predikativ bedömdes som könsneutrala. För tabell med 

predikativ, se bilaga. 

6.2.2 ”Boy Kills Man” 

Kapitel fyra i Viewpoints 1 heter Danger zone och består av fyra längre texter. I texten 

Boy kills man möter vi Shorty och Alberto som bor i den colombianska staden Medellin. 

Huvudpersonen är Shorty och historien förmedlas till läsaren från ett första persons 

perspektiv, genom Shortys ögon. Texten är fördelad på fem sidor som är hämtade är 

ungdomsboken Boy Kills Man av Matt Whyman. Både Alberto och Shorty är 12 år och 

kriminella. Alberto anlitas frekvent som barntorped av drogbaroner. Vi blir informerade 

om att Alberto just har köpt en pistol med pengar han fått från sitt senaste mord när 

historien tar fart. 

 

Vad gör Shorty? 

Texten innehåller 78 processer som beskriver saker som Shorty gör i texten. De 78 

processerna i texten är fördelade på följande sätt: 14 relationella, 27, materiella, 28 

mentala och 9 verbala processer. Detta kan tolkas på olika sätt men jag väljer att tolka 

detta som att det är en händelserik text men att det i de flesta fallen är Alberto som handlar. 

Detta resulterar i att antalet materiella processer är lägre än antalet mentala processer. Det 

höga antalet mentala processer är också en följd av att händelserna beskrivs genom 

Shortys ögon och vi får ta del av vad han tänker om det som sker. Så det är ändå en 
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händelserik text likt flera av de tidigare texterna men huvudperson är mer passiv i just 

denna text. För tabell med alla processer se bilaga. 

 

Endast två av alla processerna har bedömts som exempel på manliga karaktärsdrag. 

Citatet, ”The gun. You've still got it.'  'Of course.' I patted my side to reassure him” 

(Gustafsson & Wivast, 2017, s.146) har tolkats som en process av karaktärsdraget 

risktagare eftersom det kan anses riskabelt att förvara en pistol åt en kompis som arbetar 

som torped åt maffian, vilket Shorty gör åt sin vän. Historien låter oss senare veta att 

Shorty har blivit misshandlad av sin farbror. Händelseförloppet landar så småningom i 

scen där Alberto har stoppat in pistolen i farbroderns mun. I citatet “Take the gun out of 

his mouth.” (Gustafsson & Wivast, 2017, s.148) bedöms processen som ett exempel på 

karaktärsdraget räcka ut en hjälpande hand eftersom Shorty försöker att hjälpa sin 

farbror, trots att han har misshandlat honom dagen innan.  

 

Vad är Shorty? 

Texten innehåller tolv attribut som säger något om Shorty. Alla tolv attribut är 

könsneutrala. I texten finns också sju predikativ, fem av predikativen är könsneutrala, ett 

är risktagare och ett är ett kvinnligt karaktärsdrag. Se bilaga för tabell med alla predikativ. 

 

Ett av dem anses förenligt med karaktärsdraget risktagare. Predikativet i meningen, 

”They are both 12 years old and small-time criminals.” (Gustafsson & Wivast, 2017, 

s.145) anses beskriva Shorty som en risktagare eftersom kriminalitet kan anses vara 

förenat med vissa risker. I meningen: “I was standing beside the curtains, afraid I might 

collapse.” (Gustafsson & Wivast, 2017, s.148) har predikativet kategoriserats som 

kvinnligt. När Alberto stoppar in pistolen i farbroderns mun är det Shortys reaktion som 

beskrivs av predikativet. Ett av de feminina karaktärsdragen är förmågan att visa empati 

och predikativet anses vara ett exempel på Shortys empati för sin farbror.  

6.2.3 ”Getting It” 

Lärobokens fjärde kapitel heter The older the wiser? och är uppdelat i fyra olika avsnitt. 

Texten som utgör underlaget för analys heter Getting It och är hämtad från boken About 

a boy av Nick Hornby. Berättelsen berättas från ett tredjepersonsperspektiv. 

Huvudpersonen i texten är tolvårige Marcus Brewer.  

 

Vad gör Marcus? 

Texten innehåller 174 processer fördelat på 28 relationella, 33, materiella, 92 mentala och 

21 verbala processer. Denna text innehåller överlägset flest mentala processer 

procentuellt räknat. De mentala processerna utgörs ofta av tankar och känslor och ger en 

bild av Marcus som eftertänksam och förståndig. Det går att länka faktumet att Marcus 

är den enda huvudkaraktären med fler kvinnliga än manliga karaktärsdrag till antalet 

mentala processer. Av de 174 processerna bedömdes totalt åtta stycken stämma in på 

något av de manliga respektive kvinnliga karaktärsdragen. Två processer bedömdes vara 
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argumenterande och sex processer bedömdes som kvinnliga. För tabell med processer, se 

bilaga. 

 

Marcus går i skolan och han framställs som annorlunda vilket leder till att han har en tuff 

skolgång och blir mobbad. Marcus umgås med Will som är en 30-årig man och av honom 

får han ett par nya skor som han tappar bort. Dettta faktum leder till att hans mor 

konfronterar Will och misstänker honom för att antasta Marcus. Marcus försöker att göra 

som hans mamma säger men hon uppmanar honom att tänka för sig själv. Detta får 

Marcus att fundera över varför han är vegetarian: 

 

Did you always know I was going to be a vegetarian? […] 

She laughed. ’Of course, I did. […] 

And do you think that’s fair? 

How do you mean?  

Shouldn't I have been allowed ' to makeup my own mind? […]   

You can when you are older. 

Why aren’t I old enough now? (Gustafsson & Wivast, 2017, s.182).  

 

 

Kursiverade ord i stycket är ett exempel en mening som innehåller processen som 

bedömts som argumenterande. Nästkommande citat innehåller två processer som 

kategoriserats som kvinnliga karaktärsdrag. ”he'd feel bad saying it, and he was pretty 

sure it would make her cry” (Gustafsson & Wivast, 2017, s.184). Båda processerna, är 

exempel på karaktärsdraget kärleksfull som är ett av de kvinnliga karaktärsdragen. I 

citatet är det tydligt att Marcus kan sätta sig in i sin mors situation och att han därför 

upplever situationen som jobbig.  

 

Vad är Marcus? 

Texten innehåller tolv attribut varav alla anses könsneutrala. I texten finns även 19 

predikativ som visar ett vardera av karaktärsdragen aggressiv och äventyrlig, 13 

könsneutrala samt fyra kvinnliga karaktärsdrag. Se tabell över attribut och predikativ i 

bilaga. 

 

Ett predikativ med karaktärsdraget äventyrlig är hämtad ur följande citat: “Everything she 

said about what he could and should watch or listen to, or read or eat made him curious” 

(Gustafsson & Wivast, 2017, s.182). Curious är inte exakt samma sak som äventyrlig men 

i sammanhanget så anses predikativet som beskriver Marcus ha ett mått av en vilja att 

utforska situationen med hans mor i sig. Därför anses predikativet förenligt med 

karaktärsdraget äventyrlig. ”It was beginning to make him angry.” (Gustafsson & Wivast, 

2017, s.183) innehåller ett predikativ som porträtterar Marcus som aggressiv. Det finns 

även fyra predikativ som representerar något av de kvinnliga karaktärsdragen. I citatet: 
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”Either way it was scary” (Gustafsson & Wivast, 2017, s.182) finns ett exempel på det 

kvinnliga karaktärsdraget emotionell som innebär att karaktären kan och vågar visa vad 

han känner. Predikativet är svårbedömt eftersom det är Marcus tankar som skrivs ut i 

texten och det är oklart om han verkligen visar att han är rädd för någon men jag bedömer 

processen som emotionell. Slutsatsen av analysen är att Marcus karaktär har mer kvinnliga 

karaktärsdrag än manliga.  

 

6.2.4 ”Not Guilty” 

I lärobokens första kapitel, som heter The older the wiser? finns texten Not Guilty. Texten 

är ett utdrag från romanen Big mouth and Ugly Girl av av Joyce Carol Oates. 

Huvudpersonen heter Matt Donaghy. Han går i high-school när han plötsligt blir 

utplockad ur klassrummet av polisen. Historien berättas från ett tredjepersonsperspektiv. 

 

Vad gör Matt? 

Texten innehåller totalt 114 processer. SFL kategoriseringen visar att de är fördelade på 

18 relationella, 44 materiella, 20 mentala och 32 verbala processer. Flest materiella 

processer visar att fysiska händelser där Matt agerar på något sätt är vanligast 

förekommande. I texten ingår Matt i flera konversationer som i text redovisas med hjälp 

av dialog och därför är även de verbala processerna många. Av alla processer finns fyra 

som stämmer in på något av karaktärsdragen i tabell 2, två aggressiv och två 

argumenterande. 

 

Efter att ha blivit hämtad av poliser befinner sig Matt i ett polisförhör. Han anklagas för 

att ha bombhotat skolan. Det finns två processer med koppling till Matt som uppfyller 

karaktärsdraget aggressiv (det finns fler processer i citatet men de har inte kursiverats 

eftersom dem inte är exempel på karaktärsdraget aggressiv).  

 

We’ve had a report, Matt. Two reports. Two witnesses. They say they heard you. 

(Detective) 

Heard me … what? (Matt) 

Threaten to” blow up the school”. […] Threaten to” massacre” as many people as you 

could. In the school cafeteria today, just a few hours ago. Are you denying it? (Detective) 

Y-Yes! I’m denying it. (Matt) 

You’re denying it. (Detective) 

I think this is all crazy. (Matt) (Gustafsson & Wivast, 2017, s.10) 

 

Av texten framgår inte huruvida Matt verkligen har framfört hoten som polisen påstår att 

han har. Oavsett så är ”threaten to blow up” och ”threaten to massacre” (Gustafsson & 

Wivast, 2017, s.10) exempel på processer som beskriver handlingar han kopplas samman 

med och som har bedömts som uppvisande av karaktärsdraget aggressiv eftersom att 

framföra hot anses som ett aggressivt beteende. Processen längst ner i citatet har bedömts 

som en argumenterande handling där Matt försöker argumentera emot poliserna. Totalt 

finns fyra processer i texten som stämmer in på något av karaktärsdragen. Den process 
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som inte är representerad i citatet är också en argumenterande process. Processerna i 

texten framställer honom som aggressiv och argumenterande, vilka både är typiskt 

manliga karaktärsdrag enligt Evans & Davies (2000). För tabell med processer se bilaga. 

 

Vad är Matt? 

Texten innehåller fyra predikativ, två där Matt framträder med karaktärsdragen 

framgångsrik och två könsneutrala predikativ. I texten finns bara ett attribut med 

koppling till Matt. Attributet bedömdes som könsneutralt. För tabell med predikativ, se 

bilaga. 

 

Matt beskrivs med attributet ”normal” i följande citat. ”He is a normal high-school 

student” (Gustafsson & Wivast, 2017, s.9). Attributet har placerats i kategorin 

könsneutralt attribut. Av de fyra predikativ som säger något om Matt, finns två exempel 

på karaktärsdraget framgångsrik. I citatet ”Matt had been thinking of it as a kind of TV 

sitcom in which he was the star” (Gustafsson & Wivast, 2017, s.13). Predikativet ”the 

star” visar att Matt ser på sig själv som framgångsrik trots den bekymmersamma 

situationen han befinner sig i. Samma karaktärsdrag är representerat i meningen: ”He was 

an intelligent kid, Mr Weinberg praised him.” (Gustafsson & Wivast, 2017, s.13). Att 

Matt och hans lärare beskriver honom som intelligent antyder att han har det lätt för sig i 

skolan. Analysen av attribut och predikativ kan sammanfattas som att Matt framstår som 

framgångsrik. 

6.2.5 ”Rendezvous with Evil” 

Kapitel fyra i Viewpoints 1 heter Danger zone och består av fyra längre texter. I texten 

Rendezvous with Evil möter vi sjuttonårige Charlie. Historien utspelar sig i Afrika, i det 

fiktiva landet Sengharia. I berättelsen upptäcker huvudkaraktären Charlie och hans vän 

Guppy något skumt pågår i en kyrka. Berättelsen berättas ur ett förstapersonsperspektiv 

av Charlie. Historien är ett extrakt från romanen Ibarajo road av Harry Allen. 

 

Vad gör Charlie? 

Det totala antalet processer uppgår till 110. De är enligt SFL kategoriseringen fördelade 

på 11 relationella, 60 materiella, 33 mentala och 6 verbala processer. Likt de flesta texter 

som analyserats visar det höga antalet av materiella processer att störst fokus läggs på att 

beskriva fysiska handlingar och händelser. Karaktärsdragfördelning av processerna är 

fördelad på ett aggressiv, ett beslutsamt, ett äventyrlig och två räcka ut en hjälpande 

hand. Resterande 105 processer bedömdes vara könsneutrala. För tabell med alla 

processer enligt SFL och karaktärsdragstabell, se bilaga 10. 

 

Charlie går i skolan men har hamnat i trubbel efter vad som beskrivs som en kul kväll, 

där en av hans vänner gör sig illa. Han hjälper till med välgörenhetsarbete för att undvika 

relegering från skolan. Under välgörenhetsarbetet upptäcker Charlie och Guppy att något 

skumt pågår i en kyrka i närheten. De bestämmer sig för att ta reda vad som pågår. Texten 
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innehåller fem processer som bedömds representera handlingar som kan kopplas till 

karaktärsdragstabellen. Citatet:” they discover that something fishy is going on in the 

church over the road” (Gustafsson & Wivast, 2017, s.123), är ett exempel på 

karaktärsdraget äventyrlig. Charlie och vännen Guppy förstår att något skumt pågår men 

väljer att undersöka vad som pågår i kyrkan ändå och därför bedöms processen som 

äventyrlig. Charlie och Guppy upptäcker att något skumt pågår och bestämmer sig för att 

ingripa. Processerna i citatet:” Charlie and Guppy find themselves standing up to evil” 

(Gustafsson & Wivast, 2017, s. 123) är exempel på karaktärsdraget räcka ut en hjälpande 

hand eftersom processen syftar på att de försöker rädda några barn från att bli utsatta för 

barnhandel. Även processerna i “In an attempt to get proof of the trafficking and to bring 

the criminals to justice, Charlie and Guppy […] decide to set a trap in the church. 

(Gustafsson & Wivast, 2017, s.123) motsvarar beskrivningen av karaktärsdraget räcka ut 

en hjälpande hand av samma anledning som föregående citat.  

 

När Charlie och Guppy bekämpar ondskan finns processer som visar att de gör handlingar 

som är aggressiv och beslutsamma. Charlie bestämmer sig för att måtta ett slag mot en 

av skurkarna de stöter på när de utforskar vad som pågår. ”I drew back my fist and leapt 

forward: four months of manual labour and twelve stone hit Danlami square in the face.” 

(Gustafsson & Wivast, 2017, s. 126–127). Citatet innehåller en aggressiv process. Valet 

att måtta ett slag mot personen istället för att göra nästan vad som helst annat stämmer 

överens med karaktärsdraget aggressiv. I texten motiverar Charlie sitt val att slå med 

citatet, ” I didn't think, I didn't hesitate, I reacted on pure impulse” (Gustafsson & Wivast, 

2017, s. 126). Processerna i citatet representerar ett exempel på karaktärsdraget beslutsam 

som handlar om att karaktären ska vara snabb på att ta beslut och bestämma sig, vilket 

Charlie anses agera impulsivt när han bestämmer sig för att använda våld för att lösa den 

prekära situationen.  

 

Charlie visar prov på flera av de karakteristiska maskulinitetsdragen som påvisats i 

tidigare forskning. Han är nyfiken och känner ett behov att utforska vad som pågår, vilket 

också är en risk. Han visar aggressivitet när han slår mannen som jagar dem. Dessa 

karaktärsdrag återfinns alla i Evans & Davies (2000) tabell 1 med manliga karaktärsdrag. 

Han agerande kan också liknas vid Björnsson (2005) maskulinitetsbeskrivning. Charlie 

räcker ut en hjälpande hand när han och vännerna försöker rädda barnet som är i händerna 

på personer som sysslar med barnhandel. 

  

Vad är Charlie? 

Texten innehåller 23 attribut och sex predikativ som beskriver Charlie och/eller hans 

handlingar. Alla attributen och predikativen i texten är könsneutrala. Analysen av vad 

Charlies karaktär är tolkar honom som könsneutral då inget av de attribut och predikativ 

som säger något om honom stämmer in på varken de feminina eller maskulina 

karaktärsdragen.  
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7 Sammanfattande slutsatser 

 

Slutsatsen av analysen är att denna undersökning visar att den maskulinitet som 

konstrueras är stereotypiskt maskulin men att flera av karaktärerna också har feminina 

karaktärsdrag. De vanligaste karaktärsdragen hos män är att de är framgångsrika eller 

aggressiva. Totalt 50% av alla karaktärer framställs som aggressiv eller framgångsrik vid 

minst ett tillfälle. På andra plats kommer karaktärsdragen argumenterande och äventyrlig 

eller ett kvinnligt karaktärsdrag med en representation hos 40% av karaktärerna. 30% av 

karaktärerna är risktagare eller räcka ut en hjälpande hand, 20% av karaktärerna är 

populär eller bestämd och 10% av karaktärerna har något av karaktärsdragen stå på egna 

ben, inte kvinnlig, tävlingsinriktad, hetero, eller beslutsam.  Av alla analyserade 

karaktärer finns endast en karaktär med övervägande kvinnliga karaktärsdrag. 

Maskulinitetskonstruktioner i läroböckerna Kontext 1 och Viewpoints 1 bidrar snarare 

till skapandet av en hegemonisk maskulinitet som uppmuntrar könsstereotypa 

personlighetsdrag och beteenden. Nio av tio karaktärer har övervägande maskulina och 

könsstereotypa karaktärsdrag. Den totala fördelningen av alla kvinnliga- och manliga 

karaktärsdrag är fördelad på 33 maskulina karaktärsdrag och fyra feminina, i procent 

räknat blir det ca 89% maskulina karaktärsdrag gentemot 11% feminina karaktärsdrag. 

Den enda karaktären som har övervägande feminina karaktärsdrag och faktiskt bryter mot 

stereotypa könsmönster framställs som avvikande och har svårt att komma till rätta i sin 

omgivning, i skolan bland annat. Manliga karaktärer porträtteras antingen som 

framgångsrika eller aggressiva. Detta stämmer in på 50% av karaktärerna som fokuserats. 

De näst vanligaste karaktärsdragen är äventyrlig, argumenterande eller något av de åtta 

feminina karaktärsdragen som är representerade hos 40% av karaktärerna. Påpekas bör 

dock att alla de kvinnliga karaktärsdragen analyserats som ett gemensamt karaktärsdrag. 

 

Processer - Statistik 

Analysen av karaktärsdrag utifrån processer visar att de fem manliga karaktärerna i 

läroboken, (procenten anger hur stor andel av karaktärerna som bedömdes vara 

innehavare av det specifika karaktärsdraget. Eftersom det var fem karaktärer i Kontext 1 

motsvarar en förekomst av ett karaktärsdrag hos en av de fem karaktärerna 20%, två 

förekomster blir 40% och så vidare.). Kontext 1, har följande karaktärsdrag: risktagare 

40%, framgångsrik 40%, stå på egna ben 20%, äventyrlig 20%, bestämd 20% räcka ut 

en hjälpande hand, 20% inte vara kvinnlig, 20% aggressiv, 20% argumenterande, 

tävlingsinriktad 20%. 40% av karaktärerna hade även minst ett av de feminina 

karaktärsdragen. 

 

I läroboken Viewpoints 1 ser föredelningen av karaktärsdrag enligt processanalysen ut på 

följande sätt, (siffrorna inom parantes anger procentuellt antal karaktärer som visar upp 

karaktärsdraget): aggressiv (60%), räcka ut en hjälpande hand (60%), argumenterande 

(60%), risktagare (20%), äventyrlig (20%), populär (20%), hetero (20%) och beslutsam 

(20%).  
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Totala fördelningen av karaktärsdrag i processer i båda läroböckerna tillsammans. 

Figur 1. Procentuell fördelning av karaktärsdrag i processer. 

 

 
Figur 2. Sammanställning av SFL processer. 

 

Läroböckernas innehåller flest materiella processer. Det innebär att det är olika typer av 

fysiska värden som är viktiga i textens processer. I normalfall innebär det kort och gott 

att deltagaren, som i denna studie är huvudkaraktärerna i texterna, oftast gör något fysiskt 

och använder sina kroppar (Holmberg & Karlsson,2015). Materiella processer är de 

vanligast förekommande processerna enligt Holmberg & Karlsson (2015) vilket även är 

fallet i denna studie. Texterna innehåller näst flest mentala processer. Mentala processer 
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är vanliga i skönlitteratur för att beskriva skeenden ur en specifik karaktärs synvinkel. 

Texten Getting it innehöll 92 mentala processer, nästan hälften av det totala antalet. Den 

texten är en skönlitterär text men även den text där huvudkaraktären hade flest feminint 

kodade personlighetsdrag. De relationella processerna är totalt 102. Sådana processer 

förknippas med abstrakta och formella texter. Intrycket här är att de analyserade texterna 

inte är vare sig formella eller abstrakta och antalet relationella processer är troligtvis ett 

resultat av det. De verbala processerna representerar till största del dialoger i texterna som 

innefattas i denna undersökning. Om det har funnits dialoger mellan olika karaktärer i 

texterna har också antalet verbala processer ökat. Det mest intressanta konstaterandet av 

SFL analysen är sambandet mellan att det endast finns en text med flest mentala processer 

och att det sammanfaller med den enda texten där huvudkaraktären har fler feminina 

karaktärsdrag än maskulina. 

 

Attribut & Predikativ – Statistik 

Av de tio karaktärerna kan det konstateras att 40% av karaktärerna (4 karaktärer) var 

innehavare av karaktärsdraget framgångsrik. 20% (2 karaktärer) framstod som äventyrlig, 

10% (1 karaktär) framstod som bestämd, 10% (1 karaktär) hade karaktärsdraget populär, 

20% (2 karaktärer) uppvisade karaktärsdraget aggressiv, 10% (1 karaktär) hade 

karaktärsdraget risktagare, 10% av karaktärerna visade upp karaktärsdraget hetero (1 

karaktär) och 40% (4 karaktärer) av karaktärerna hade något av de åtta kvinnliga 

karaktärsdragen. 

 

Antalet attribut med könsstereotypiska karaktärsdrag i Kontext 1 och Viewpoints 1 

uppgick till totalt sex. Alla karaktärsdrag som var förenliga med något av de 

könsstereotypiska karaktärsdragen återfanns i Kontext 1, därmed fanns inga 

könsstereotypiska attribut i Viewpoints 1. Av de sex attributen var fyra förenliga med 

karaktärsdraget framgångsrik och de resterande två framställde huvudkaraktärer som 

äventyrlig. Det kan således konstateras att analysen av attribut visar att läroboken Kontext 

1 är mer könsstereotypisk än motsvarigheten i engelska 5, Viewpoints 1.  

 

Antalet predikativ med koppling till könsstereotypiska karaktärsdrag uppgick i totalt 26. 

Karaktärsdragens fördelning är som följer: 12 predikativ i Kontext 1 och 14 i Viewpoints 

1. I Kontext 1 är de åtta stereotypiskt manliga predikativen fördelade på följande 

karaktärsdrag: 3 framgångsrik, 1 äventyrlig, 3 bestämd, 1 populär och 4 kvinnliga 

karaktärsdrag. I Viewpoints är samma fördelning av nio stereotypiskt manliga predikativ 

som följer: 2 framgångsrik, 1 äventyrlig, 3 aggressiv, 2 hetero, 1 risktagare. Det fanns 

även 5 predikativ som var typiskt kvinnliga karaktärsdrag. 
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Figur 3. Procentuell fördelning av karaktärsdrag i attribut & predikativ. 

 

8 Diskussion 

Denna studie kan konstatera att skolan inte alltid lyckats med den uppgiften att motverka 

stereotypiska könsmönster. I jämförelse med Evans & Davies (2000) konstaterade de i 

sin studie att manliga karaktärer ofta porträtterades som aggressiva, argumenterande och 

tävlingsinriktade. Dessa fynd kan också skönjas i föreliggande studie med undantag för 

det tävlingsinriktade karaktärsdraget. Vilka de begränsande könsmönstren är förklaras 

inte i läroplanen men att vara aggressiv är inte något som skolan förespråkar eller har till 

uppgift att fostra. Det kan antas att det snarare är ett stereotypiskt maskulint karaktärsdrag 

som skolan vill motverka. Genom socialkonstruktionismens glasögon går det snabbt att 

konstatera att om varannan karaktär i skolans läroböcker är innehavare av könsstereotypa 

de karaktärsdrag finns det en risk att de gör intryck på de elever som använder 

läroböckerna. Det måste tolkas som problematiskt eftersom det eleverna möter och får 

intryck av kan påverka deras identitet och sedermera hur de formar sig själva och sin 

maskulinitet. Man kan säga att det egentligen bara konstrueras två olika maskuliniteter i 

läroböckerna som elever har möjlighet att ta intryck av. Den ena är en maskulinitet med 

stereotypiska karaktärsdrag maskuliniteten, vilket finns representerat i nio av tio 

undersökta texter och den andra är en maskulinitet som även innefattar feminina 

karaktärsdrag. Den andra är den feminina maskuliniteten som framstår som underordnad. 

Det leder till att den hegemoniska maskulineten i lärobokskontexten innehar 

karaktärsdragen framgångsrik, aggressiv, äventyrlig och argumenterande samt ett av de 

kvinnliga karaktärsdragen. Det blir således tydligt vilken typ av maskulinitet som 

förmedlas i läroböckerna. 
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Läroplanen uttrycker att det är skolans uppgift att motverka könsmönster som begränsar 

elever (Skolverket, 2016). Könsuppfattningen som finns i läroböckerna har dock 

fortfarande kvar de stereotypa dragen av vad det innebär att vara en man och en kvinna. 

Intrycket är att karaktärernas egenskaper är baserade på vilket biologisk kön de har. Det 

är viktigt att komma ihåg att genus är något föränderligt och att skolans arbete endast kan 

bli bättre genom att stereotypiska skildringar av kön på olika sätt synliggörs (Hirdman, 

1988). Skolan ser det som sitt ansvar att förändra dessa könsmönster eftersom det är 

skolans skyldighet att ge alla elever samma möjligheter att nå målen (Skolverket, 2016). 

Kanske tycker någon att karaktärer i läroböcker inte spelar så stor roll men för att undvika 

att elever omedvetet styrs in i könsstereotypiska fack måste de ges förebilder som visar 

att de kan vara vem de vill oavsett vilket kön de tillhör.  

 

Björnsson (2005) konstaterar i sin forskning att stereotypiska könsmönster kan ha en 

inverkan på pojkars möjligheter att prestera i skolan, att det finns en kultur bland killar 

som innebär att det inte är okej i samma utsträckning för killar att vara duktig i skolan 

som det är för tjejer. Denna studie och Björnssons (2005) studie skiljer sig åt i många 

avseenden vilket gör det svårt att framföra belägg som ger Björnsson med- eller mothåll 

angående att pojkar riskerar impopularitet om de är duktiga i skolan.  Men det finns dock 

ingen manlig karaktär som framställs som duktig i skolan, eller som genom processer, 

attribut eller predikativ visar upp en positiv inställning till skolan. Det finns däremot gott 

om framgångsrika karaktärer. Karaktärsdraget framgångsrik är väldigt närvarande i 

texterna men karaktärerna är framgångsrika i sammanhang som ligger ganska långt ifrån 

skolan. Swedish House Mafia framträder exempelvis som ett väldigt framgångsrikt 

musikband men det är svårt att dra slutsatsen att deras framgång hänger ihop med att de 

som ingår i bandet värderade skolarbete högt och hade bra betyg.  

 

Holm (2008) undersökte i sin studie hur maskulinitet kommer till uttryck i skolvardagen. 

Hennes studie skiljer sig åt från denna studie. Det kan ses som att Holm (2008) undersöker 

slutprodukten av könsstereotyper medan denna studie fokuserat på faktorer som påverkar 

elevernas identiteter. Holm (2008) har dessutom studerat människor och hur de beter sig 

i verkligheten men det finns också likheter mellan de två studierna. Holm (2008) 

konstaterar att en kille ska vara populär, utåtriktad, heterosexuell och framgångsrik för 

att ha hög status på skolan. Flera av dessa karaktärsdrag stämmer överens med 

karaktärerna som undersökts i läroböckerna. Hälften av karaktärerna är framgångsrika 

och drag som hetero och populär finns också representerade hos några av karaktärerna.  

 

Läroböckerna som använts för att genomföra denna studie tillhör två olika ämnen. 

Eleverna i Sva har en annan bakgrund och ofta annorlunda förutsättningar och 

erfarenheter med sig till mötet med lärobokens diskurs, jämfört med Eng 1 elever. Det 

faktumet är dock inget som framträder i analysen av respektive ämnes lärobok. Det finns 

variationer av framträdande karaktärsdrag mellan läroböckerna men det genomgående 

temat i båda böckerna är att manliga karaktärer framställs könsstereotypiskt. Den enda 
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tydliga skillnaden som framgått av den utförda analysen är att Kontext 1 verkar använda 

sig av svenska karaktärer i en svensk kontext i större utsträckning än Viewpoints. Båda 

läroböckerna använder texter som är skrivna för andra syften än att bara fungera som en 

text i en lärobok. Efter att ha konstaterat att så är fallet kan man fundera över vilken 

hänsyn läromedelsförfattare tar till skolans värdegrund när valet av texter sker. Har de 

värdegrunden i åtanke när de väljer ut texter till läroböckerna eller ligger fokus på andra 

saker som svårighetsgrad och form? Den frågan har inte denna studie något svar på men 

det går att konstatera att just läroböckerna Kontext 1 och Viewpoints 1 inte har lyckats 

leva upp till läroplanens uppmaning att motverka könsstereotypiska mönster. 

 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att allting verkar höra ihop och tillsammans 

så bildar alla intryck som elever i skolan får genom böcker, lärare, text och mycket mer, 

ett slags kedja som alla kan påverka elevernas identiteter. Om skolan verkligen vill ta sitt 

ansvar och försöka påverka könsstereotypa beteenden i skolan så måste ett genustänk 

finnas närvarande i alla olika möten som sker under en skoldag. Kanske är skolan på rätt 

väg trots allt. Eilard (2004) menar att dagens läroböcker visar att det finns en större 

möjlighet för manliga karaktärer att anamma ett mjukare ideal som inte enbart bygger på 

manliga stereotyper. Hennes studie antyder att det börjar bli mer okej för män att anamma 

feminina drag utan att löjliggöras. Faktumet att förevarande studie har funnit att 40% av 

karaktärerna även feminina personlighetsdrag är förhoppningsvis ett tecken på att 

karaktärerna utveckling går i rätt riktning. Det måste dock anses problematisk att över 

hälften av de feminina karaktärsdragen är representerade av en karaktär som uppenbart 

har svårt med det sociala livet i skolan. Det är inte tillräckligt att läroböckerna verkar vara 

fast i stereotypa karaktärsskildringar men för den som vill kan det möjligen tolkas som 

ett litet ljus eller som ett steg i rätt riktning. 

 

9 Metoddiskussion 

 

Det finns många aspekter av denna studie och hur den gått tillväga som kan diskuteras 

och som säkerligen påverkar resultatet. Det första som jag vill nämna är att det kan 

diskuteras huruvida den analys som utförts är optimal för att besvara frågeställningarna 

som används i denna studie. Efter att ha genomfört studien så infinner sig en känsla av att 

det finns mer saker att peka på inom ramen för maskuliniteter och män i läroböcker som 

inte rymdes inom ramen för denna undersökning. Analysen av grammatiska delar i texten 

innefattar inte allt och kan ibland uppfattas som tagna ur sitt sammanhang men framförallt 

så finns det en känsla av att sammanhanget som bidrar till stereotypa framställningar av 

manliga karaktärer inte riktigt kommit till uttryck. Valet av metod motiveras med att den 

bidrar till en så låg grav av subjektivitet som möjligt. Kravet på subjektivitet har således 

lett till en känsla av att vissa saker som vid första anblick tolkats som relevanta ändå har 

uteslutits ur analysen på grund av det som sagts i vissa meningar inte har stämt överens 

med det som analyseras på ett metodisk plan. Trots försöken att verka för att studien skall 

vara objektiv så bör det tilläggas att studien är utförd på ett sådant sätt att den aldrig kan 
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bli helt neutral. Många tolkningar har gjorts och det finns ingen mall för vad som är 

maskulint eller feminint. Hur självklart det än må vara för en individ så är det inte säkert 

att samma bedömningar hade gjorts om studien utförts av en annan person.  

 

En annan aspekt av studien är att karaktärsdragen ibland flyter ihop. Det finns flera 

processer, predikativ och attribut som jag har bedömt på ett sätt men som en annan person 

kanske anser passar bättre in på ett annat karaktärsdrag än vad jag ansett. Jag upplever 

framförallt att karaktärsdragen argumenterande och aggressiv ofta har varit svåra att 

särskilja. Huvudfokus i denna studie har dock legat på om karaktärerna har manliga eller 

kvinnliga karaktärsdrag och den distinktionen har varit lättare att hålla isär. Det leder 

följaktligen till en känsla av att studien tjänar det syfte som var tänkt från början även om 

vissa av karaktärsdragen hade kunnat fördelas annorlunda mellan olika kategorier inom 

varje köns stereotypa karaktärsdrag. 
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10 Vidare forskning 

 

En naturlig fortsättning av denna studie skulle vara att inkludera det feminina 

perspektivet. Samma böcker som använts i föreliggande studie skulle kunna användas för 

att studera kvinnliga karaktärer och på så sätt addera ytterligare att perspektiv till studien. 

Det skulle således gå att ställa olika karaktärer mot varandra för att undersöka skillnader 

och likheter. En annan vidareutveckling av studien skulle vara att inkludera alla typer av 

satsdelar för att skapa en mer heltäckande analys av karaktärerna. Att helt och hållet 

basera studien på SFL och inkludera deltagare och omständigheter i analysen hade också 

varit ett sätt att vidareutveckla denna studie.  
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12 Bilagor 

 
Tabell 3. Fördelning av karaktärsdrag i processer. 

 
 

Tabell 4. Fördelning av karaktärsdrag i predikativ. 

 
 

Tabell 5. Fördelning av karaktärsdrag i attribut. 

 
 

 

 

 

Karaktärsdrag processer En Ferrari… Klättringen… När Uffe… Ludvig SHM Doing it Boy kills man Getting it Not guilty Rendezvous… Totalt

Äventyrlig 2 1 3

Aggressiv 2 1 2 1 6

Argumenterande 1 2 2 2 7

Bestämd 1 1

Tävlingsinriktad 1 1

Beslutsam 1 1

Risktagare 1 1 1 3

Stå på egna ben 1 1

Framgångrik 2 4 1 7

Populär 2 2

Hetero 0

Inte kvinnlig 1 1

Räcka ut en hjälpande hand 2 1 2 5

Könsneutrala 36 171 38 68 57 94 76 166 110 105 921

Kvinnliga karaktärsdrag 3 1 6 10

Karaktärsdrag predikativ En Ferrari… Klättringen… När Uffe… Ludvig SHM Doing it Boy kills man Getting it Not guilty Rendezvous… Totalt

Äventyrlig 1 1 2

Aggressiv 2 1 3

Argumenterande 3 3

Bestämd 0

Tävlingsinriktad 0

Beslutsam 0

Risktagare 1 1

Stå på egna ben 0

Framgångrik 1 1 1 2 5

Populär 1 1

Hetero 3 0

Inte kvinnlig 0

Räcka ut en hjälpande hand 0

Könsneutrala 8 3 5 5 13 2 6 42

Kvinnliga karaktärsdrag 3 1 1 4 9

Karaktärsdrag attribut En Ferrari… Klättringen… När Uffe… Ludvig SHM Doing it Boy kills man Getting it Not guilty Rendezvous… Totalt

Äventyrlig 2 2

Aggressiv 0

Argumenterande 0

Bestämd 0

Tävlingsinriktad 0

Beslutsam 0

Risktagare 0

Stå på egna ben 0

Framgångrik 1 2 3

Populär 0

Hetero 0

Inte kvinnlig 0

Räcka ut en hjälpande hand 0

Könsneutrala 1 18 1 2 5 1 12 12 1 23 76

Kvinnliga karaktärsdrag 0



 

Processer  
Här listas alla processer som anses passa in på något av karaktärsdragen i tabell 2. På 

grund av det höga antalet könsneutrala processer listas bara tre slumpmässigt utvalda 

processer i den kategorin. 

 

En Ferrari för 100 000 
Stå på egna ben 

Jag kan bygga dem allihopa och ingen kommer att se någon skillnad. 

Risktagare 

Chris Pongpitaya hävdar att han rör sig i en gråzon […] vilket han utnyttjar.  

Bestämd 

Jag bygger drömmar och ger kunderna vad de vill ha. 

Könsneutrala 

Än så länge har Chris inte sålt några bilar till Sverige 

Jag sålde nyligen en Ferrari till Belgien 

Vi sätter in motorer från Toyota eller andra japanska bilar. 

 

Klättringen i blodet 
Äventyrlig 

1. Han har bestigit de sju högsta topparna på världens sju kontinenter. 

2. Jag red och paddlade i Djingis Khans fotspår genom Mongoliet. 

Framgångsrik 

1. Jag hade nått mina mål, jag var den jag drömt om att bli. 

2. Jag driver ett företag som jag bygger på att jag klättrar. 

Räcka ut en hjälpande hand 

1. Liksom andra klättrare i nöd som man måste hjälpa. 

2. Här drivs allt till sin spets, man hjälper varandra osjälviskt. 

(Kvinnliga) 

1. Jag har under en längre tid varit livrädd för att dö. (Panikslagen) 

2. Jag hyperventilerar. (Panikslagen) 

3. Jag ligger på spänn och det nästan svartnar för ögonen. (Panikslagen) 

Könsneutrala 

1. Det enda som intresserat mig har varit hur de fick sin motivation. 

2. Jag försöker att le. 

3. Jag lär känna så fantastiskt många spännande människor. 

 

När Uffe tappade mössan i björngropen 
Inte kvinnligFlickorna håller varandra i handen men ingen av oss pojkar skulle ens 

drömma om att gör likadant och allra minst med den kompis som man valt att ha vid sin 

sida. 

 



 

Risktagare 

Mitt i hela föreställningen råkar Uffe luta sig alltför långt över räcket. 

Kvinnlig 

Uffe gråter så att tårarna sprutar. 

Könsneutrala 

1. Redan nästa dag dyker Uffe upp iförd sin mössa. 

2. Då får vi åka buss i flera timmar. 

3. Våra mammor gör matsäck åt oss som vi tar med i våra skolväskor. 

 

Ludvig 
Tävlingsinriktad 

Jag kan iaf plugga. Vad hade du i matte förresten? Tvåa, eller hur? 

Argumenterande 

Alla tycker att du är en jävla idiot” 

 Aggressiv 

1. Ludvig ville rusa efter honom och slå honom hårt i ansiktet, göra honom illa. 

2. Men dra åt helvete, jag svär hur jävla mycket jag vill. 

Könsneutrala 

1. Så länge han kunde minnas. 

2. Han hällde upp ett glas och doserade ett par skedar O’boy-pulver 

3. Han nickade kort 

 

SHM 
Framgångsrik 

1. Runt om i världen fyller de klubbar och arenor flera dagar i veckan. 

2. Deras liv beskrivs precis som en dröm. 

3. Att tre till fyra gånger i veckan spela för tusentals, ibland tiotusentals personer. 

4. Vi kostar som ett rockband att boka. Minst en halv miljon när vi spelar ihop. 

Könsneutrala 

1. Axwell och Sebastian spelar en del i Sverige. 

2. Men mycket av deras tid går åt till spelningar. 

3. Förra sommaren fick de chansen att ta hand om måndagar på Club Pacha. 

 

Doing it 
Aggressiv 

1. Fuck you too!' I yelled. 

Argumenterande 

1. I don't behave like a kid - you do! I yelled. 

2. 'Oh, right. I'm too young, am I? Not mature enough for you? 

Populär 

1. There's loads of other girls I could have had. 



 

Hetero 

1. Dino fancies Jackie. 

2. I will strip her to her waist. 

Könsneutrala 

1. It felt right. 

2. As long as I can remember. 

3. I stood back. 

 

Boy kills man 
Risktagare 

1. The gun. You've still got it.'  'Of course.' I patted my side to reassure him. 

Räcka ut en hjälpande hand 

2. Take the gun out of his mouth. 

Könsneutrala 

1. And that’s where we stopped. 

2. I realised Alberto was guiding him down. 

3. 'You did what you had to do,' I said. 

 

Getting it 
Argumenterande 

1. 'Shouldn't I have been allowed ' to makeup my own mind 

2. 'Why aren't I old enough now?'  

Kvinnliga 

1. and he' d feel bad saying it, and he was pretty sure it would make her cry (kärleksfull) 

2. Either way it was scary. (Emotionell) 

3. 'Ow!' Marcus shouted. 'Cowabunga!' (Impulsiv) 

4. 'Marcus is being eaten alive at school. (Passiv) 

5. he really was being taken to pieces every single fucking day of the week. (Passiv) 

6. But of all the things that made him different, he could see this was the 

most.(Förstående) 

Könsneutrala 

1. Stolen,' he said eventually. 

2. I go round his flat after school. 

3. Marcus put his old shoes back on. 

 

Not Guilty 
Aggressiv 

1. Threaten to massacre as many people as you could. 

2. Threaten to blow up the school. 

Argumenterande 

1. I think this is all crazy. 



 

2. And if I had, I wouldn't tell you, about it, would I?  

Könsneutrala 

1. Matt's mouth twitched. 

2. Matt wanted to think this. 

3. He could return to study hall. 

 

Rendezvous with Evil 
Äventyrlig 

1. They discover that something fishy is going on in the church over the road. 

(Aggressiv) 

1. My body tensed with anger. With a cry, I drew back my fist and leapt forward. 

Beslutsam 

1. I didn't think, I didn't hesitate, I reacted on pure impulse. 

Räcka ut en hjälpande hand 

1. Charlie and Guppy find themselves standing up to evil. 

2. In an attempt to get proof of the trafficking and to bring the criminals to justice. 

Könsneutrala 

1. At first, everything seems to be going quite well for Charlie. 

2. I guessed it must be the driver. 

3. I heard the stinging echo of skin striking skin. 

 

Predikativ 
Här listas alla predikativ som stämmer in på något av karaktärsdragen i tabell 2. 

 

En Ferrari för 100 000 
Framgångsrik 

1. Jag är nog mer känd. 

 

Klättringen i blodet 
Äventyrlig 

1. Jag var Fredrik Sträng, klättraren och äventyraren som förverkligade drömmar. 

(Successful) 

1. Jag är plötsligt Gud. 

Bestämd 

1.(Är jag manisk?) Ett kontrollfreak? 

2. Allt ska vara förberett och uträknat. 

3. Det är en fruktansvärt obehaglig känsla av att förlora kontrollen och en stark drivkraft. 

Kvinnliga 

1. Min största drivkraft är ironiskt nog min dödsångest. (Panikslagen) 

2. Jag har under en längre tid varit livrädd för att dö. (Panikslagen) 

3. Det är en fruktansvärt obehaglig känsla. (Emotionell)  



 

Könsneutrala 

1. Jag var arton år. 

2. Utsågs jag ofta till de fega tuffingarnas första mobboffer. 

3. Jag var ensam och utsatt. 

4. Efter att ha blivit väldigt inspirerad. 

5. Jag kände mig lugn. 

6. Jag är inte fläckfri eller perfekt. 

7. Det finns objektiva faror som jag aldrig kommer kunna påverka oavsett hur, tränad och 

försiktig jag är. 

8.Känslan är helt makalös. 

 

När Uffe tappade mössan i björngropen. 

Framgångsrik 

1. Vi som går i Gärdesskolan är däremot inga vanliga folkskoleelever. 

(Populär) 

1. Uffe ska bli hela skolans hjälte. 

(Kvinnlig) 

1. Han är helt otröstlig. 

(Könsneutrala) 

1. Beroende på om man är pojke eller flicka. 

2. Uffe är glad. 

3. Uffe är helt oförstående. 

 

Ludvig 
Könsneutrala 

1. Är du vänlig och flyttar på dig? 

2. Ludvig var övertygad om att hans pappa skulle klippa till honom. 

 

SHM 
Texten innehåller inga predikativ. 

 

Doing it 
Aggressiv 

1. I can be a bit of an arse. 

2. I was really pissed off. 

Hetero 

1. He is obsessed by having sex with her. 

2. It’s been whole month now and I’m still a virgin. 

3. And now here I am, watching her long fingers pop open the top button on her jeans for 

me. 



 

Könsneutrala 

1. I’m too young. 

2. I’m some sort of kid. 

3. As if I’m ten years old. 

4. I’m my own worst enemy. 

5. That I would be wrong. 

 

Boy kills man 
Risktagare 

1. They are both 12 years old and small-time criminals. 

Kvinnliga 

1. I was standing beside the curtains, afraid I might collapse. (Förstående) 

Könsneutrala 

1. They are both 12 years old. 

2. I wasn’t sure. 

3. I had been too dazed to try. 

4. Are you ill? 

5. I felt like I was under orders now. 

 

Getting it 
Äventyrlig 

1. Everything she said about what he could and should watch or listen to, or read or eat 

made him curious. 

Aggressiv 

1. It was beginning to make him angry. 

Kvinnlig 

1. Either way it was scary. (Emotionell) 

2. Kids who are just plain miserable. (Emotionell) 

3.He’d been feeling bad about it. (Förstående) 

4. Marcus thought he was lucky to have found him. (Emotionell) 

Könsneutrala (fem slumpmässigt utvalda av totalt 13)  

1. His schoolmates think he is weird. 

2. I thought you were a vegetarian because you believed in it. 

3. Why aren’t I old enough now? 

4. He was a vegetarian. 

5. He’d have to be his own mother. 

 

Not guilty 
Framgångsrik 

1. Matt had been thinking of it as a kind of TV sitcom in which he was the star. 



 

2. He was an intelligent kid. 

Könsneutrala 

1. Matthew means to be funny. 

2. Well if I’m the source. 

 

Rendezvous with evil. 
Könsneutrala 

1. 17-year-old Charlie is a privileged white boy. 

2. We shifted around as best we could, trying to get comfortable. 

3. I was off balance. 

4. Are you all right? 

5. One om my legs had gone numb. 

6. Go through the vestry I called, sure that they must be out at the front. 

 

Attribut 
Här listas alla attribut som har ansetts tillhöra något av karaktärsdragen i tabell 2. I flera 

av texterna förekommer ett högt antal könsneutrala attribut. Då har jag slumpmässigt valt 

ut tre olika exempel på attribut som bedömts som könsneutrala. 

 

En Ferrari för 100 000 
Könsneutrala 

1. Jag kan bygga dem allihopa och ingen kommer att se någon skillnad, säger 

mästerbyggaren Chris Pongpitaya. 

 

Klättringen i blodet 
Äventyrlig 

1. För att uthärda lät jag andra, trevligare, drömmar växa inom mig, drömmar om att 

upptäcka den stora världen. 

2. Jag började med klippor och höjder hemma i Sverige när jag var arton år efter att ha 

blivit väldigt inspirerad under ett år som utbytesstudent i äventyrslandet Nya Zeeland. 

Framgångsrik 

1. Jag driver ett företag som jag bygger på att jag klättrar, vilket ger mig grundläggande 

kunskaper i företagsekonomi, logistik, planering och entreprenörskap.  

2. Klättringen ger mig också insikter i ämnen som psykologi och medicin. 

Könsneutrala (tre slumpmässigt utvalda av totalt 18) 

1. Mina fysiska gränser. 

2. Min första expedition. 

3. Min största drivkraft. 

 



 

 

När Uffe tappade mössan i björngropen 
Könsneutrala 

1. Gamla minnen från tiden när vi var barn och inte som när vi återses som snart vuxna 

män. 

 

Ludvig 
Könsneutrala 

1. Eller är det för svårt för vår lilla akademiker. 

2. Hans andra syster, som var lika gammal som han själv. 

 

 SHM 
Könsneutrala  

1. Killarna vi pratar om är Axel Hedfors, Sebastian Ingrosso och Steve Angello som 

tillsammans bildar DJ-kollektivet Swedish House Mafia. 

2. Deras liv beskrivs precis som en dröm. 

3. Den sistnämnde Steve Angello har däremot inte spelat i Sverige på över ett år. 

4. Alla tre medlemmarna har släppt ett flertal låtar som toppat diverse topplistor. 

5. Drömmen om att få se hela trion live i Göteborg känns just nu långt borta. 

 

Doing it 
Könsneutrala 

1. I slid my hand down her arse. 

 

Boy kills man 
Könsneutrala (fem slumpmässigt utvalda av totalt 12) 

1. The searing pain in my ribs. 

2. He finds out that his best friend Shorty has been badly beaten. 

3. He put his hand between my shoulder blades. 

4. I dropped my hands. 

5. I began shaking my head. 

 

Getting it 
Könsneutrala (Fem slumpmässigt utvalda av totalt 12) 

1. Twelve-year old Marcus Brewer is having a hard time at school. 

2. He’s sort of become your friend? 

3. Your son comes round my flat fucking uninvited every night. 

4. You’re suggesting that I’ve been fiddling with your son? 

5. He has sort of become my friend. 



 

 

Not guilty 
Könsneutrala 

1. He is a normal high-school student. 

 

Rendezvous with evil 
Könsneutrala (Fem slumpmässigt utvalda av totalt 23) 

1. I shot a questioning look at Guppy. 

2. My head cracked against the wall. 

3. My heart sounded like raps on wooden door. 

4. The wall was a constant pressure on my back. 

5. Fresh beads of sweat trickled down my face. 

 

 

 

 

 

  


