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Sammandrag  

Skolans styrdokument är tydliga gällande inkluderande av samtliga elever oavsett 

sexualitet, kön eller eventuell könsöverskridande identitet. Med utgångspunkt i detta och 

de båda begreppen genus och könsroller var studiens syfte att undersöka hur genus, 

sexualitet och identitet framställs i två undersökta läromedel för svenska som andraspråk 

på gymnasiet (Kontext – Svenska som andraspråk 2–3 samt Svenska som andraspråk 2 

& 3). Den jämförande analysen gjordes med en innehållsanalytisk metod, såväl kvalitativ 

som kvantitativ, på de kapitel som berörde skönlitteratur och språk. Antalet manliga och 

kvinnliga namn räknades och kontexten analyserades för att ge en bild av huruvida 

normer kring könsroller reproduceras i dessa läromedel. Resultatet visade på en kraftig 

överrepresentation av män i läromedlen, både gällande verkliga och fiktiva personer. Ett 

mindre antal kvinnor tilldelades dock större utrymme än männen, vilket kan tolkas som 

ett försök att kompensera bristen på kvinnor, men som också kan ses som än mer 

särskiljande. Endast en homosexuell kvinna nämndes, i övrigt presenterades endast 

heteronormen och inga andra sexualiteter, vilket resulterade i reproduktion av såväl 

hetero- som cis-normen. Läromedelstexterna som analyserades utmanade heller inte 

traditionella könsroller och dess normer. 
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1 Inledning 

Det framgår tydligt i skolans styrdokument att en öppen och accepterande miljö ska 

främjas så att samtliga elever känner sig inkluderade. I läroplanen för gymnasiet står det 

exempelvis under Förståelse och medmänsklighet att ”skolan ska främja förståelse för 

andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering 

på grund av kön, […] könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning […]. 

Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.” 

(Skolverket, 2017).  Vidare har tidigare forskning visat att kvinnor i läromedel ofta 

presenteras på ett diskriminerade sätt eller inte alls nämns trots stort historiskt inflytande. 

Män har däremot ofta presenterats i sammanhang kring våld och med litet utrymme för 

alternativa mansroller (Graeske, 2010; Ohlander, 2010; Berge, 2011). Med hänsyn till 

styrdokumenten bör de läromedel som används i skolan spegla olika genus och sexuella 

läggningar och därigenom söka motverka diskriminering. Mot bakgrund av detta 

undersökte denna studie representationen av olika genus och könsidentiteter i läromedel 

för svenska som andraspråk. 

 

2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur genus, sexualitet och till denna nära kopplad 

identitet, framställs i läromedel för svenska som andraspråk. Detta görs genom att jämföra 

två aktuella läromedel i ämnet. Då sexuell läggning och könsidentitet är nära 

sammankopplade undersökte denna studie framställandet av båda dessa aspekter i de två 

utvalda läromedlen. Studiens frågeställningar är följande: 

1. Hur frekvent förekommer kvinnliga, manliga respektive könsneutrala namn i de 

båda läromedlen? 

2. I vilka kontexter och på vilket sätt framställs kvinnligat, manliga och eventuella 

andra könsidentiteter? 

3. Förekommer varierande genus, könsidentiteter och sexuella läggningar i 

läromedlen? Är det främst cis1-normen som framställs eller finns det karaktärer i 

läromedlen med andra könsidentiteter? 

                                                 
1 Cis är latin och betyder ”på samma sida”. Det innebär att en cis-persons könsidentitet stämmer överens 

med personens biologiska kön. En kvinna som identifierar sig som kvinna eller en man som identifierar 

sig som man (https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/kropp-och-kon/trans-och-cis/). 

https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/kropp-och-kon/trans-och-cis/
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3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Genusbegreppet 

Som utgångspunkt för studien ligger bland annat begreppet genus2, vilket är en 

översättning från engelskans gender. Genus kan ses som en social konstruktion som 

kraftigt kan skilja sig åt mellan olika samhällen och kulturer (Connell, 2002: 21–22). 

Vissa menar att gender hellre bör översättas med ”socialt kön” (Hirdman, 2007: 211; 

Hirdman, 1988: 50).  

I forskning om genus i skolvärlden tas även begreppet könsroller upp (Wernersson, 

2017: 439). Könsrollsbegreppet utgår ifrån att kön fyller en praktisk funktion för såväl 

tilldelning av uppgifter som plikter och rättigheter. Forskning om könsroller bidrog starkt 

till att både politiskt och vetenskapligt kritisera rådande makthierarki (ibid.). Termen 

könsroller användes redan under 1960–1970-talen för att förklara olika sociala relationer 

och samhälleliga strukturer (Wernersson, 2017: 438). Istället för det lite äldre begreppet 

könsroll, används nu allt mer begreppet genus (Hirdman, 2007: 211; Hirdman, 1988: 50). 

Vissa menar att genus är ett begrepp som förklarar det biologin inte ensamt kan 

täcka, att det är ett begrepp som tar upp den sociala påverkan på människan som ett slags 

motargument mot den biologiska determinismen, vilken syftar till att biologiska faktorer, 

som exempelvis kön, förklarar människors personlighet och beteenden. Med andra ord 

innebär detta motargument att kvinnan inte har en naturligt underordnad samhällelig 

status ((Mattlar, 2008: 57; Hjälmeskog, 2000: 59; Hirdman, 1988: 50; 

Nationalencyklopedin, u.å.).  

Det har föreslagits att ”genussystemets två grundläggande logiker är isärhållningen 

av könen och etablerandet av det manliga som norm” (Hirdman, 1988: 49). I relation till 

detta beskriver Magnusson (2002: 24) begreppet genus som ”en sammanfattning av hur 

en viss kultur ger innebörd åt det faktum att människor i allmänhet förekommer i två 

biologiska kön, som vanligen uppfattas som radikalt olika varandra” och hur denna 

uppfattning kan gälla såväl skillnader i bemötandet av kvinnor och män som ”hur normer 

om det sexuella begärets »naturliga« inriktning upprätthålls”. 

Många forskare menar att olikheter mellan män och kvinnor produceras av 

upprätthållandet av såväl hierarkier som kategoriseringen manligt – kvinnligt och själva 

föreställningen kring dessa könsskillnader (Magnusson, 2002: 71; Morawski, 1994: 44, 

128, 162; Chodorow, 1994: 107). Framställandet av män och kvinnor i läromedel skulle 

alltså kunna antingen upprätthålla eller utmana dessa hierarkier kring manlighet och 

kvinnlighet.  
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          Det kan också finnas syfte att särskilja olika typer av genus, så som exempelvis 

strukturellt genus, vilket innefattar de yttre sociala förhållandena som exempelvis 

arbetsfördelning, och symboliskt genus som berör idéer om vilka egenskaper och värden 

som anses manliga och kvinnliga (Wernersson, 2017: 438).  

Denna studie kommer att använda begreppet genus för att beskriva den 

könsidentitet en individ har, och begreppet kön för att förklara det biologiska kön 

individen föddes med (dvs. kvinna eller man). 

3.2 Normer och makt 

Uttrycket hegemoni3 innebär dominans, och maskulin hegemoni innebär därmed att 

kollektivet män har mer makt att bestämma vad som anses värdefullt (Wernersson, 2017: 

439). Hegemoni finns i flera olika kontexter, och heteronormativitet är ett begrepp vars 

syfte är att tydliggöra den heterosexuella hegemonin. Heterosexuell hegemoni kan alltså 

medföra att andra sexuella läggningar anses onormala och kanske rent av oönskade 

(Wernersson, 2017: 440). Rosenberg (2002: 96–97) framhäver vikten av att ifrågasätta 

heteronormativitet, då denna norm begränsar oss och skapar olika fack samtidigt som den 

upprätthåller såväl en binär könsuppfattning om att det endast finns kvinnor och män, 

som hegemonin i denna heterosexuella norm. Hon menar också att begreppet normativitet 

har starka kopplingar till förtryck (2002: 97). När Wetterberg (2002: 16) skriver att alla 

män kanske inte har penis, sticker detta ut som något queer, något konstigt, något som 

Järvklo (2008: 19) beskriver som något som rubbar den stabila normen om vad manlighet 

är. 

I sammanhang som diskuterar binär könsuppfattning nämns ofta även cis-normen. 

Cis är latin och betyder ”på samma sida”. Det innebär att en cis-persons könsidentitet 

stämmer överens med personens biologiska kön. En kvinna som identifierar sig som 

kvinna, eller en man som identifierar sig som man (Rfsu). Denna norm innebär alltså att 

män bör identifiera sig som män och kvinnor som kvinnor och att andra könsidentiteter 

uppfattas som queera och udda. 

                                                 
3 Enligt Svensk Ordbok är hegemoni ett ”dominerande (politiskt) inflytande” 

(https://svenska.se/tre/?sok=hegemoni&pz=1). 

https://svenska.se/tre/?sok=hegemoni&pz=1
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Den hegemoni som finns gällande cis-normen tros också påverka de barn som identifierar 

sig med sitt biologiska kön. En hypotes om hur barn påverkas av sexualized gender 

stereotypes (SGS) är att de som starkt identifierar sig med sitt biologiska kön ofta antar 

dess stereotypa könsroller. Spears Brown (2019: 2–6) fann med utgångspunkt i denna 

hypotes att flickor som i en självskattning uppgav att de starkt identifierade sig med sitt 

biologiska kön presterade sämre på efterföljande tester i matematik och språk. Detta 

tolkade Spears Brown som att flickor presterar sämre i skolan då fokus ligger på att 

uppfylla könsrollens sexuella krav på utseende. Det kan alltså anses mycket viktigt att 

skolan arbetar för att motverka dessa könsroller så att varje elev får möjlighet att utvecklas 

till sin fulla potential.  

Hegemoni visar sig även i vårt språk, för precis som språk kan vara inkluderande, 

kan det också vara exkluderande, och markera ett ”vi” och ett ”de”, ett ”rätt” och ett ”fel”, 

något man ofta talar om i diskussioner kring etnicitet, men som också kan skildra 

maktpositionen mellan det manliga och det kvinnliga (Landmark & Wiklund, 2014: 31, 

96–98). 

3.3 Genus och diskurs 

Denna studie grundar sig i diskursteorin som ifrågasätter ”självklarheter”, exempelvis 

kring könsroller, och menar att människors sanningar och kunskaper egentligen bara 

representerar något som i socialt samspel skapats och som ger oss människor kategorier 

att använda för att beskriva världen. Dessa kategorier ses alltså inte som naturligt 

befintliga utan är skapade i olika sociala (och kulturella) samspel. Av denna anledning är 

det intressant att studera de processer som upprätthåller och bildar dessa kategorier 

(Magnusson, 2002: 73–74).  

          I diskursiva analyser ligger fokus framförallt på det talade och/eller skrivna språket, 

eftersom språket är bärare av de kulturella kategorier vi använder för att beskriva och 

förstå såväl vår omvärld som oss själva (Magnusson, 2002: 75). Kategorierna manligt och 

kvinnligt har i västerländsk kultur länge påverkat och gett konsekvenser till det så kallade 

personliggörandet för individerna i samhället. Dels har relationer setts som typiskt och 

naturligt kvinnligt, medan exempelvis teknik ansetts vara naturligt manligt (Magnusson, 

2002: 78) Detta är något som Fairclough (2003: 8) menar att texter kan bidra till, då vårt 

språk bidrar till att forma människors könsidentiteter. Connell (2002: 89) skriver även att 

då man talar om en man eller kvinna refererar man ofta till ett enormt system av 

förutsättningar, tolkningar och anspelningar snarare än till det biologiska hona och hane. 
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4 Tidigare forskning 

4.1 Namn i läromedel 

Läromedel i svenska som andraspråk kan liknas vid diskursiva tidsdokument, vilka 

präglats av sin tids såväl sociala som politiska intressen (Carlsson, 2013: 819). Med detta 

som utgångspunkt kan det därför i nyare läromedel förväntas ett öppnare och mer jämlikt 

framställande av såväl genus och sexualitet som av olika familjekonstellationer än i äldre 

läromedel.  

Mattlar (2008: 76) beskriver problematiken med läromedlens fiktiva personers 

namn då dessa speglar såväl deras etniska tillhörighet som deras kön. Balansen mellan 

antalet manliga och kvinnliga namn bland fiktiva personer i ett läromedel kan därför 

spegla jämlikhet eller ojämlikhet mellan könen. Det skrivna språket (som i exempelvis 

läromedel) är ofta studerat i syfte att analysera dessa symboliska genusrelationer 

(Connell, 2002: 90). 

4.2 Heteronormativitet och kontext 

En undersökning av tjugofyra läromedel i de fyra ämnena biologi/naturkunskap, religion, 

historia och samhällskunskap (Berge, 2011:164–165) visade att samtliga läromedel 

innehöll avsnitt om jämställdhet och kön, men hela nitton av dem var helt isolerade från 

övrigt innehåll och saknade kopplingar till andra delar av texten. Berges 

läromedelsgranskning visade vidare att texterna ofta är könsneutrala.  Med könsneutrala 

texter menar Berge att läsaren lättare kan identifiera sig med innehållet, men hon skriver 

också att de läromedel hon undersökt är skrivna med könsneutral retorik, men att män 

trots det är överrepresenterade i texter som till stor det reproducerar en heteronormativ 

diskurs. (2011: 173; Berge & Widding, 2006: 28). Könsneutrala texter består, enligt 

Berge, till största delen av könsneutrala benämningar som gör att läsaren själv kan tolka 

exempelvis en sjörövare som kvinna eller man (2011: 173). 
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Även andra studier visar att kön ofta presenteras med en heteronormativ innebörd, även 

då bi-, trans- och homosexuella personer presenteras i texten (Berge & Widding, 2006: 

28–29; Larsson & Rosén, 2006: 9–33; Berge, 2011: 165). Med andra ord har 

heterosexualitet presenterats som en föredragen norm. I Berges (2011: 165) ovan nämna 

studie visade sig texterna ofta vara ”könsneutrala”, men trots det var, i enighet med 

normen, transsexuella så gott som obefintliga i läromedelstexterna, medan män var 

överrepresenterade. Detta, i sin tur, leder till att såväl flickor som transpersoner och andra 

som inte tillhör normen inte lika lätt kan relatera till texterna och dess innehåll (Berge & 

Widding, 2006: 28–29). Problematiken med avsaknad av verktyg för att synliggöra och 

kritiskt granska och ifrågasätta normer som annars tas för givet är ännu en viktig aspekt 

som Berge lyfter fram, då detta kan leda till att läromedel bidrar till att såväl homofobi 

som sexism frodas i skolan och samhället (2011: 165). 

En annan viktig analys lägger fokus på textfrågornas innehåll. Berge (2011: 166–

172) menar att frågornas fokus ofta läggs på män och att kvinnor inte alltid nämns även 

om de varit djupt involverade i någon viktig forskning eller historisk händelse, och ibland 

rent ut av förlöjligas de kvinnliga förebilderna. 

Utredningar kring kvinnors förekomst i historieläroböcker visar att kvinnor ofta 

presenteras på ett diskriminerande sätt om de alls nämns (Graeske, 2010: 119; Ohlander, 

2010: 67). Karakteristiskt för just historieböcker verkar, enligt Berge, vara dess 

könsneutrala benämningar, men som på grund av manliga konnotationer och en kontext 

av våld och krig inte ger stort utrymme till alternativa mansroller såsom de rädda manliga 

krigarna, eller till kvinnor över huvud taget, inte ens i de fall då de haft stor inverkan på 

historien (2011: 169–170). Med könsneutrala benämningar, menar Berge, benämningar 

som i olika sammanhang ges åt människor, men som inte avslöjar individens 

könstillhörighet. Några exempel hon tar upp är greker, bönder och slavar (Berge & 

Widding, 2006: 14).  

         Berge påpekar också att de elevfrågor som tillhör texterna ofta helt fokuserar på 

historiska män och deras prestationer, och frågor om enstaka kvinnor finns som 

extrauppgifter, en slags överkurs (2011: 170). I historieläromedlen visas även en 

nedvärderande bild av kvinnor i presentationen av kvinnliga regenter som inte sköter sitt 

kärleksliv, kanske för att de inte vill gifta sig, eller för att de har flera partners som styr 

drottningens politiska beslut. Det nämns ingenting om hur många kvinnor de manliga 

regenterna hade eller huruvida dessa kvinnor påverkade politiska beslut. Detta, menar 
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Berge, gör det svårt för kvinnor att identifiera sig med texterna, dess kvinnor och historia 

(2011: 170). 

Mattlar undersökte fem läromedel och kom fram till att vissa läromedel, baserat på 

kontexten i vilken namnen presenteras, reproducerar genussystemets hierarkier och 

dikotomier och motverkar därför inte de stereotypa könsrollerna, medan andra har en 

jämställd namnfördelning och ifrågasätter den traditionella manligheten samtidigt som 

kvinnorna generellt framställs som såväl starka som självständiga (2008: 24, 82–92).  

Adolfsson (2011) analyserade i sin kandidatuppsats tre texter ur tre olika läromedel 

i svenska för högstadieelever, med syftet att undersöka hur könsroller och jämställdhet 

framställdes i dessa. Hennes fokus låg på vilka värdeord som användes i samband med 

att kvinnor och män nämndes i texterna. Hon kom fram till att samtliga texter bibehåller 

befintliga könsroller och menar att det krävs en problematiserande diskussion såväl före 

som efter läsning av de analyserade texterna.  

 

5 Metod och material 

5.1 Val av undersökningsmetod 

En innehållsanalytisk metod, såväl kvalitativ som kvantitativ, användes vid analys av de 

två läromedlen. Dels räknades antalet män och kvinnor som förkommer i läromedlens 

kapitel, dels undersöktes i vilken kontext dessa presenteras för att få en bild av huruvida 

de fasthåller normen kring könsroller så som manligt och kvinnligt. Studien hade även 

till målsättning att se om andra sexualiteter än den heterosexuella normen förekom i 

läromedlen, och i så fall i vilka kontexter. Styrkan i detta metodval ligger i att 

innehållsanalysen möjliggör en kvantitativ studie av textens innehåll som har hög 

replicerbarhet (Denscombe, 2018: 403). Metoden som använts i studien är dessutom 

dokumentär, vilket innebär att dess data består av skriven text (i detta fall 

läromedelstexter) och att undersökningen görs genom en djupare läsning och analys av 

materialet än att bara se till det bokstavligt uttalade (Denscombe, 2018: 321). 

5.2 Undersökningsmaterial 

I denna jämförande analys av två nyare läromedel i ämnet svenska som andraspråk 

undersöktes det närmare huruvida dessa har ett öppet och jämlikt framställande av 

sexualitet och könsidentitet. De läromedel som analyserades var Kontext Svenska som 

andraspråk 2-3 (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014) samt Svenska som andraspråk 2 & 

3 (Åkerberg & Norefalk, 2015). De båda läromedlen täcker det centrala innehållet i de 
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båda kurserna Svenska som andraspråk 2 samt Svenska som andraspråk 3 och följer 

Lgy11 (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 9; Åkerberg & Norefalk, 2015: 4). Dessa 

båda läromedel valdes ut för att de är nyare läromedel som därav borde visa på ett öppet 

och jämlikt framställande av såväl genus som sexualitet (Carlsson, 2013: 819).  

Läromedlet Kontext är uppbyggt efter genrepedagogiken och består av totalt 15 

kapitel, där kapitel 1–8 avser kursen Svenska som andraspråk 2 och kapitel 9-14 avser 

kursen Svenska som andraspråk 3. Kapitel 15 berör bland annat språkliga begrepp, punkt 

och stor bokstav, grammatik och sambandsord (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 9). 

Läromedlet Svenska som andraspråk 2 & 3 består endast av 6 kapitel. I detta 

läromedel presenteras ingen tydlig uppdelning mellan kurserna utan det är upp till läraren 

att fatta beslut om vilka kapitel som ska ingå i vilken kurs, grundat i kursernas centrala 

innehåll. Varje kapitel är indelat i flera mindre avsnitt med bland annat texter, grammatik, 

ordkunskap och en avslutande uppmaning till reflektion (Åkerberg & Norefalk, 2015: 3–

7).   

5.3 Urval och avgränsningar 

Materialet avgränsades, som framgår ovan, till två läromedel för samma steg. Valet av 

läromedel baserades på att de var ungefär lika nya, följer Lgy11 och var för inlärare på 

samma nivå eftersom innehållet kan se olika ut i läromedel för nybörjare än för de som 

kommit en bit på väg i sin andraspråksutveckling. En ytterligare begränsande faktor var 

tidsaspekten och arbetets omgång (15hp). Två kapitel ur det ena läromedlet, och fyra ur 

det andra läromedlet analyserades. Begränsningen avgjordes av huruvida kapitlens 

innehåll och kapitellängd motsvarade varandra. Med tanke på längdskillnaden i kapitlen 

jämfördes två kapitel ur läromedlet Kontext med ett motsvarande kapitel i Svenska som 

andraspråk. De kapitel som analyserades handlade dels om språk och dels om 

skönlitteratur. Detta för att dessa kapitel var innehållsligt lika och därmed jämförbara. 

          När det gällde språkkapitlen jämfördes kapitel 1, Språk i kontext och kapitel 9, 

Språk är makt ur läromedlet Kontext – Svenska som andraspråk 2–3 med kapitel 4, 

Kommunikation och påverkan i Svenska som andraspråk 2 & 3 (Åkerberg & Norefalk, 

2015: 268-315; Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 25-48, 263-284). För kapitlen som 

handlade om skönlitteratur jämfördes kapitel 3, Den sköna litteraturen, i Svenska som 

andraspråk 2 & 3 med Kontext – Svenska som andraspråk 2-3s kapitel 4, Lusten att läsa, 

och kapitel 7, Konsten att berätta, då de är innehållsligt jämförbara (Åkerberg & 

Norefalk, 2015: 102–267; Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 123–144, 189–230). 



 

11 

 

I studien räknades antalet namn samt om de var manliga, kvinnliga eller könsneutrala, 

samt de sammanhang i vilka de presenteras i läromedlens brödtext och lästipsrutor. 

Därför analyserades inte t.ex. antalet texter författade av kvinnor respektive män. De 

sammanhang som inkluderades var brödtext och uppgiftstext i läromedlen.  

Språket är en bidragande faktor till att forma könsidentiteter (Fairclough, 2003: 8). 

Detta språk delar upp och beskriver världen med hjälp av kategorier (Magnusson, 2002: 

73–74). Vilka egenskaper som kategoriserats som manligt respektive kvinnligt kan 

genom språket utmana eller befästa de könsroller vi har idag, då hegemonin i språket kan 

vara såväl inkluderande som exkluderande (Landmark & Wiklund, 2014: 31, 96–98). 

Baserat på detta skapades kategorierna heteronormativ-, tom-, och normöverskridande 

kontext, vilka i studien användes för att undersöka i vilken kontext de manliga och 

kvinnliga namnen presenterades i läromedlen.  

5.4 Genomförande 

Insamlingsmetoden var textsökning med efterföljande analys. Inledningsvis 

identifierades namn i de utvalda kapitlen, som sedan organiserades i ett Excel-dokument. 

Där kodades namnen som manliga och kvinnliga. Utifrån denna insamlade data räknades 

sedan det totala antalet namn, samt antalet kvinnliga respektive manliga namn. Vid 

osäkerhet på om ett namn var manligt eller kvinnligt söktes information om personen på 

internet. 

Det undersöktes också i vilka kontexter de olika namnen presenterades i texterna. 

För analysen skapades tre olika kategorier av kontexter: heteronormativ, 

normöverskridande och tom. I en heteronormativ kontext presenteras kvinnliga och 

manliga namn i en kontext av klassiska könsroller. Klassiska könsroller innebär de gamla 

könsroller som till viss del lever kvar i samhället idag, t.ex. att kvinnor hör till hemmet 

och män är ekonomiskt ansvariga för hemmet, att kvinnor är känsliga och svaga medan 

män är känslokalla och starka. Hur dessa könsroller reproduceras i heteronormativa 

kontexter kan exempelvis handla om att manliga personer presenteras som modiga och 

kvinnliga personer som vackra.  
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I en normöverskridande kontext presenteras namnen i en kontext på ett sätt som inte 

kritiserar eller ifrågasätter kontrasten till de klassiska könsrollerna. I fall som detta kan 

kvinnor vara krigare, piloter eller regenter och män vara dansare, ryttare eller 

förskolepedagog utan att det presenteras på ett nedvärderande sätt. Att presenteras på ett 

nedvärderande sätt kan innebära att exempelvis en historiskt viktig kvinna nämns väldigt 

kort, i förbifarten, i ett fåtal meningar eller kort i jämförelse med män i sammanhanget. 

Att presenteras nedvärderande kan också innefatta att en individ får negativa epitet som 

”vansinniga Lisa” eller ”korkade Pelle”. Att nämna någon som exempelvis Rosalin 

Franklin, som deltog i den forskning som upptäckte DNA och dess utseende, i ett fåtal 

meningar jämfört med hennes manliga kollegor som får större utrymme i texten är ett 

exempel på nedvärderande presentation (Berge & Widding, 2006: 10). I en tom kontext 

presenteras namn utan någon tillhörande egenskap. 

5.5 Bearbetning av material och analysmetod 

All insamlad data bearbetades inledningsvis genom att kategorisera namnen som manliga 

respektive kvinnliga (se Tabell 1). I de fall då kontexten analyserades begränsades 

analysen till de namn som ej enbart radades upp efter varandra, utan som också beskrev 

personen i någon mån.  

Tabell 1: Exempel på kodning av data från kapitlet Den sköna litteraturen i läromedlet Svenska som 

andraspråk 2 & 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Forskningsetiska aspekter 

Studien innefattar inte några informanter att ta hänsyn till gällande information, samtycke 

och skyddande av integritet. Eftersom materialet som analyserats är tryckta och 

publicerade läromedel som används i dagens undervisning i skolan behövs inget tillstånd 

för att få tillgång till och analysera materialet. Det togs även hänsyn till lagen om 

upphovsrätt (SFS 1960:729), vilken innebär att verken, i detta fall läromedlen, inte får 

kopieras, men att citera delar är tillåtet. Forskningsetiska aspekter behöver också 

Kvinnligt kodat namn Manligt kodat namn Sida 

 Nadeem Aslam 143 

 Arkan Assad 143 

Zinat Pirzadeh  143 

Katarina Wennstam  143 

Jeanette Winterson  143 

 Kambuiza Partovi 143 

Nahid Persson Servestani  143 
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övervägas gällande studiens vetenskapliga kvalitet och om den ger en rättvis bild av 

materialet.    

5.7 Reliabilitet och validitet 

Empiriska, vetenskapliga studier bör ha en neutral, politiskt opåverkad ideologi, men 

kritiker till könsteoretisk forskning menar att sådan forskning alltid mer eller mindre 

speglar forskarens egen politiska ideologi (Magnusson, 2002: 21). Under genomförandet 

av denna studie eftersträvades att vara så objektiv som möjligt samtidigt som det bör 

lyftas fram att kan vara svårt att som forskare vara helt ideologiskt neutral. Genom att 

bygga på tidigare forskning och kombinera kvalitativa och kvantitativa data ökar studiens 

reliabilitet.  

Det analyserade materialet består av tryckta och publicerade läromedel som 

används i dagens undervisning, därför är läromedlen lättillgängliga, vilket underlättar för 

andra att göra om studien och komma fram till samma resultat. Det går dock inte att 

generalisera resultaten från studien till att det skulle se ut på liknande sätt i andra 

läromedel. 

Att enbart undersöka och räkna antalet namn, och inte räkna kontexterna, kan 

naturligtvis vara problematiskt. Att göra en kvantitativ studie även på antalet kontexter 

hade kunnat öka studiens validitet, men på grund av arbetets omfattning (15hp) 

begränsades möjligheten att studera detta.  

 

6 Analys och resultat 
I detta avsnitt presenteras namnfördelningen i de olika kapitlen. Eftersom det inte 

förekom några könsneutrala namn i de undersökta läromedlen presenteras i detta avsnitt 

endast fördelningen mellan mans- och kvinnonamn. Inledningsvis presenteras de kapitel 

som berör språk och kommunikation, följt av de som berör skönlitteratur. Avslutningsvis 

presenteras även de kontexter i vilka manliga och kvinnliga namn introduceras. 

6.1 Fördelning av namn i kapitel om språk och kommunikation 

Kontext - Svenska som andraspråk 2–3 (Hedencona & Smed-Gerdin, 2014: 25–48, 263–

284) presenterar i sina två kapitel (Språk i kontext + Språk är makt) totalt 19 namn, varav 

sju (37 %) kvinnor och tolv (63 %) män (se Figur 1).  I jämförelse innehåller läromedlet 

Svenska som andraspråk i sitt kapitel Kommunikation och påverkan (Åkerberg & 

Norefalk, 2015: 268–315) 21 namn, varav 19 (90 %) mansnamn och två (10 %) 
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kvinnonamn (Figur 1). I båda läromedlen finns en överrepresentation av mansnamn. 

Störst är skillnaden i läromedlet Svenska som andraspråk 2 & 3, men även i läromedlet 

Kontext – Svenska som andraspråk 2–3 är överrepresentationen stor, i vilken endast två 

kvinnor namngavs, varav en är fiktiv, och resterande namn är mansnamn.  

 

 

Figur 1: Fördelning av manliga och kvinnliga namn i de båda kapitlen i läromedlet Kontext – Svenska som 

andraspråk 2–3, jämfört med motsvarande kapitel i Svenska som andraspråk 2 & 3. 

6.2 Fördelning av namn i kapitel om skönlitteratur 

I kapitlet Den sköna litteraturen i Svenska som andraspråk 2 & 3 (Åkerberg & Norefalk, 

2015: 102–267) nämns totalt 561 namn. Av dessa är 152 (27 %) kvinnonamn och 409  

(73 %) mansnamn (se Figur 2). Detta pekar på en kraftig överrepresentation av män, trots 

att kapitlet har ett särskilt avsnitt som tar upp kvinnoförtryck och hbtq-personer i litterära 

texter och film (Åkerberg & Norefalk, 2015: 249–250).  I sin helhet presenterar de båda 

kapitlen i Kontext – Svenska som andraspråk 2–3, Lusten att läsa och Konsten att berätta 

77 namn, varav 35 kvinnonamn och 42 mansnamn, vilket i sin tur motsvarar 45,5% 

kvinnor och 54,5% män (se Figur 2). 
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Figur 2: Total fördelning av namn i de båda litteraturkapitlen Lusten att läsa och Konsten att berätta jämfört 

med kapitlet Den sköna litteraturen. 

6.3 Genusrelaterade delavsnitt  

I relation till resultaten ovan är det värt att nämna att båda läromedlen innehåller kortare 

delavsnitt som har speciellt fokus på frågor relaterade till genus. I det avsnitt som tar upp 

kvinnoförtryck och hbtq-personer i kapitlet Den sköna litteraturen i läromedlet Svenska 

som andraspråk 2 & 3, är namnen mer jämnt fördelade än om man ser till kapitlet som 

helhet. Dock väger resultaten i detta fall över mot en liten överrepresentation av kvinnor. 

Totalt nämns 10 män, vilket motsvarar 40 %, och 15 kvinnor, vilket motsvarar 60 % i 

avsnittet kring kvinnoförtryck och hbtq-personer (se Figur 3).  

 

Figur 3: Total fördelning av namn i kapitlet Den sköna litteraturen i dess helhet samt över dess avsnitt med 

inriktning på hbtq-personer och kvinnoförtryck.  
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Kontext svenska som andraspråk 2–3 innehåller ett liknande avsnitt: Språk och kön 

(Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 281–282), i vilket en enda kvinna namnges. Detta 

görs i bildtexten. I övrig text saknas helt såväl kvinnor som män. I en ”projektruta” i detta 

kapitel uppmanas eleverna att undersöka hur kvinnor och män framställs i media samt 

räkna antalet bilder på män respektive kvinnor i valfri läromedelsbok och se vilken bild 

de förmedlar av de två könen, och slutligen titta på ett debattprogram på tv och avgöra 

om män eller kvinnor får störst talutrymme (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 282).  

6.4 Kontexter 

I följande avsnitt analyserades kontexterna efter kategorierna heteronormativ, 

normöverskridande och tom kontext. En heteronormativ kontext är en kontext där män 

presenteras med traditionellt manliga attribut som starka och modiga, medan kvinnor 

presenteras som svaga och/eller vackra. Kvinnan presenteras i förhållande till män inte 

som lika bra. En normöverskridande kontext är det då exempelvis en kvinna är stark och 

modig, men utan att detta presenteras som någonting konstigt eller annorlunda. Likaså 

kan en man i en normöverskridande kontext ha egenskaper som enligt normen klassas 

som feminina. Typiskt manliga egenskaper i en heteronormativ kontext kan till exempel 

vara händighet, självsäkerhet och mod, medan kvinnliga egenskaper kan vara 

omtänksamhet, osäkerhet och skönhet. 

Det som avgjorde längden på citaten var att läsaren skulle få ta del av den 

kringgående kontexten. En mening ansågs då för kort. Att citaten bedömdes som en 

sammanhängande informationsenhet var också en avgörande faktor i beslutet kring 

citatens längd. Dock begränsades citaten till 2-3 meningar för att inte bli för långa och för 

att deras längd skulle vara jämförbar.  

6.4.1 Svenska som andraspråk 2 & 3 

I kapitlet Kommunikation och påverkan namnges endast två kvinnor, varav en fiktiv, och 

resterande namn är mansnamn. I kapitlet nämns historiska personer av manligt kön som 

exempelvis Platon, Aristoteles, Adolf Hitler och Martin Luther King, medan kvinnorna 

som nämns är den fiktiva personen Lisa samt Lady Gaga. Lady Gaga nämns tillsammans 

med Zlatan som auktoritetsargument då dessa personer kan öka konsumtionen av en vara 

eftersom de ökar dess attraktivitet (Tabell 2, exempel 2). Lisa nämns tillsammans med 

Kalle för att förklara fenomenet kollokationer (Tabell 2, exempel 1). 

Tabell 2: Analys av citat i Svenska som andraspråk 2 & 3, kapitel om kommunikation. 

Ex. Citat Tolkning Kontext 
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1 ”Kollokationer innebär en fast mängd 

ord som sitter ihop som ett uttryck, 

men som inte alltid är så logiska varken 

grammatiskt eller innehållsmässigt. 

Som andraspråksinlärare måste man då 

lära in uttrycket som en språklig enhet. 

Det heter t.ex. i svenska språket ”Kalle 

och Lisa har ont i halsen”, inte 

”halsarna” eller ”sina halsar” och ”Lisa 

sparkar boll”, inte ”bollen” eller 

”bollarna”. I svenskan kan man till och 

med säga att man ”sparkar boll med en 

plåtburk”.” (Kommunikation och 

påverkan, Åkerberg & Norefalk, 2015: 

285). 

I citatet presenteras två fiktiva barn, 

Lisa och Kalle. Lisa presenteras 

som en person som spelar boll och 

Kalle nämns bara när han har ont i 

halsen. De båda namnen är typiskt 

svenskklingande och tydligt könade 

namn, Lisa är flicka och Kalle är 

pojke.  

 

Norm-

överskridande 

  

2 Auktoritetsargument – Ett annat vanligt 

argumentknep inom reklam som 

påminner om majoritetsargumentet är 

att hänvisa till en känd auktoritet. 

Genom att låta kändisar som Zlatan 

eller Lady Gaga visa upp kända 

produkter i reklamfilmer och 

reklambilder ges intrycket av att 

produkten är bra eller attraktiv” 

(Kommunikation och påverkan, 

Åkerberg & Norefalk, 2015: 289). 

Lady Gaga och Zlatan presenteras 

enbart som kändisar. Det fördjupas 

ingenting i vad som gjort dem 

kända eller hur bra de är på det. Det 

läggs inget heller fokus på deras 

genus kopplat till deras kändisskap 

eller profession. 

 

Tom 

3 ”Påven Johannes Paulus II har uttalat 

sig om att kondomer är av ondo 

eftersom de gör att människor har sex 

med varandra i annat syfte än att skaffa 

barn, och flera katolska auktoriteter har 

gjort uttalanden om att kondomer 

sprider AIDS. Men oavsett hur mycket 

respekt man har för Påven och den 

katolska kyrkan så är det rimligare att 

förlita sig på medicinsk expertis 

snarare än religiös när det gäller 

spridandet av sjukdomar.” 

(Kommunikation och påverkan, 

Åkerberg & Norefalk, 2015: 289). 

Vidare presenteras påven Johannes 

Paulus II på ett något nedlåtande 

sätt. Han framställs som en religiös 

man som genom lögner försöker 

förhindra sexuellt umgänge i annat 

syfte än i hopp om att få barn. 

Han presenteras som en man med 

makt och kunskap inom vissa 

områden, men inte inom alla. 

 

Heteronormativ 
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I kapitlet Den sköna litteraturen i läromedlet Svenska som andraspråk 2 & 3 nämns allt 

ifrån de svenska författarna Astrid Lindgren och August Strindberg till den grekiska 

mytologins Klytaimestra och Samuel Becketts karaktär Godot (Åkerberg & Norefalk, 

2015: 107, 174, 128, 251). De flesta författarna nämns utan någon vidare kontext. Det 

skrivs inte mycket mer om författarna än om de tillhör exempelvis renässansen, 

romantiken eller postmodernismen och något exempel på vad de skrivit. Såväl författare 

som dess karaktärer presenteras huvudsakligen på ett uppradande vis utan värdeord eller 

vidare förklaringar. Exempelvis sker detta i rutor med lästips eller historiska liknelser. Ett 

exempel på en normöverskridande kontext från kapitlet finns i Tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3: Analys av citat i Svenska som andraspråk 2 & 3, kapitel om skönlitteratur.  
Citat Tolkning Kontext 

”Den typiske hjälten är ofta kvicktänkt, stark, 

vacker och står inte sälla ensam mot en orättvis 

värld. Kanske känner du till Rambo, Sherlock 

Holmes, James Bond och Lara Croft? Gör en egen 

lista över typiska hjältar som du känner till från 

böcker, tv-serier och filmer. Vilka motsvarar den 

starke slagskämpen (ex. Akilles) och vilka motsvarar 

den listige problemlösaren (ex. Odysseus)? Kanske 

uppfyller vissa båda dessa hjälteideal? Jämför din 

lista med en kurskamrats lista.” (Den sköna 

litteraturen, Åkerberg & Norefalk, 2015: 121) 

Här presenteras i en liten 

uppgiftsruta fyra hjältar, 

varav en kvinna och tre 

män. De är samtliga fiktiva 

personer som jämförs med 

Akilles och Odysseus. 

 

Norm-

överskridande 

6.4.2 Kontext Svenska som andraspråk 2–3 

Det första kapitlet, Språk i kontext, inleds med en beskrivning av vad kommunikation är, 

sändare och mottagare av budskap och den sociala situationens påverkan (Hedencrona & 

Smed-Gerdin, 2014: 26–27). Vidare följer en text om greken Theodor Kallifatides 

emigration och hans syn på det svenska språket (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 29–

32). Här berättar han om sitt liv och det ges inte mycket utrymme för kvinnonamn då 

fokus ligger på hans egna upplevelser och tankar kring språket och sitt skrivande. 

Kontexten i detta fall är tom, då Theodor presenterats utan någon tillhörande egenskap 

och texten likväl skulle kunnat handla om en kvinna.  

I kapitlets sista text, Flytande flerspråkighet, finns ett utdrag ur Sverigekontakt av 

Sofia Tingsell. Texten är skriven i första person singular (jag-form) och endast en person, 

Hildur, nanmges (Tabell 4, exempel 1 & 2). 

Tabell 4: Analys av citat i Kontext Svenska som andraspråk 2-3, kapitel om kommunikation. 
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Ex. Citat Tolkning Kontext 

1 ”Ett barn börjar tala familjens språk före 

den övriga omgivningens språk, om det 

rör sig om olika språk, men sedan har man 

tänkt sig att det andra språket kommer 

ikapp. Båda språken, har man tänkt, skulle 

fungera på samma sätt, till samma saker 

och vara organiserade på samma sätt inne 

i huvudet. Om det hade fungerat så hade 

Hildur inte känt sig som ett barn i 

reflexväst när hon gick ronden på 

sjukhuset utanför Trollhättan” (Språk i 

kontext, Hedencrona & Smed-Gerdin, 

2014: 40). 

Här speglas svårigheten för 

Hildur i sin flerspråkighet, 

hur språket ibland räcker till 

och ibland inte. I detta fall 

presenteras en kvinna som 

inte känner sig trygg i 

språket, som kanske känner 

sig otillräcklig i sin roll. Just 

osäkerhet förknippas ofta 

med kvinnor snarare än med 

män. 

Heteronormativ 

2 ”Tänk att Hildur kan göra sig förstådd på 

isländska i köket, i badrummet, i 

idrottshallen, på tangokursen, på 

universitetet och på Landsspitalan, 

sjukhuset i centrala Reykjavik. Och att 

hon kan göra sig förstådd på svenska i 

Lerums alla sandlådor och godiskiosker 

– det är bara på lasarettet utanför 

Trollhättan som hon måste öva lite mer” 

(Språk i kontext, Hedencrona & Smed-

Gerdin, 2014: 42). 

Nu presenteras Hildurs 

flerspråkighet som en styrka 

som lyfter upp henne. 

Inledningsvis presenteras 

Hildur i sin flerspråkighet här 

som ganska kunnig och som 

en kvinna med stora 

möjligheter tack vare sitt 

språk. Dock är sista 

meningen möjligen 

nedvärderande då den 

beskriver hennes språknivå 

lagom för sandlådor och 

godiskiosker. 

Heteronormativ 

3 ”Förutom med Soroush umgicks Shervin 

mycket med Cezar. Men han kände många 

andra. Sådana som man träffar på stan, 

skakar hand med, kör armbågen i 

bröstkorgen på och ger en lätt knytnäve 

i ryggen och sedan avlägsnar sig snabbt 

som fan så ingen tror man är bög” 

(Språk är makt, Hedencrona & Smed-

Gerdin, 2014: 269). 

I utdraget från Kalla det vad 

fan du vill presenteras 

Soroush, Shervin och Cerzar. 

Fokus ligger här främst på 

Shervin som berättelsen 

handlar om. Han är rädd att 

andra ska tro att han är bög, 

vilket ger en oönskad syn på 

homosexualitet, som något 

fel och negativt. 

Heteronormativ 

 

I konsten att berätta finns bland annat en kärleksdikt av Petter Alexis Askegren 

(Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 204). En dikt full av referenser till såväl Afrodite 
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som Don Quijote. Kvinnan dikten riktar sig till beskrivs som en prinsessa lik Afrodite och 

Petter beskriver sig själv som vild och fantiserande lik Quijote. Kontexten är 

heteronormativ eftersom han beskriver kvinnan som en vacker prinsessa. Nästa text är en 

kort informationstext om August Strindberg (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 208–

209). Han beskrivs som ”en av Sveriges mest kända författare” och ”en flitig 

brevskrivare”. Sedan följer en kort, namnlös dikt han skrivit. Även denna text klassades 

som heteronormativ baserat på att han beskrivs för sina handlingar, vad han gjort och vad 

han är bra på, snarare än för sitt utseende som kvinnan i Petters dikt. Efter denna text 

följer ett kort utdrag ur Godnattsagor för barn som dricker av Marjaneh Bakhtiari (Tabell 

5, exempel 5 & 6). Ytterligare exempel finns i tabell 5. 

 

Tabell 5: Analys av citat i Kontext Svenska som andraspråk 2-3, kapitel om skönlitteratur. 

Ex. Citat Tolkning Kontext 

1 ” Ingen av dem har påverkat 

mitt liv i någon väsentlig, 

konkret och positiv mening. 

Att läsningen av dem skulle ha 

gjort mig till en bättre 

människa vill jag bestämt 

avvisa. Det vore förmätet av 

mig att ens antyda något 

sådant. Skälen är andra. De har 

bekräftat min självbild, de har 

tröstat mig, de har hjälpt mig 

att leva genom mina egna 

tankar, skyddat mig, och till 

och med gett mig modet att 

bejaka mitt behov av 

ensamhet.” (Lusten att läsa, 

Hedencrona & Smed-Gerdin, 

2014: 107–108). 

I denna text skriver Leif G.W. Persson 

om sin uppväxt och relation till 

litteratur. Han beskriver det som ”ett 

intresse på gränsen till besatthet” 

(Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 

106). Han berättar om några verk och 

manliga författare han återkommit till 

och varför. 

Normöverskridande 

2 ” Jag har förvisso läst böcker 

som åtminstone styckevis är 

bättre än de jag räknat upp. 

Även sådana som är skrivna 

av kvinnor och handlar om 

kvinnor” (Lusten att läsa, 

Hedencrona & Smed Gerdin, 

2014: 108).  

Senare berättar han om andra författare 

han läst som han menar är bättre än de 

han tidigare nämnt. Här framstår dock 

de kvinnliga författarna som endast 

bitvis bättre än andra författare. 

Heteronormativ 
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3 ”Romaner av Selma Lagerlöf 

och Elsa Morante, 

diktsamlingar av Edith 

Södergran och Karin Boye, om 

jag nu ska nöja mig med fyra 

exempel på sådana författare 

som jag tordats återvända till. 

Problemet är att de inte 

kunnat skänka mig någon 

tröst (…).” (Lusten att läsa, 

Hedencrona & Smed-Gerdin, 

2014: 108). 

Sedan skriver han att de kvinnliga 

författarna inte lyckats skänka honom 

någon tröst. Detta strider mot de 

traditionella normerna då mannen ses 

som stark och självständig. Här vågar 

han visa sig som svag och känslig, i 

behov av tröst. Egenskaper som ofta 

ses som typiskt kvinnliga. Dessa 

egenskaper framställs heller inte som 

något konstigt eller annorlunda. 

Normöverskridande 

4 ”Gudars like syns mig den 

mannen vara,  

han som mitt emot dig kan 

sitta,  

han som i din närhet lyss till 

din kära stämmas älskliga 

tonfall 

och ditt ljuva, tjusande skratt 

som alltid 

i mitt bröst bragt hjärtat i 

häftig skälvning. 

Ser jag blott dig skymta förbi 

mig flyktigt, stockar sig 

rösten” 

(Konsten att berätta, 

Hedencrona & Smed-Gerdin, 

2014: 202). 

Här nämns Sapfo som den första 

kvinnliga poeten vars dikter ”troligtvis 

tillkommit i samband med fester och 

rituella sammanhang”.  Därefter 

kommer ett utdrag ur en av hennes 

dikter, en dikt som, mest troligt, syftar 

på obesvarad, homosexuell kärlek. 

Normöverskridande 

5 ” Under tiden öppnade Zohreh 

en ny kökslucka. Handtaget 

lossnade och hon började 

skruva fast det samtidigt som 

hon såg sig långsamt omkring 

bland alla lådor och hyllor och 

undrade om hon skulle hitta 

kaffefiltret om hon bara gick 

en sista runda” (Konsten att 

berätta, Hedencrona & Smed-

Gerdin, 2014: 216). 

Zohreh beskrivs här som en relativt 

händig, men också något förvirrad 

kvinna som nog klarar av att laga ett 

handtag på en trasig kökslucka, men 

inte hitta ett kaffefilter i sitt eget kök. 

Hon skyller senare ifrån sig på sin son, 

Saman, att det kanske är han som flyttat 

på kaffefiltren.  

Normöverskridande 
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6 ” Shahla hade försökt 

föreställa sig det omöjliga: 

Morteza fixa något. Hennes 

svåger var mycket, men han 

var ingen fixare. Fast då, med 

tanke på att han hade 

överlevt kriget, hade inget 

känts omöjligt, så hon hade 

nickat och tänt cigaretten 

mellan Zohrehs läppar” 

(Konsten att berätta, 

Hedencrona & Smed-Gerdin, 

2014: 216). 

Morteza, Zohrehs man, beskrevs som 

en inte särskilt händig man, men som 

trots allt är en överlevare. Detta får 

honom att framstå som stark, som en 

överlevare, trots att han inte var händig. 

Heteronormativ 

7 ”Shahla skrattade ett rossligt 

skratt och hostade så mycket 

att hon var tvungen att sätta 

ner fötterna från stolen 

mittemot och böja sig framåt 

för att få luft. Hon svalde 

slemmet hon hostat upp och 

lutade sig tillbaka. ”Skit i 

kaffet. Ge mig lite te eller 

vad fan som helst. Varför 

har ni aldrig vatten 

hemma?” (Konsten att 

berätta, Hedencrona & Smed-

Gerdin, 2014: 216). 

Shahla målas upp som en ganska kaxig 

och rättfram kvinna, lite grov i sitt 

språk och som tar ganska mycket plats, 

inte på något vis försiktig. 

Normöverskridande 

8 ” Och Elin kände sig lugnad 

och blev styrkt och glad och 

förväntansfull. Hon litade på 

hans ord. Hon sade: Hon 

kände redan på sig att hon 

skulle trivas gott i sitt nya 

hemland” (Konsten att berätta, 

Hedencrona & Smed-Gerdin, 

2014: 221).   

I detta textutdrag, Utvandrarna, 

framställs Elin som ganska rädd och 

osäker. Hon uttrycker sin rädsla för 

Amerika, allt främmande och hur de 

kommer bli bemötta i det nya landet. 

Hennes man, som inte namnges i 

utdraget, lugnar henne genom att 

berätta hur bra det är för kvinnor i 

Amerika, och hon litar blint på hans 

ord. 

Heteronormativ 

9 ”Han var inte särskilt 

språkkunnig, men han talade 

flytande katalanska, 

kastilianska och franska – 

I kapitlets sista text, Spansk förtvivlan i 

den svenska sommarnatten, möter vi 

Miguel, en spanjor som gjort en resa till 

Sverige trots att han inte var särskilt 

Heteronormativ 
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språk som talas av hundratals 

miljoner människor. Dessutom 

kunde han lite engelska samt 

de svenska orden 

”smorgasbord” och ”skal”. 

Han ansåg sig väl rustad att 

ge sig ut i det okända. Och så 

väldigt okänt kunde det inte 

vara, trodde han. Sverige var 

ju Europa. EU” (Konsten att 

berätta, Hedencrona & Smed-

Gerdin, 2014: 223). 

språkkunnig eller kände till den 

svenska kulturen. Han kan upplevas 

som såväl modig som dumdristig, två 

egenskaper som ofta förknippas med 

män snarare än med kvinnor. 
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7 Diskussion  

7.1 Inledning 

Denna studie genomfördes för att få en bild av hur genus representeras i två aktuella 

läromedel för ämnet Svenska som andraspråk. Detta gjordes genom att undersöka hur 

frekvent kvinnliga respektive manliga namn förekommer i de båda läromedlen, men 

också i vilka kontexter och på vilket sätt kvinnligt, manligt och eventuella andra 

könsidentiteter framställs. En tredje fråga som undersöktes var om det förekommer 

varierande genus, könsidentiteter och sexuella läggningar i läromedlen samt huruvida det 

är cis-normen som framställs eller om det även finns andra könsidentiteter representerade. 

Undersökningen visade att de båda läromedlen presenterade fler manliga än 

kvinnliga namn och att författarna ibland verkade vilja kompensera för bristen på kvinnor 

genom att tilldela vissa kvinnor mer utrymme samt genom särskilda avsnitt om genus 

eller kvinnoförtryck. De flesta kontexter visade sig vara tomma kontexter, då ett stort 

antal namn enbart nämndes kort utan beskrivning, men det fanns också ett stort antal 

heteronormativa kontexter. Några normöverskridande kontexter fanns också i 

läromedlen, även om dessa inte dominerade. 

Gällande olika sexualiteter och könsidentiteter hittades ytterst få exempel varav 

endast två exempel på homosexualitet. Inga exempel på andra sexualiteter än hetero- och 

homosexualitet speglades i de båda analyserade läromedlen. 

7.2  Metoddiskussion 

Undersökningsmetoden var en såväl kvalitativ som kvantitativ innehållsanalys där antalet 

män och kvinnor som förekommer i läromedlen räknades och kontexten där olika namn 

presenteras analyserades. Metodvalets styrka ligger i att innehållsanalysen möjliggör en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ analys och dels att denna, förutsatt att metoden 

beskrivs tydligt, är replikerbar. Att räkna namnen var enkelt, och till stor del var det 

oproblematiskt att kategorisera dem som manliga och kvinnliga. En svårighet som 

uppkom under studien var att kategorisera vissa utländska namn. Uppgifter om detta 

kunde dock enkelt hittas via en internetsökning på personens fullständiga namn.  
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I Kontext svenska som andraspråk 2–3 finns en ”projektruta” med uppgifter i vilka eleven 

uppmanas att kritiskt granska hur kvinnor och män framställs i bilder i läromedel, men 

också undersöka hur samtalstiden fördelas under en debatt. Då denna typ av ”extrarutor” 

hamnade utanför den avgränsning som gjordes för studien (att analysera brödtext och 

uppgiftstext), togs innehållet i denna inte med i analysen. Dock har denna projektruta ett 

innehåll av intresse för studiens frågeställning gällande framställandet av män och 

kvinnor. 

Att avgöra om en kontext är heteronormativ eller normöverskridande var inte alltid 

helt självklart. Exempelvis då Zoreh förvirrat springer runt i köket och öppnar lucka efter 

lucka i sökandet efter kaffefiltret, samtidigt som hon skruvar fast köksluckans lösa 

handtag (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 216). Här skulle kontexten kunna ses som 

heteronormativ, i och med placeringen i köket, dock ansågs i detta fall kontexten vara 

normöverskridande då hon lagar köksluckan, något som kan ses som en manlig stereotyp. 

7.3 Resultatdiskussion 

7.3.1 Resultatdiskussion kring namnfördelning 

Insamlade data kring könsfördelningen gällande namn visar på en kraftig 

överrepresentation av män i majoriteten av kapitlen som analyserats. Den största 

skillnaden förekommer i läromedlet Svenska som andraspråk 2 & 3 där så mycket som 

90 % av de namngivna personerna är män.  Bristen på presenterade kvinnor kan göra det 

svårt för flickorna i skolan att identifiera sig med såväl läromedelstexterna som de 

omnämnda kvinnorna i dem (Berge, 2011: 170). Detta kan också bidra till att vidhålla en 

maskulin hegemoni (Wernersson, 2017: 439). Naturligtvis påverkas sannolikt andelen 

kvinnliga författare av att det förut endast varit tillåtet för män att arbeta och skriva, men 

kanske skulle detta ändå kunnat kompenseras med fler nutida kvinnliga författare, för att 

på så vis utmana den maskulina hegemonin (Wernersson, 2017: 439). Trots det är det 

anmärkningsvärt att inte fler kvinnor valts ut för att presenteras. På något vis verkar 

läromedlet ändå försöka kompensera detta genom att presentera vissa kvinnliga författare 

på ett helt uppslag, som exempelvis systrarna Brontë som använde sig av manliga 

pseudonym och Jane Austen som till en början gav ut sina verk anonymt (Åkerberg & 

Norefalk, 2015: 203–204). Detta kan dock framstå som att de särskiljs än mer på grund 

av att de är kvinnor, snarare än någon slags kompensation för bristen på kvinnliga 

författare.  

 



 

26 

 

Precis som läromedlen i Berges (2011: 164–165) studie innehöll Svenska som andraspråk 

2 & 3 ett avsnitt om jämställdhet och kön, som till stor del var isolerat från övrigt innehåll 

och utan vidare kopplingar till andra delar av texten. I detta avsnitt, som berör hbtq och 

kvinnoförtryck, är den feminina majoriteten gällande representationen av namn föga 

förvånande. Det kan dock anses positivt att så mycket som 43 % av de representerade 

författarna i just detta kapitel är manliga, då detta kan ge en bild av att dessa frågor berör 

män lika mycket som kvinnor. Läromedlet Kontext svenska som andraspråk 2–3 innehöll 

ett kort avsnitt om genus (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 281–282). I detta avsnitt 

namnges en kvinna i bildtexten, men i övrigt namnges varken män eller kvinnor. 

Mattlar (2008: 24, 82–92) fann att vissa läromedel har en jämställd namnfördelning 

och ifrågasätter den traditionella manligheten. Kontext svenska som andraspråk 2–3 har 

ett helt jämställt kapitel (Lusten att läsa), om man endast ser till namn, men läromedlet 

nämner i övrigt en betydligt högre andel män.  

7.3.2 Resultatdiskussion av kontexter och sexualitet 

I enighet med Berges (2011: 165) samt Berge & Widdings (2006: 28–29) studier var män 

överrepresenterade i läromedelstexterna och transsexuella var helt obefintliga. Endast två 

exempel på andra sexualiteter än heterosexualitet förekom, i form av Sapfo (Tabell 5, 

exempel 4) som ofta kopplas till kvinnlig homosexualitet (Åkerberg & Norefalk, 2015: 

124). Det andra exemplet presenterades i form av rädsla att bli sedd som homosexuell 

(Hedencrona & Smed-Gerdin, 269). Frånvaron av kvinnor och personer med andra 

könsidentiteter kan leda till att såväl flickor som transpersoner och andra som ligger 

utanför normen inte lika lätt kan relatera till texterna och dess innehåll (Berge, 2011: 165; 

Berge & Widding, 2006: 28–29). Detta kan också resultera i att läromedlet reproducerar 

genussystemets hierarkier och dikotomier och därmed inte motverkar varken stereotypa 

könsroller eller den heterosexuella hegemonin (Mattlar, 2008: 82–92; Wernersson, 2017: 

440). Däremot presenterades inte alltid män som bättre än kvinnor, exempelvis i 

framställandet av påven Johannes Paulus II (Tabell 2, exempel 3) i Svenska som 

andraspråk 2 & 3, till skillnad från Berges studie, i vilken kvinnor framställdes 

nedvärderande (2011: 166–172).  
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I exemplet med hjältarna (Åkerberg & Norefalk, 2015: 121) beskrivs såväl manliga som 

kvinnliga hjältar som både vackra, starka och kvicktänkta och öppnar därmed upp för ett 

bredare genustänk än om de manliga hjältarna beskrivits som starka och snabbtänkta 

medan kvinnliga endast dömts efter sitt utseende, däremot ifrågasätter läromedelstexterna 

inte den traditionella manligheten och de normer som finns i samhället gällande 

manlighet. Detta hjälteavsnitt utmanar såväl den heterosexuella hegemonin som 

samhällets stabila bild av manlighet (Rosenberg, 2002: 96–97; Wetterberg, 2002: 16; 

Järvklo, 2008: 19).  

Ett exempel på medvetenhet kring dessa frågor i läromedlet Kontext – Svenska som 

andraspråk 2–3 är det avsnitt där G.W. Persson berättar om sin skönlitterära läsning 

(Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 107–108). Även detta utmanar vår bild av manlighet 

då läsning av skönlitteratur vanligtvis förknippas främst med kvinnor, särskilt så länge 

det inte berör andra världskriget eller fantasy (Wetterberg, 2002: 16; Järvklo, 2008: 19; 

Molloy, 2013). ”Manlig läsning” är ingenting som tas upp i Svenska som andraspråk 2 & 

3. 

Att Kontext – Svenska som andraspråk 2–3 har en ”projektruta” som uppmanar 

eleverna att undersöka framställandet av män och kvinnor i media pekar på att läromedlet 

har en medvetenhet kring genusfrågorna (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 282). 

Uppgiften kan vara ett sätt att synliggöra och kritiskt granska de normer som Berge (2011: 

165) skriver om, och samtidigt kan detta därför, i den bästa av världar, förhindra att 

sexism frodas i skola och samhälle.  

7.4 Slutsatser 

Studiens första forskningsfråga, gällande fördelningen av manliga, kvinnliga och 

könsneutrala namn i de båda läromedlen, visade sig besvaras med en kraftig 

överpresentation av manliga namn, framförallt i läromedlet Svenska som andraspråk 2 & 

3.Det förekom inga könsneutrala namn i något av de studerade läromedlen.           Studiens 

andra forskningsfråga, gällande kontexter och i dessa framställandet av manliga, 

kvinnliga och eventuella andra könsidentiteter, visade sig till stor del besvaras av att 

läromedlen bestod av såväl tomma som normöverskridande och heteronormativa 

kontexter. Läromedlet Kontext Svenska som andraspråk 2-3 innehöll tomma kontexter, 

namn som radats upp och  presenterats utan vidare egenskaper och som på grund av 

kontextbrist inte analyserades vidare. Läromedlet innehöll också både heteronormativa 

kontexter och normöverskridande kontexter, med exempel på karaktärer och 
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beskrivningar som ej var ifrågasättande. Svenska som andraspråk 2 & 3 hade också såväl 

heteronormativa kontexter, kontexter som fasthöll de klassiska könsrollerna, som tomma 

kontexter, i och med alla de namn som radades upp och därav inte analyserades vidare. 

Detta läromedel hade endast en normöverskridande kontext som tog upp homosexualitet, 

i avsnittet kring Sapfo. Även Kontext Svenska som andraspråk 2-3 tog upp Sapfo och 

homosexualitet i en normöverskridande kontext. Detta läromedel tog dock även upp 

homosexualitet som något oönskat i en av texterna (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014: 

269). Svaret på denna forskningsfråga blev alltså att alla tre kontexter förekom i de båda 

läromedlen. Båda läromedlen nämner Sapfo och hennes homosexualitet i en 

normöverskridande kontext och läromedlet Kontext Svenska som andraspråk 2-3 tog upp 

manlig homosexualitet i en heteronormativ kontext (se Tabell 4, exempel 3). 

          Studiens tredje forskningsfråga gällde förekomsten av varierande genus, 

könsidentiteter och sexuella läggningar samt huruvida det är cis-normen som är den norm 

som framställs. Det visade sig att de båda läromedlen reproducerar cis-normen, då män 

presenterades som män och kvinnor som kvinnor, som levde efter traditionella normer. 

Endast en homosexuell kvinna nämndes, men varken bi-, trans-, eller queerpersoner 

omnämndes i läromedlen. Med andra ord presenterades endast manligt och kvinnligt 

genus, och andra genus kan därför anses oönskade eller obefintliga. Heterosexualiteten 

presenterades som en norm i och med avsaknaden på andra sexualiteter.  
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Vidare forskning 

Trots denna studies resultat, och generalisering kring de båda läromedlens innehåll utifrån 

de analyserade kapitlen, går det dock inte att generalisera att det skulle se ut på liknande 

sätt i andra läromedel, eller ens i de för studien utvalda läromedlens övriga kapitel. Detta 

kan vara intressant att undersöka vidare. Andra genus och sexualiteter presenterades i 

mycket liten utsträckning i studiens valda läromedel, vilket gör det intressant att studera 

i andra läromedel för svenska som andraspråk och även eventuellt jämföra om det skiljer 

sig mellan olika nivåer. 

Likaså framställandet av män och kvinnor i läromedel för nyanlända vore intressant 

att undersöka för att se i vilka kontexter de framställs i jämförelse med läromedel på en 

högre nivå, som de som analyserats i denna studie. 

Intressant vore också att undersöka hur kontexten i denna studies undersökta 

läromedel ser ut om man bortser från namn och istället ser till personliga pronomen eller 

andra aspekter som visar på könstillhörighet och hur dessa framställs. Bildanalys med 

genusfokus eller inlärares möjligheter till kritisk granskning skulle också vara ett 

intressant fokusområde för vidare analys. 

Med utgångspunkt i denna studie och de läromedel som valdes ut för denna skulle 

det också vara intressant att analysera antalet kontexter det fanns enligt varje kategori, 

gärna i kombination med ett ännu nyare läromedel för att se om det skiljer något 

däremellan.  
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