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ABSTRACT 

 
This study examines how gender is at work in four series of teaching material of Swedish in 
the years 7-9 of the Swedish primary school. Analyzing eight books in total, and also their 
respective teacher’s manuals, the study focuses on the following aspects in both texts and 
pictures within the books: heteronormativity, marginalization, stereotypes, equality, and also 
general gender related issues. Doing so, this study approaches the analyzed material with the 
eyes of a feminist critic. Moreover, this study applies both a qualitative and a quantitative 
analysis as its method of approach. 

 
Initially, the theoretical background and scientific method for this study is presented. Then 
follow the aims of the study, together with the questions this study seeks to answer. 
Thereafter the actual findings, the results of the two analyses, are presented – followed by a 
discussion of the former. The discussion is summed up by pedagogical implications of the 
results. 

 
This study finds that women are very much marginalized within the books, with the men 
outnumbering the women by almost a three-to-one ratio. Stereotypes of masculinity and 
femininity are found frequently within the books, and they also follow the heteronorm very 
closely. Regarding equality, some books discuss the historical male dominance over women, 
but fail to highlight that modern day society is not, in fact, equal at all. In consequence, the 
study can conclude that the teaching materials do not fulfill their mission in accordance with 
the Swedish school syllabus. 
 

Nyckelord: Genus, Läromedel, Heteronormskritik, Svenskundervisning, Stereotyper, 
Jämställdhet, Marginalisering, Gestaltning 
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1 INTRODUKTION 
 

Att alla människor är lika mycket värda är en vedertagen uppfattning i det svenska 
samhället. I det postmoderna Sverige är det självklart för kvinnor att få rösta, jobba eller 
spela fotboll, och det är heller ingen ovanlighet att män är pappalediga eller jobbar som 
sjuksköterskor. De klassiska könsgränserna, stereotyperna, börjar till synes mer och mer 
suddas ut. Detta har dock inte alltid varit lika självklart. Samhället har tidigare varit 
mycket starkare patriarkaliskt – det vill säga, privilegierat män och diskriminerat, ja 
rentav förtryckt kvinnor. Normer från detta äldre samhälle lever fortfarande kvar och 
kommer till uttryck i bland annat orättvisa lönesättningar, fördomar och stereotypt 
behandlande av de olika könen i stort. 

 
Detta är inget nytt; många är de forskare som ägnat sin tid och sitt kunnande åt 
genusvetenskapen, för att blottlägga sociala normer, orättvisor och diskriminering. 
Debatten har varit särskilt aktuell i Sverige på senare tid i och med grundandet av 
Feministiskt Initiativ 2005, och genus har debatterats både i tal och i tryck. Den nya 
skolreformen som träder i kraft från och med höstterminen 2011 uttrycker i sina 
läroplaner, såväl för grundskola som för gymnasium, att jämställdhet och aktivt arbete 
gentemot diskriminering av könsöverskridande uttryck skall genomsyra den dagliga 
verksamheten: 
 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 
ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser 
ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 
öppen diskussion och aktiva insatser 
[...] 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 
på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 
som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 
utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet (Lgr11:4-5). 
 

Mot bakgrund av detta, ställer vi oss frågande till om dagens läromedel kan leva upp till 
kraven som skolan ställer på dem. Målet med vår studie är att undersöka om läromedlen 
inom svenskämnet är jämställda och genusneutrala, eller om de – likt förr – är 
manscentrerade (Edfeldt, 1992; Wright, 2009; Ohlander, 2010). I vår undersökning 
granskar vi fyra olika läromedelspaket inom svenskämnet för grundskolans senare år, 
som utgivits de senaste fem åren, för att se om en genusmedvetenhet i enlighet med 
läroplanens krav på undervisningen i skolan kan skönjas. 
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2 BAKGRUND 
Under den här rubriken kommer den vetenskapliga bakgrunden för studien att 
presenteras. Först, för att vägleda läsaren, kommer för studien relevanta begrepp och 
termer att definieras och förklaras. Därefter kommer genusvetenskapens grundläggande 
uppfattningar om samhället som sådant att presenteras. Vidare förklaras även den så 
kallade “manliga språknormen” som är en viktig del av den kommande diskussionen. 
Avslutningsvis återges vad tidigare forskning av genus i läromedel har visat. 

 
2.1 Begrepp och terminologi 

 
Innan vidare läsning företas av den här studien är det av stor vikt att vissa termer och 
begrepp i densamma definieras, för att undvika en felaktig läsning av texten nedan. 
 

2.1.1 Genus och tillhörande begrepp 
 
Som ett första steg i att definiera vad ordet “genus” avser, är det logiskt att först avvisa 
en vanlig missuppfattning – genom att definiera vad genus inte är – och detta är att genus 
inte är detsamma som ordet “kön”. Detta är av stor vikt, eftersom vi ofta, utan reflektion, 
använder ordet “kön” i vårt vardagliga tal för att referera till de idéer och föreställningar 
som betecknas med ordet “genus” (Hedlin, 2010:15). Därför, innan begreppet genus 
definieras vidare, är det viktigt att understryka att då ordet “kön” används inom ramen 
för den här studien, syftar det till det biologiska könet som en man eller kvinna föds med 
– inget annat.  
 
Genus, däremot, kan enklast beskrivas som en individs sociala kön. Dessa sociala kön 
har givits etiketterna “maskulinitet” för män och “femininet” för kvinnor. Även här kan 
det vara på plats att eliminera ännu ett vanligt missförstånd, nämligen att ordet 
“maskulin” inte är synonymt med ordet “manlig”; det senare syftar helt enkelt till en 
person av manskön. Detsamma gäller naturligtvis för orden “feminin” och “kvinnlig”. 
(Moi, 1997:107) Det är således stor skillnad på exempelvis “en manlig lärare” och “en 
maskulin lärare”. 

 
Genus är, för att till sist ge en utförligare definition, en samling egenskaper som män 
respektive kvinnor förväntas ha, och även normer som de förväntas följa. Dessa 
egenskaper och normer har framkommit ur och definierats av det s.k. ”patriarkala 
samhället” (vilket kommer redogöras för nedan, under nästa rubrik). Genus har med 
andra ord skapats av människan själv, i hennes umgänge och samspel med andra 
individer. Det är dock ironiskt missvisande att säga “människan – hon” i detta 
sammanhang, eftersom den rådande genusordningen har skapats för att främja den 
dominanta och priviligierade gruppen i samhället – männen (Belsey & Moore, 1997:3). 
Det är nämligen just indelningen av könen i olika genus som gett männen en central 
position och kvinnorna en marginell sådan: 

 
To posit all women as necessarily feminine and all men as necessarily masculine, 
is precisely the move which enables the patriarchal powers to define, not 
femininity, but all women as marginal to the symbolic order and to society. (Moi, 
1998:111) 
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För att sammanfatta, är genus alltså en social konstruktion, som inte har något med 
biologiska förutsättningar att göra, utan grundar sig istället på normer, fördomar och 
kodning av olika egenskaper som är reserverade för ett särskilt kön; män antas således 
vara starka, medan kvinnor förväntas vara svaga, osv. Eller som Toril Moi uttrycker 
det: ”though women undoubtedly are female, this in no way guarantees that they will be 
feminine.” (1997:108). 
 
Våra uppfattningar om vad som är maskulint och feminint begränsas dock inte bara till 
visuella attribut och personliga egenskaper; begreppet genus innefattar mycket mer. 
Samhället i stort är nämligen kodat som maskulint eller feminint. Denna kodnings-
process benämns genusifiering. “Det gäller till exempel arbetsuppgifter, platser, 
egenskaper, kroppsrörelser och färger” (Hedlin, 2010:15). Exakt vad som genusifieras 
varierar från kultur till kultur och det har varierat genom historiens gång (a.a:16).   
 

2.1.2 Det patriarkala samhället 
 
En av grundpelarna inom genusvetenskapen är utgångspunkten att vi lever i ett 
patriarkalt samhälle, där männen är den dominanta gruppen och där kvinnor marginal-
iseras av män. ”The difficulty, then, is not with individual men or women but with 
patriarchy. It is patriarchy that imposes male privilege” (Belsey & Moore, 1997:10). Det 
patriarkala samhället har utvecklat en uppsättning ”feminina” kvaliteter som det 
påtvingar och fostrar sina kvinnliga medborgare i – allt för att se till att de förblir fogliga 
(Moi 1997, s. 109) och på så sätt säkra en fortsatt manlig dominans. Dessa kvaliteter 
bygger på motsatser (Nikolajeva, 2004:129), där de manliga motsatsparen underförstått 
är överlägsna. Detta senare, att manliga egenskaper och normer står över kvinnliga, 
benämns “fallocentrism”.  

 
Nikolajeva (2004) har sammanställt en lista över några olika egenskaper som män och 
kvinnor förväntas ha. Dock skall denna lista inte ses som komplett, utan mer som ett 
axplock för att exemplifiera principen. 
 

 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 
Starka Vackra 
Våldsamma Agressionshämmade 
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
Aggressiva Lydiga 
Tävlande Självuppoffrande 
Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande Sårbara 
Självständiga Beroende 
Aktiva Passiva 
Analyserande Syntetiserande 
Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 
Rationella Intuitiva 

 
Dessa egenskaper tillskrivs män och kvinnor på ett sådant sätt att egenskaperna skall 
framstå som naturligt tillhörande de biologiska könen. I det patriarkala samhället kan en 
kvinna eller man som avviker från det bestämda mönstret med andra ord inte bara 
klassas som “omanlig” eller “okvinnlig” – utan även onaturlig (Moi 1997:108).  
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2.1.3 Heteronormativitet  
 
Samhället är uppbyggt av normer som formar alla dess medborgare. Dessa normer har 
undersökts av forskare som i sin tur har kategoriserat dem. Begreppet heteronormativitet 
har myntats av forskare som menar att det inte går att skilja på normer om kön från 
normer om sexualitet (Hedlin, 2010:25). 
  

The heteronorm is one of the most basic and influential norms in our society. It 
dictates that there are fundamental differences between men and women, that a 
person must be either man or woman and that it is »natural« to be attracted to the 
opposite sex. There are also influential norms that award people advantages 
depending on their skin color, level of physical disability and class. (RFSU 
Ungdom, 2009:10) 

 
Heteronormativitet innebär alltså att det finns en norm för vilken sexualitet som är 
accepterad och vilka som inte är det: “[ä]ven heterosexualiteten måste ‘göras’ på rätt 
sätt” (Hedlin, 2010:25). Normer finns av en anledning och fungerar i många fall naturligt 
för dess användare: exempelvis hälsar de flesta på varandra med höger hand utan att 
reflektera över det (RFSU Ungdom, 2009:4). Hade alla följt normen, hade antagligen 
samhället inte behövt benämna begreppet, eftersom normer inte uppmärksammas om de 
inte bryts: 

 
Those who break the norms are lumped together and thought of as all being the 
same. It is much more common, for example, to hear »truths« about homosexuals 
than »truths« about straights. (RFSU Ungdom, 2009:4,5) 

 
Eftersom samhället befinner sig i ständig förändring, innebär det att även heteronormen 
förändras. De senaste åren har det skett en utveckling, genom att minoritetsgrupper 
börjat visa sig i offentliga sammanhang. Homo-, bi- och transpersoner ses numera i 
debatter och spelfilmer, och kända profiler “kommer ut” i media. Varje sommar äger 
även Pridefestivalen rum i Stockholm, där hundratusentals människor deltar och visar 
sitt stöd. Problematiken, dock, sett ur ett heteronormskritiskt perspektiv, ligger i att trots 
att det sker en utveckling finns det ett flertal saker som inte förändras: individer måste 
fortfarande “komma ut” med att vara exempelvis homosexuella, och en alternativ 
läggning behöver fortfarande debatteras och manifesteras för.  
 

2.1.4 Stereotyper 
 
Stereotyper bildas när enskilda individers beteende generaliseras till att handla om den 
grupp människor som individen anses tillhöra. Stereotyper är en “förenklad, ofta allmänt 
omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, 
t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår.” (National-
encyklopedin). Detta begrepp är väldigt aktuellt inom genusforskningen, där de 
stereotyper som finns fördelade mellan könen aktivt kritiseras (Hedlin, 2010:17). Trots 
denna kritik sker dessa kategoriseringar ständigt. Kategoriseringen berör dessutom inte 
bara hur personer är, utan även hur de borde vara. Indelningar i stereotyper sker på grund 
av att intryck behöver sorteras på ett eller annat vis, för att möjliggöra en överblick för 
betraktaren (Nationalencyklopedin). 
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2.1.5 Jämställdhet 
 
Inom genusvetenskapen används begreppen jämställdhet och jämlikhet flitigt. Det finns 
dock skillnader mellan de olika begreppen som tenderar att glömmas bort, därför är ett 
förtydligande på sin plats.  
 
Jämlikhet är ett mer översiktligt begrepp, som betecknar likvärdighet mellan olika 
grupper. Det kan exempelvis handla om etniska grupper eller anställda på en arbetsplats 
(Hedlin, 2010:7). Jämställdhet, däremot, är ett mer avsmalnat begrepp som enbart 
betecknar villkoren mellan män och kvinnor. På grund av betydelseskillnaden mellan 
dessa två begrepp är det motiverat att förtydliga att begreppet “jämställdhet” är det som 
fortsättningsvis kommer att behandlas. 
  

2.2 Könsmaktsordning 
 
Som beskrivits tidigare, präglas samhället av föreställningar och normer om hur saker 
och ting ska fungera. Identifieras dessa föreställningar på en övergripande nivå kan ett 
visst könsmönster urskiljas – en struktur som skiljer de olika könen åt (Hedlin, 2010:12). 
Dessa mönster och strukturer bildar tillsammans en översiktlig bild av det som kallas 
könsmaktsordningen.  

 
Sverige är i teorin ett jämställt land. Majoriteten av den svenska befolkningen – 
individer, företag och organisationer – skulle säga att de vill ha det jämställt mellan 
könen (Johansson, 2001:13). Däremot finns inte samma övertygelse i praktiken: 
“Sverige har alltjämt en mycket könssegregerad arbetsmarknad [...] [ä]ven skolan är en 
köns-segregerad arbetsplats” (Hedlin, 2010:12).  

 
Vissa menar att makten mellan könen är delad, dvs. att männen har vissa maktområden 
och kvinnor andra. I undersökningar som gjorts skulle ett av kvinnans maktområden vara 
hemmet. Detta kritiseras, eftersom inga ekonomiska och statusmässiga fördelar 
tillkommer i och med det maktområdet (Hedlin, 2010:12).  
 
Det finns alltså en könsmaktsordning i Sverige. Inom arbetslivet är kvinnor och män 
långt ifrån jämlikt fördelade mellan yrkena. De flesta chefspositioner består också av 
män, trots att det skett en utveckling – exempelvis inom politiken, där på senare år flera 
kvinnliga partiledare återfinns. Skolan, å andra sidan, domineras av kvinnorna, vilket 
däremot inte betyder att undervisningen skulle vara kvinnligt betonad: tvärtemot består 
alla granskade läromedel av betydligt fler män än kvinnor (Edfeldt, 1992; Wright, 2009; 
Ohlander, 2010).  Enligt SCB:s statistik (2010) finns det också skillnader mellan kvinnor 
och mäns inkomst, vilket är en viktig del av glappet i könsmaktsordningen: 
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Figur 1 

 
Samhället är alltså inte så jämställt som de flesta tror: “kvinnor och män är allt annat än 
homogena grupper” (Hedlin, 2010:12). 
 

2.3 Den manliga normen i språket 
 
En mycket viktig aspekt i genusvetenskapen är språket som ett verktyg för hur vi 
uppfattar vår omvärld. Det är nämligen med hjälp av språket som vi “generaliserar, 
kategoriserar och strukturerar verkligheten, och därigenom tillskriver varandra de sociala 
positioner som vi känner igen oss själva och andra i“ (Eilard, 2009: 123). Problemet med 
språket, sett ur ett genusperspektiv, är dock att det är androcentriskt – manscentrerat. 
Språket är med andra ord inte jämställt och objektivt, utan i hög grad påverkat och färgat 
av det patriarkala samhälle som det skapats i och formats av: “language does not merely 
name male superiority: it produces it” (Belsey & Moore 1997:4). Ett sätt som detta sker 
på är genom den manliga normen i språket. När ett yrke eller en person åsyftas antas 
denna nästan alltid, med undantag för vissa kvinnoreserverade yrken, vara av manskön. 
Wolfgang Koch förklarar:  

 
I språket är det maskulina det s k default-fallet: om man inte vet om en person är 
man eller kvinna så utgår man ifrån att det är en man. (I soffan satt en kirurg och 
en advokat. De ammade sin barn …). Inom grammatiken säger man att de 
feminina formerna är markerade, dvs man måste anstränga sig lite extra för att 
förtydliga att man talar om kvinnor (lärarinna, kvinnlig läkare). (1995:79) 

 
Ytterligare en nivå i den här problematiken är att fenomenet inte kan kringgås genom att 
låta språket vara “neutralt” – eftersom även det neutrala uppfattas som manligt: “om inte 
ett element i texten specifikt skildras som ‘kvinnligt’ uppfattar vi det omedvetet som 
‘neutralt’, det vill säga manligt” (Nikolajeva, 2004:130-131). Enligt feministkritisk teori 
kan detta ses som en patriarkal strategi för att tysta och osynliggöra kvinnor i allmänhet 
(Moi 1997:107). En genusmedveten strävan mot jämställdhet blir därför att synliggöra 
kvinnor, och däri spelar språket en stor roll.  
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2.4 Det vidgade textbegreppet 
 
Det vidgade textbegreppet är väl förankrat i den svenska skolan: “I kursplanens 
beskrivning av ämnet svenska används termen ‘ett vidgat textbegrepp’ som innefattar 
‘förutom skrivna och talade texter även bilder’”(Skolverket) 

 
Det text [sic!] som man då tänker vidgat är det räkningsbara text, som i texter - 
meningsfulla helheter och kulturella artefakter, som vi använder för att 
kommunicera med och som vi kan tala om och referera till. (Karlsson, 2007:21) 

 
Detta ställs i kontrast till oräknebara texter där det inte finns ett vidgat textbegrepp, 
eftersom texten i dessa fall framstår som ytterst statisk (Karlsson, 2007:21). En bild kan 
fungera på flera olika sätt. Det kan vara ett av flera yttranden, och den kan även påverka 
och tillföra tillägg till textens betydelse (a.a:22-23). Det vidgade text-begreppet inbjuder 
till andra tankar om den skrivna texten och den kan även vara av situationsbindande 
karaktär. En bild som komplement till en text kan göra: “att fokus faktiskt flytta[s] från 
själva texten till verksamheten kring den” (a.a:25). 

 
Eftersom det vidgade textbegreppet är väl vedertaget inom skolan och svenskämnet, är 
det naturligt att i denna läromedelsanalys ta hänsyn till detta. Det innebär att studien 
även kommer innehålla en undersökning och analys av bilderna i de olika läromedels-
paketen. 
 

2.5 Genus i läromedel 
 

De senaste decennierna har teknologin kommit att utvidga de gränser som tidigare har 
funnits i en rasande fart. Människors medvetenhet om andras olikhet har därför breddats 
vad gäller könsskillnader, klasstillhörighet och familjekonstellationer. Skolan präglas 
givetvis också av denna samhällsutveckling som ständigt sker (Eliard, 2009). Angerd 
Eilard menar att det finns tendenser till att det sker en kategorisering på grund av denna 
medvetenhet, att eleverna generaliserar skillnader; “[...] vilket oavsett om det handlar om 
kön, sexualitet, etnicitet, nationalitet eller klass, riskerar att leda till ett snävt och fastlåst 
‘vi och dom’-tänkande [sic!]” (Eilard, 2009:121). För att undvika en sådan 
kategorisering, borde läromedel fungera som ett objektivt hjälpmedel för eleverna att 
förstå sin omvärld. Dock kan läromedel även tendera att göra motsatsen:  

 
Sett ur ett genusperspektiv är läromedel antingen producerade för pojkar eller för 
elever som tycks vara könsneutrala. Särskilt i de yngre elevernas läromedel 
förekommer fantasifigurer som ofta är könsneutrala eller könsstereotyper. Man 
låter sig nöja om antalet bilder eller namn på personer är jämt könsfördelat 
(Stenberg, 1997:64). 
 

2.5.1 Tidigare forskning 
 

Det går inte att undkomma historiens påverkan på de läromedel som används idag: 
“historien – och då naturligtvis ‘den rätta’ historiebeskrivningen – har ju alltid haft stor 
betydelse för både nydanande (revolutionära) och de konservativa krafterna i ett 
samhälle” (Edfeldt, 1992:66). Detta innebär att dagens läromedel är påverkade av den 
formella bildning som eftersträvades i början av 1900-talet, när det ansågs att människor 
“kunde skärpa sin intelligens eller utveckla sin allmänna anlagsskolning” (a.a.). Åke W. 
Edfeldt (1992) beskriver sina iakttagelser av hur föråldrade synsätt såväl som fördomar 
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och ovärdiga generaliseringar syns i läromedel. Edfeldt berättar om fil kand. Ingrid 
Fredriksson som har undersökt könsrollernas genomsyrning av läromedel under 1960-
talet. Dessa två studier gjordes med fem års mellanrum och gav ungefär samma resultat: 
“Resultatet visade att dessa läroböcker stämde dåligt överens med vad som då föreskrevs 
i grundskolans läroplan”(a.a:70). 

 
Nyare studier som har gjorts av genus i läromedel presenterar, även de, exempel på 
brister när det gäller att ge elever de verktyg som krävs för att kategorisera kunskap efter 
läroplanernas värdegrund. Britt-Marie Berge och Göran Widding framhäver att: 
“[f]örfattare av läroböcker och lärarhandledningar ska [...] ta hänsyn till könens särart 
utan att för den skull särbehandla dem” (Berge & Widding, 2006:4), men att detta alltför 
sällan sker. Istället sker det ofta en felaktig kategorisering av män och kvinnor, vilket 
läroplanen (Lgr11) talar tydligt emot: 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 
de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 
pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 
(Lgr11:4) 

 
Detta är inget nytt; citatet ovan återfinns även i Lpo 94 – i exakt samma ordalydelse. 
 
Samhällskunskap och historia 
 
Ann-Sofie Ohlander (2010) som har undersökt genus i läromedel för samhällskunskap 
och historia intar en kritisk position när det kommer till de läromedel hon har undersökt: 
“Män, enskilda och i grupp, och manliga perspektiv dominerar. Utrymmet för kvinnors 
historia är minimalt och har oftast karaktären av inskott i den övriga texten. Också i 
avsnitt som behandlar kvinnor slår manliga perspektiv igenom.” (Ohlander, 2010:66). 
Läromedlen inom samhällskunskap problematiserar enligt Ohlander alltför sällan genus, 
varken ur ett manligt eller kvinnligt perspektiv. Jämställdhet bör enligt henne presenteras 
och diskuteras ur en allmän synvinkel för att bli en vardaglig självklarhet, istället för 
sporadiska diskussioner. Siffrorna som Ohlander har räknat sig fram till visar att den 
tidigare nämnda samhällsutvecklingen lyser med sin frånvaro i flera av de läromedel 
som används i historieundervisning ute i skolorna. Exempelvis består registret i en 
gymnasiebok i historia som Ohlander undersökte enbart av 14 kvinnor, medan 235 män 
omnämns. Liknande mönster går att utläsa i alla de övriga historieläromedlen Ohlander 
har granskat (2010:68). Dessa iakttagelser problematiseras på följande vis:   

 
Historieundervisningen, om den följer de läromedel som här granskats, kan 
knappast bidra till att ge flickor positiva självbilder eller kvinnliga förebilder i 
historien. Det är snarare tvärtom. Och pojkar möter ett snävt mansideal, som 
riskerar att låsa dem i en begränsande och till sin innebörd negativ bild av sig 
själva och omvärlden (Ohlander, 2010:73). 
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Fysik  
 
Moira von Wright (1999) har undersökt genus i Fysikläromedel och hon tar upp aspekter 
liknande Ohlanders (2010), det vill säga att texterna överlag riktar sig till män. Wright 
problematiserar och ifrågasätter fysikämnet som ett abstrakt mansdominerat ämne, som 
få kvinnor intresserar sig för: “Barn kommer till skolan med en identitet som pojke eller 
flicka, men den är inte en gång för alla given.” (Wright, 1999:16). Wrigths resultat visar 
på samma problematik som Ohlanders granskningar: “Överlag kan man säga att texterna 
ytterst sällan utstrålar vare sig genuskänslighet eller genusmedvetenhet.” (a.a.). Det 
Ohlander och Wright finner i sina granskningar är inget nytt; egentligen all tidigare 
forskning visar samma sak – kvinnan är underordnad mannen.  
 
Svensk grammatik 

 
En analys som däremot fick mer skiftande resultat var den Antti Ylikiiskilä (2005) 
gjorde av läromedel i svensk grammatik. Även i denna studie fanns en tydlig 
kategorisering av kvinnor och män, men Ylikiiskilä, däremot, kunde se en positiv 
utveckling ju nyare litteraturen var (2005:406). Denna utveckling betonar även Hedlin 
(2010): ”det verkar numera allmänt accepterat att en kvinna kan bli vad som helst – men 
det finns även en underton som säger att hon bör vara underställd mannen” (Hedlin, 
2010:21). 

 
Trots att det har gjorts flera olika genusanalyser av läromedel, har analyser av 
svenskämnets läromedel inte företagits i någon större utsträckning. Förutom den nyss 
nämnda undersökningen av grammatikläromedel, har svenskämnets läromedel lämnats 
tämligen orörda av genusvetenskapen. Detta leder oss in på syftet med den här studien.   
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3 SYFTE OCH PROBLEM 
 
Undersökningens syfte är att granska hur kvinnor och män presenteras i läromedel inom 
ämnet svenska för grundskolans senare år. De frågor undersökningen ämnar att besvara 
är:  

 
1. Hur ofta syns män respektive kvinnor i läromedlen – vem får mest utrymme? 
2. Följer gestaltningen den heteronormativa strukturen, eller fungerar den i vissa 

fall normkritiskt? 
3. Innehåller gestaltningen stereotypa bilder av män och kvinnor, eller utmanas 

de klassiska feminina respektive de maskulina attributen? 
4. Aktualiseras genus- och jämställdhetsfrågor i läromedlen – och i så fall i 

vilken grad inbjuds eleverna till att reflektera över dessa frågor?  
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4 METOD 
 
I avsnittet nedan redogörs först för urvalsprocessen av de analyserade läromedlen, och 
vilka kriterier som ställts upp för urvalet. Därefter redogörs för de metoder som studien 
tillämpar för analys av materialet. Efter detta beskrivs genomförandet av analysen – 
vilka kriterier som ställts upp och hur arbetsgången har fortlöpt. Sist diskuteras potentiell 
kritik mot studien. 
 

4.1 Urvalsprocess 
 
På grund av det stora utbudet av läromedel, krävs en noga utarbetad avgränsning, när en 
studie av den här arten skall företas. Denna beskrivs nedan. 
 
Urval av läromedel  
 
Det första steget i inhämtandet av läromedel var att genom organisationen Svenska 
läromedels hemsida (svenskaläromedel.se) undersöka vad det fanns för material att 
tillgå. Utifrån de olika fynd av läromedel som gjordes, avgränsade vi oss på följande sätt. 
Vi valde endast svenskämnet som undersökningsfokus, på grund av att utbudet av 
läromedel inom kärnämnena var så omfattande att det i praktiken blev för stort att 
analysera i den här begränsade studien – således kan avgränsningen ses som kvantitativ. 
Vidare, har vi båda svenska som ämnesinriktning – vårt intresse för vårt kommande 
pedagogiska arbete styrde därför också vårt val.  
 
Utöver detta finner vi stöd för urvalet i den kommande läroplanen för grundskolan, Lgr 
11, som slår fast hur viktigt just språk är i skolan: 
 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr11:9) 

 
Vidare, slås följande fast om svenskämnet i den kommande kursplanen för detsamma: 

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 
hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 
språk möts. (Lgr11:30) 
 

Det andra steget i urvalsprocessen bestod i att undersöka vilka förlag som ger ut 
läromedel i Sverige. En lista (se bilaga 1) för ändamålet fanns att ta del av på 
specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida. Dessa förlags läromedel jämfördes 
sedan med följande kriterier som ställdes upp för urvalet till denna studie: 
 
Läromedlen ska 

1. vara utgivna fr.o.m. 2006 – dvs. de senaste fem åren. 
2. vara avsedda för åk. 7-9. 
3. ej vara antologier. 
4. bestå av kompletta paket, dvs. innehålla en “grundbok” och en “studiebok”, 

samt en lärarhandledning. 
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Denna urvalsprocess ledde till att vi fann blott fyra läromedelspaket som uppfyllde 
samtliga kriterier: 
 

• Svenska direkt (2009), Bonnier utbildning 
• Studio svenska 4 (2006), Almqvist & Wiksell 
• Svenska i dag 8 (2010), Natur & kultur 
• Ess i svenska 9 (2009), Natur & kultur 

 
Dessa läromedel är utvalda på grund av att de är de senast utgivna i sina respektive 
läromedelserier. Till samtliga paket som listas ovan ingår, som nämnt, även 
lärarhandledningsmaterial. Dessa kommer att ingå i analysen, för att denna ska kunna 
belysa hur det är tänkt att läraren förväntas arbeta med uppgifterna i läromedlen. 
Lärarhandledningarna kommer därför fungera kompletterande till den kvalitativa 
analysen och diskussionen av denna. 
 

4.2 Analys av materialet 
 
För att lättare kunna förstå resultatet och diskussionen i den här studien, bör läsaren vara 
väl insatt i de metoder som använts. Därför ska de nu i korthet redogöras för nedan. 
 
Val av metod 
 
Den här analysen tar formen av en systematisk litteraturstudie, vilket enligt Forsberg och 
Wengström innebär att “systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen 
inom ett valt ämne eller problemområde” (2008:34).  I en studie av den här typen – och 
naturligtvis även andra sorters studier – är det av stor vikt att studien fokuserar på aktuell 
forskning inom det valda ämnet (a.a.). Vidare är rekommendationen att i möjligaste mån 
inkludera all relevant forskning inom det valda området. Detta är dock mycket svårt i 
allmänhet, och inom genusvetenskap i synnerhet – eftersom det utbud av tidigare 
forskning i ämnet som finns tillgängligt är minst sagt digert. Det är med andra ord inte 
alltid möjligt att inkludera all denna forskning, av praktiska och ekonomiska skäl (a.a.). 
Urvalet av bakgrundslitteratur har därför gjorts dels beroende på vad vi kunde finna för 
litteratur, och dels dess tillämpbarhet inom studien. 

 
Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Denna analys bearbetas kvalitativt, men analysen har även kvantitativa inslag. Vi ser en 
klar fördel med att kombinera dessa båda metoder, eftersom det studerade fenomenet kan 
belysas ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2008:66). Kvantitativ och kvalitativ 
forskning är väl diskuterad och det finns flera skilda uppfattningar om vad dessa metoder 
betyder och hur de särskiljer sig (Bryman, 2008:39). Nedan följer en redogörelse för den 
uppfattning som fungerar som utgångspunkt för denna analys. 

 
Kvantitativ metod, ansats eller bearbetning innebär i denna analys att forskarens material 
bearbetas, för att sedan redovisas i statistik eller diagramliknade resultat. Denna metod är 
allmänt vedertagen och finner grund i accepterade teorier för att skapa en objektivitet i 
undersökningen (Forsberg & Wengström, 2008:61). Även de som gör undersökningen 
måste ha ett objektivt förhållningssätt till det som ska analyseras, eftersom: “kvantitativa 
studier strävar efter att ordna och klassificera, se samband, förutsäga och förklara” (a.a.). 
Problematiken med kvantitativ ansats ligger i det faktum att undersökningen, för att vara 
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statistiskt korrekt, måste förhålla sig objektiv till hela ämnesområdet för att den ska bli 
trovärdig: “[f]orskningsresultat ska vara så generella som möjligt” (Patel & Davidsson, 
2003:109). Ett konkret och enkelt sätt att skilja på kvantitativ och kvalitativ metod: “är 
att kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad på ord än siffror” (Bryman, 2008:340). 

 
Detta skulle kunna innebära att kvalitativ metod, ansats eller bearbetning är mer 
subjektiv och främjar friare tolkningsmöjligheter, men det finns flera forskare som 
menar att det inte går att fastställa tydliga gränser för vad kvalitativ metod är. Forsberg 
och Wengström menar att: “[a]nsatsen fokuserar på att tolka och skapa mening och 
förståelse i människans subjektiva upplevelse av omvärlden” (2008:62), medan andra 
forskare menar att den kvalitativa metoden är en öppnare metod, eftersom forskare 
utifrån teorier själva väljer sina olika grundfrågor (Bryman, 2008:376).  

 
Den kvalitativa metoden ses även som en process där det ständigt kommer upp nya 
tolknings- och fördjupningsmöjligheter. Detta leder till att det tenderar bli en stor 
variation mellan olika studier och undersökningar som görs (Patel & Davidsson, 
2003:119). Den kvantitativa ansatsen har en kategorisering som inte den kvalitativa 
ansatsen har; detta gör att det inte enbart är helheten eller delarna som är intressanta, 
utan att flera olika faktorer kan spela in (a.a.). Den kvalitativa forskningsmetoden ökar 
chanserna till att göra flera olika grupper synliga och hörda (Bryman, 2008:375). 
Exempelvis kan miljö och stämning spela roll i den kvalitativa ansatsen (Patel & 
Davidsson, 2003:120). 

 
Inför en analys av detta slag är det viktigt att fastställa att åsikterna går isär om vad de 
olika metoderna innebär. Däremot kan det representativa urvalet ovan tala för vilken 
ansats som kommer användas under arbetets gång. En utförlig beskrivning av hur ovan 
nämnda metoder använts i denna studie återfinns under rubriken ”Genomförande”. 

 
Feministkritiskt perspektiv  

 
Ett analytiskt verktyg som tillämpas inom den här studien är den s.k. feministkritiken. 
När en text läses ur ett feministkritiskt perspektiv, görs det inte för att granska böckerna i 
syfte att prisa eller anklaga, att döma eller censurera; de läses istället för att utforska hur 
de inbjuder sina läsare, som medlemmar av en specifik kultur, att förstå vad det innebär 
att vara kvinna eller man, och på så sätt styrker eller utmanar existerande kulturella 
normer (Belsey & Moore, 1997:1). 
 
Eftersom genus är en social konstruktion, och dess normer ständigt förändras menar 
feministkritiker att dessa normer kan utmanas när som helst: 

 
femininity [and masculinity] are thus thrown into relief as historically- and cultural-
specific constructions; and if there is nothing natural or universal about the 
meanings of femininity [and masculinity] prevailing at any one moment, it follows 
that those meanings can be challenged. (Belsey & Moore, 1997:9) 

 
En annan viktig utgångspunkt vid en feministkritisk läsning av en text är att texten som 
sådan uttrycker mer än vad författaren har avsett. Detta innebär att texten, som en del av 
den kulturella och samhälleliga kontexten, alltid kommer att färgas av den tid och plats 
den författas i – detta är också sant för analysen av densamma. Detta får effekten att en 
text, oavsett vad den handlar om är färgade av den genusordning och de normer som är 
rådande när texten skrivs. 
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A text is neither representaton nor expression. A text is beyond both representation – 
the exact reproduction of reality – and expression: it always says something other 
than it intends to say. The text is always more than the author wants to express or 
believes s/he expresses. (Cixous, 1997:225) 

 
4.2.1 Genomförande 

 
Nedan kommer i korthet analysens arbetsgång beskrivas. Eftersom den här studien 
granskar både text och bild i läromedlen, och dessa kräver olika tillvägagångssätt vid en 
analys, är det logiskt att tillägna dem varsin rubrik.  Vidare, eftersom både en kvantitativ 
och en kvalitativ metod används i analysen, sker det även en naturlig kategorisering av 
dessa. 
 
Kvantitativ analys av text 
 
Eftersom vi är två skribenter som granskar litteraturen, är kravet stort på att strikta 
kriterier och riktlinjer arbetas fram för analysen. Detta för att räkningen ska bli så korrekt 
och objektiv som möjligt. Mot bakgrund av detta tillämpas därför följande urskiljning: 
 

• För att räknas i denna studie, är personer tvungna att fungera som avsändare, 
mottagare eller deltagare i och av en text. 

• Personen måste nämnas explicit i texten för att räknas. 
• Ordexempel som kan knytas till ett kön (t.ex. i listor över pronomen eller 

dyl.) räknas inte, eftersom de i dessa fall bara är ord och inte personer. 
• Ord som refererar till en person måste ingå i en komplett huvudsats för att 

räknas. 
• Personer med outtalat kön listas i denna studie som androgyna personer. Häri 

innefattas bland annat yrken, nationaliteter, människokategorier, etc. 
• När ordet “man” fungerar som personligt pronomen räknas detta inte med, 

eftersom dess användning då är generisk. 
 

För att säkerställa en objektiv analys av materialet, tillämpas även följande arbetsgång:   
 

1. Räkna män, kvinnor och androgyna karaktärer i texten 
2. Räkna män, kvinnor och androgyna karaktärer i illustrationer och bilder. 

 
För att ytterligare säkerställa analysens objektivitet, läses litteraturen av oss båda – alltså 
läses varje bok två gånger – utifrån ovanstående kriterier.  Sålunda menar vi att en bättre 
överblick av litteraturen kan uppnås. Nedan kommer sedan fynden från analysen 
presenterats och problematiseras.  
 
Kvantitativ analys av bilder 
 
Som nämns ovan tillämpar vi i denna studie det s.k. vidgade textbegreppet, vilket 
innebär att även bilderna i läromedlen ingår i analysen. Analysen av dessa bilder liknar i 
mångt och mycket analysen av texten i läromedlen, men vissa skillnader förkommer 
naturligtvis – dock är det även här av stor vikt att analysgången följer strikta kriterier. 
Dessa listas nedan: 
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1. Manliga och kvinnliga karaktärer räknas. 

 
2. Bilder som innehåller både kvinnor och män kommer bilda en egen kategori, 

som kallas ”män + kvinnor”. 
 

3. Alla bilder som innehåller karaktärer (även bilder som återkommer) räknas. 
Dessa karaktärer könsbestäms visuellt, och karaktärer som vi inte kan 
tillskriva något kön kategoriseras som androgyna. 

 
Kvalitativ analys av texter och bilder 
 
Den kvalitativa analysen sker i samband med den kvantitativa och har sin utgångspunkt i 
arbetets frågeställningar. Inför den kvalitativa analysen har frågeställningarna delats in i 
fem olika undersökningsområden: 

 
1. Lyfts genusfrågor? 
2. Förekommer stereotyper? 
3. Marginaliseras kvinnorna? 
4. Utmanas heteronormen? 
5. Förekommer en jämställdhetsdiskussion?  

 
Utifrån dessa tillämpas även här en bestämd arbetsgång: 

 
1. Sortera och gruppera fynden utifrån vilken kontext de återfinns i. 
2. Sortera och gruppera fynden utifrån de olika undersökningsområdena. 
3. Sortera och gruppera fynden utifrån Nikolajevas tabell över feminina 

respektive maskulina attribut. 
 

Den kvalitativa analysen sker i två steg. Först fastställs om läromedlen svarar på de olika 
frågeställningarna, vilket förs in i en överskådlig tabell. Sedan dokumenteras de olika 
fynden var och ett för sig.  
 

4.3 Kritik av analys 
 
En observant läsare har med säkerhet lagt märke till att läromedlen riktar sig till olika 
årskurser i grundskolans senare år, och skulle således kunna rikta kritik gentemot 
urvalet. Vi, däremot, ser inga problem med urvalet vi har gjort, eftersom en högre 
årskurs bara innebär en högre svårighetsgrad; innehållet i läromedlen torde vara 
detsamma eftersom de tillhör samma serie och är utgivna av samma förlag. 
 
En del av den bakgrundslitteratur som används i studien är kopplad till ett speciellt 
skolämne. Detta skulle kunna kritiseras, eftersom det till synes sker en ämnesinriktad 
avgränsning. Detta stämmer dock inte, eftersom genus och jämställdhetsproblematik är 
detsamma, oavsett vad en texts ämne är: en text kan vara jämställd eller inte, oavsett om 
den handlar om socialpolitik eller matlagning etc. 
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5 ANALYS OCH RESULTAT 
 
Under den här rubriken presenteras de fynd som har gjorts vid analysen av läromedlen. 
Först kommer de fynd som gjorts i och med den kvantitativa textanalysen att presenteras 
och utvecklas. Därefter följer sedan den kvantitativa analysen av bilder vars presentation 
följer samma mönster som textanalysen. Sist presenteras även den kvalitativa analysens 
fynd, samt de fynd som gjorts i lärarhandledningarna. 
 

5.1 Kvantitativ textanalys 
 
För att inleda redovisningen av resultatet med ett fågelperspektiv, presenteras här först 
en sammanställning över de fynd som har gjorts. Som kan ses nedan, är männen den 
största gruppen i alla läromedel utom ett. Fördelningen mellan de androgyna och de 
kvinnliga fynden varierar dock lite mer; i vissa läromedel är de androgyna fynden fler än 
de kvinnliga, i andra tvärtom, utan att något direkt mönster mellan de olika 
läromedelspaketen kan skönjas. 

 

Tabell 1 

 
 

Det är inte mängden fynd (se bilaga 2) i de olika läromedlen som är av direkt intresse för 
den här studien, utan hur de står i förhållande till varandra. För att ge läsaren en tydligare 
bild av detta förhållande, redovisas det för varje enskilt läromedel nedan. 
 

5.1.1 Fördelning av gestalter i text 
 
För att göra redovisningen av förhållandet mellan manliga, kvinnliga och androgyna 
personer i de olika läromedlen tydligare, kommer de enskilda läromedlen att 
kommenteras nedan. Resultaten är i många fall lika varandra, men där de skiljer sig åt 
kommenteras detta för att belysa skillnaden. 
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Ess i Svenska 
 
Som kan ses i tabell 1 är männen i klar majoritet, med nästan hälften av fördelningen i 
läroboken medan kvinnorna tillsammans med de androgyna karaktärerna delar på den 
andra halvan. Detta är ett mönster som mer eller mindre är detsamma i arbetsboken, 
dock har de androgyna tagit fem procentenheter från männen i den senare. 
 
Svenska Direkt 
 
Liksom läroboken för Ess i Svenska, har männen givits störst utrymme i läroboken för 
Svenska Direkt. Dock är deras andel något mindre här, till förmån för både de androgyna 
och de kvinnliga karaktärerna. Vidare ser bilden annorlunda ut i arbetsboken, där de 
androgyna har en större andel än både männen och kvinnorna. 
 
Studio Svenska 
 
Tidigare nämnda mönster går igen i Studio Svenska. I tabellen går det att utläsa att de 
androgyna karaktärerna ökar i arbetsboken i jämförelse med läroboken – men männen är 
alltjämt i majoritet. De androgynas större utrymme sker fortfarande både på männens 
och kvinnornas bekostnad i arbetsboken, precis som tidigare. 
 
Svenska i Dag 
 
Läromedelspaketet Svenska i Dag skiljer sig från de andra läromedelspaketen på flera 
sätt. I läroboken upptar de androgyna karaktärerna nästan lika stor del av fördelningen 
som männen, medan kvinnornas procenthalt är låg. I arbetsboken, däremot, ser bilden 
annorlunda ut: kvinnorna upptar här större plats än de androgyna karaktärerna, men även 
männen ökar i arbetsboken – om dock bara med tre procentenheter. 
 

5.1.2 Resultatens medelvärde 
 
Avsnittet började med en översikt av de olika läromedlen och fynden i dessa. I samband 
med detta nämndes att förhållandet mellan de olika fynden, inte mängden fynd i sig, är 
det intressanta för den här studien. För att sammanfatta detta förhållande, räknades ett 
medelvärde ut för de olika läromedlen. Detta ser ut som följer:  
 

 
        Figur 2 
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Männen är alltså i klar majoritet, medan kvinnorna är i minoritet. De androgyna 
karaktärerna är visserligen fler än de kvinnliga gestalterna, men dock bara fyra procent-
enheter. 
 

5.2 Kvantitativ bildanalys 
 
Nedan kommer räkningen av bilder i läromedlen att presenteras. Som nämnts ovan 
tillkommer här en fjärde kategori, nämligen ”Män + Kvinnor” – vilket innebär att en bild 
avbildar både män och kvinnor. 
 
Redovisningen av bildfynden presenteras, likt textfynden, först ur ett fågelperspektiv, 
därefter följer en närmare titt på varje läromedel för sig och avslutningsvis presenteras 
ett medelvärde för dessa fynd.  
 
Som kan ses nedan, är männen inte den största gruppen i alla läromedel, som fallet var 
tidigare. Fördelningen mellan de olika grupperna varierar ganska mycket från läromedel 
till läromedel. Dock står toppstriden, som innan, mellan männen och de androgyna 
karaktärerna. 

      Tabell 2 
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5.2.1 Fördelning av gestalter i bild 
 

Som tabellen ovan visar, är variationen stor mellan de olika läromedlen, när det kommer 
till fördelningen av karaktärer i läromedlens bilder. Precis som för tabell 1 kommer 
fynden i de enskilda läromedlen att utvecklas nedan. 
 
Ess i Svenska 
 
Förhållandet mellan män och kvinnor i Ess i Svenska är mycket jämnt fördelat. I 
läroboken har männen bara majoritet med fem procentenheter, medan exakt jämvikt 
råder i arbetsboken mellan dessa båda grupper. De androgyna karaktärerna är tämligen 
få.   
 
Svenska Direkt 
 
Förhållandet mellan könen skiljer sig mer i läromedlet Svenska Direkt än i Ess i Svenska. 
I Svenska Direkts arbetsbok återfinns män nämligen i 51 procentenheter av alla bilder, 
medan kvinnor enbart finns representerade i 19 procentenheter av dessa. Liknande 
mönster går att urskilja i läroboken, trots att procentskillnaden där bara är 15 
procentenheter – medan det i arbetsboken är hela 32 procentenheter.  Bilder som 
innehåller både kvinnor och män förekommer i större utsträckning än bilder på enbart 
kvinnor, både i arbetsboken och läroboken, detta med sex, respektive tre procentenheters 
marginal. De androgyna karaktärerna, däremot, är betydligt färre än de andra tre 
grupperna. 
 
Studio Svenska 
 
Fördelningen mellan de olika grupperna är näst intill identisk mellan läroboken och 
arbetsboken i läromedlet Studio Svenska. Männen är i majoritet, dock inte med lika stor 
marginal som i Svenska Direkt. I läroboken upptar de manliga karaktärerna nio 
procentenheter mer än de kvinnliga, och i arbetsboken tar de upp elva procentenheter 
mer. Bilder med både kvinnor och män är inte lika framträdande som män och kvinnor 
var för sig, men gruppen är betydligt mer framträdande än de androgyna karaktärerna; 
dessa upptar återigen det minsta utrymmet av de olika grupperna. 
 
Svenska i Dag 
 
Fördelningen mellan de olika grupperna i Svenska i Dag sticker ut bland de andra 
läromedlen: här är nämligen bilder som visar både män och kvinnor mycket 
framträdande. I läroboken är det nästan helt jämvikt med männen – endast en 
procentenhet skiljer – medan de har en tydlig majoritet i arbetsboken. Intressant är också 
att kvinnorna och de androgyna har exakt lika mycket representation i arbetsboken 
medan detta verkligen inte är sant för läroboken där kvinnorna är trettio gånger fler än de 
androgyna. Till skillnad från de andra läromedlen är förhållandena mellan arbetsbok och 
lärobok för Svenska i Dag mycket varierande. 
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5.2.2 Resultatens medelvärde 
 
Som kan ses nedan är männen i majoritet även i bilderna. Dock är inte kvinnorna långt 
efter männen, eftersom de bara har tio procentenheter mindre representation. Dock har 
de även en stor plats i kategorin där män och kvinnor figurerar tillsammans. Denna 
kategori är lika stor som kvinnornas enskilda. Den grupp som i jämförande med 
textanalysen har minskat mest är de androgyna karaktärerna, som här är i klar minoritet. 

 

 
       Figur 3 

 
5.3 Kvalitativ analys 

 
Nedan redovisas i tabellform vilka olika sorters aspekter som den kvalitativa analysen 
har funnit i läromedlen. Dessa kommer att presenteras mer utförligt nedan. Men innan så 
görs, är det lämpligt att förtydliga tabellens layout och dess funktion. Tabellen bör 
nämligen inte granskas hastigt av läsaren, utan läsas med tillförsikt; ett kryss är inte 
likställt med närvaron av en positiv aspekt i läromedlet. Kryssen visar endast 
förekomsten av de fem aspekter som den kvalitativa analysen söker i läromedlen. Det är 
exempelvis positivt att ett läromedel tar upp genusfrågor, men såklart negativt om 
detsamma innehåller könsstereotyper.  
 
Eftersom bild och text fungerar som komplement till varandra, görs ingen skillnad 
mellan dem i tabellen. De diskuteras också tillsammans i de kompletterande texterna 
som följer. 
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             Tabell 3 

 
 
 

5.3.1 Genusfrågor 
 
Att en bok innehåller genusfrågor innebär att den lyfter frågor om genus, och diskuterar 
skillnader mellan de olika könen. I tabellen ovan går det att utläsa att fyra av de åtta 
läromedlen innehåller frågor som lyfter genusproblem, varav fyra inte gör det. Av de 
läromedel som lyfter dessa frågor är tre av dessa läroböcker, medan endast en arbetsbok 
lyfter frågan.  
 
Arbetsboken Studio Svenska har flera uppgifter som signalerar genusmedvetenhet. I en 
av uppgifterna förväntas eleven fundera över uppbyggnaden av stereotyper, för att sedan 
skriva en antinovell där rollerna är ombytta (Eklundh, Nygren & Strömsten, 2006b:23). 
En annan uppgift, “Dags att välja kön”, går ut på att eleverna två och två skall skapa en 
annons som ska övertyga de andra klasskamraterna om fördelarna med att vara kille eller 
tjej (a.a:97). I arbetsboken efterfrågas flera gånger genusmedvetande i form av att 
eleverna får jämföra män och kvinnor, dels under kategorin “Hjältar i olika kulturer”, där 
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skillnader mellan olika seriehjältar efterfrågas (a.a:70-71), och dels under avsnittet 
“Rakhyvlar för alla” där kvinnor och män i reklam diskuteras (a.a:104-105). 
 
I Ess i Svenskas lärobok lyfts genusfrågan i kapitlet “Stora svenska författarskap”, där 
det berättas om Henrik Ibsens drama “Ett dockhem”. Eleven ges där tillfälle att fundera 
över om kvinnan i dramat gör rätt eller fel i att lämna man och barn (Lyberg Morgensen, 
2009a:59).  
 
I Svenska i Dags lärobok förekommer genusfrågorna i samband med en dialog av Hasse 
och Tage som heter “Jobbet som lektant”. Denna handlar om en man som söker jobbet 
som lektant (Ekholm, Lyberg Morgensen & Nordberg, 2010a:14-15). Här har eleven 
som uppgift att reflektera över vad Hasse och Tage försöker förmedla, och om detta 
budskap känns aktuellt även idag. Läroboken beskriver även manliga och kvinnliga 
egenskaper under rubriken ”Hjältar”: 
 

Huvudpersonen eller «hjälten» är inte alltid så hjälteliknande i dagens deckare. Är han 
en man, har han nästan alltid problem med sina kvinnorelationer. Oftast är han 
frånskild. Är huvudpersonen en kvinna är problemen snarare hur hon ska få 
småbarnslivet att gå ihop med arbetet. De kvinnliga hjältarna brukar vara yngre än de 
manliga. Männen har oftare alkoholproblem, vuxna barn och kanske väger de 
dessutom lite för mycket. De manliga «hjältarna» brukar dessutom ha lite speciella 
intressen, som att de röker dyra cigarrer, dricker fin whiskey, lyssnar på opera eller 
modern jazz (Ekholm, Lyberg Morgensen & Nordberg, 2010a:152). 

 
Genusfrågan återkommer även ytterligare under rubriken “Dialekter – regionala och 
sociala”, där det efterfrågas att eleven funderar på skillnader mellan kvinnors och mäns 
språk (a.a:30-31). Liknande reflektioner efterfrågas i Läroboken Studio Svenska, som likt 
dess arbetsbok har gott om genusfrågor (Eklundh, Nygren & Strömsten, 2006a:139). 
Under rubriken “Fredrika Bremer om kvinnors ofrihet” presenteras även kvinnornas 
rättigheter under 1800-talet, och med detta följer frågeställningar i slutet av kapitlet där 
eleven förväntas diskutera likheter och skillnader mellan kvinnors liv nu och då 
(a.a:69;86).  
 
Likt i dess arbetsbok, diskuteras även genus i reklam och reklambilder i läroboken 
Studio Svenska: “hur framställs de olika könen?”, “vad gör dessa?” och “hur är de 
klädda?” är frågor som lyfts fram i slutet av avsnittet “Massmedier” (Eklundh, Nygren & 
Strömsten, 2006a:160). Under samma kapitel aktualiseras även genusfrågan implicit, i 
form av en oretuscherad bild bestående av en person som tittar på sex olika bilder. På 
dessa bilder syns tre män och tre kvinnor, som alla bär kvinnliga underkläder. Bredvid 
fem av de sex bilderna står det kompletterande texter, såsom “Modell och bondbrud”, 
“Trafikfara”, “Oretuscherad”, “Manlig fägring” och “Vad glor du på”. På tillhörande 
bildtext går det att läsa:  
 

Att ifrågasätta och granska reklam kan man göra på många olika sätt. 
Organisationen Kvinnor utan gränser väljer att väcka debatt på ett lite annorlunda 
sätt. Visst funderar man på vilka budskap som vissa reklambilder förmedlar när 
man ser dessa underklädesklädda män och kvinnor som poserar som fotomodeller 
brukar göra. På de oretuscherade och obearbetade bilderna ser underkläderna inte 
heller riktigt ut som på modellerna i veckotidningarna (Eklundh, Nygren & 
Strömsten, 2006a:162). 
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Ovanför bilden står det även att kränkande reklam går att anmäla till “Näringslivets 
Etiska Råd mot Könsdiskriminerande Reklam (ERK)”(Eklundh, Nygren & Strömsten, 
2006a:163). Här ges eleverna möjlighet att ifrågasätta könsnormer genom att enbart 
tolka bilden. 
 
De fyra läromedel som lyfter frågor om genus gör det framförallt genom text. Däremot 
fungerar, som tidigare nämnt, bilderna i samband med texten som ett komplement för de 
frågor som lyfts. I läromedlet Studio Svenska finns en reklambild för varumärket 
“Dressman”. Bilden består av en lättklädd man och en lättklädd kvinna, i bildtexten går 
det att läsa: 
 

Behövs det en vacker kvinna för att sälja kalsonger? Reklamen har blivit anmäld 
som könsdiskriminerande, men den blev friad. (Eklundh, Nygren & Strömsten, 
2006a:149)   

 
Ett annat, liknande exempel är tre bilder av kvinnor i samma läromedel. Dessa kvinnor 
följer inte det typiska modellidealet och bilderna har tillhörande bildtexter med två 
alternativ som säger: “fet? fin?”, “planka? pingla?”, “vissen? vacker?”. Bredvid dessa 
bilder följer sedan en text som förklarar att kontraster får mottagare att reagera. En 
diskussion om detta är bra eller dåligt efterfrågas. (Eklundh, Nygren & Strömsten, 
2006a:157). Läroboken Ess i Svenska har, som tidigare nämnts, enbart en genusfråga, 
men även den förstärks med en bild som föreställer “En borgerlig salong vid seklets slut” 
i vilken tre vuxna kvinnor och en man sitter vid ett bord, och två flickor sitter och läser 
(Lyberg Morgensen, 2009a:59).  
 
I läroboken Svenska i Dag används också bilder som komplement. Till dialogen av 
Hasse och Tage har en avbildning av dessa placerats i mitten av texten (Ekholm, Lyberg 
Morgensen & Nordberg, 2010a:14-15). Till avsnittet som rör skillnader mellan språk 
finns en tillhörande bild av två fotbollsspelare och på bilden finns även placerade två 
pratbubblor med tillhörande text, där går det att läsa: “Fett ägig shono!” och “Vilken 
begåvad spelare!”. Elevernas uppgift är därefter att bestämma vilken könstillhörighet de 
olika pratbubblorna har (Ekholm, Lyberg Morgensen & Nordberg, 2010a:30-31).  
 
Det är endast Svenska Direkt som inte har någon genusfråga i varken lärobok eller 
arbetsbok: i övrigt syns dessa frågor, i någon form, i alla de andra läromedelspaketen. 
 

5.3.2 Stereotyper 
 
Könsstereotyper är den enda av de fem aspekterna som återfinns i alla åtta läromedel. 
Dessa stereotyper återfinns såväl i texter och arbetsuppgifter som i bilder. De vanligaste 
av dessa kommer här att presenteras. För att göra läsningen tydligare och exemplen 
tätare knutna till respektive biologiskt kön, presenteras stereotyper av män och kvinnor 
separat i möjligaste mån – men ibland är ett jämförande med det andra könet på sin plats 
för att belysa kontrasten mellan dem; därför är de inte helt åtskilda. Vidare bör påpekas 
att exemplen nedan endast bör ses som ett axplock, eftersom en komplett lista över alla 
fynd skulle bli omotiverat lång. 
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Män  
 
En av de mest stereotypa bilderna av maskulinitet är mannen som en stark, aktiv och 
tävlingsinriktad individ. Den här bilden återfinns frekvent i läromedlen, i allt från 
exempelmeningar i samband med grammatiska förklaringar till texter, och även i bilder. 
Vidare visas män upp som både händiga och tekniska. I exempelmeningarna kan läsas 
bland annat: “Starke Adolf lyfte stenen.” (Ekholm, Lyberg Mogensen & Nordberg, 
2010a:171), “Stefan byter däck” (Lyberg Mogensen, 2009a:178) och “Han dribblade 
fantastiskt.” (Eklundh, Nygren & Strömsten, 2006b:181) för att nämna ett fåtal. 
 
Även i läromedlens texter skildras många män som typiskt maskulina. Särskilt intressant 
för studien är att så sker i sammanhang där det kan argumenteras att en sådan skildring 
är irrelevant. Ernest Hemingway, för att nämna ett exempel, skildras som “storvuxen och 
stilig, manlig och kraftfull” (Lyberg Mogensen, 2009a:78) när kapitlet i övrigt handlar 
om hans författarskap, och inte hans utseende. Utöver detta skildras även litterära 
karaktärer som klassiskt maskulina. Karaktärer som är känslokalla/hårda (Ekholm, 
Lyberg Mogensen & Nordberg, 2010a:87-89), våldsamma (Ekholm, Lyberg Mogensen 
& Nordberg, 2010b:27) och beskyddande (Söderberg & Eriksson, 2009:100) är vanliga. 
 
Manliga stereotyper förekommer även i läromedlens bilder. Männen visas här upp som 
bland annat uppvaktande kavaljerer (Ekholm, Lyberg Mogensen & Nordberg, 
2010a:130), riddare (Lyberg Mogensen, 2009a:156), sporthjältar (Söderberg & Eriksson, 
2010a:49) och superhjältar med svällande muskler (Eklundh, Nygren & Strömsten, 
2006a:109). 
 
En annan intressant och typisk könsstereotyp, där kontrasten mot det feminina är tydlig, 
återfinns i början av Svenska i Dag, där en pojke och en flicka har skrivit varsin dikt om 
ett sommarminne: flickans dikt handlar om mysiga picknickar, kärlek och kyssar – 
medan pojkens handlar om fotboll, liniment och varmkorv (Ekholm, Lyberg Mogensen 
& Nordberg, 2010a:7-8). 
 
Kvinnor 
 
I läromedlen återfinns kvinnor ofta i den klassiska könsrollen som en vacker och/eller 
utseendefixerad och svag individ. Vidare presenteras hon i många kontexter som 
oteknisk och känslig. Ett exempel på det förra är bland annat en text i Ess i Svenska, som 
handlar om en knubbig tjej vars enda önskan är att bli smal och vacker: “denna hennes 
tro på sin fulhet, sin felhet, hade gjort henne kuvad [...]. Hon var helt fel.” (Ekholm, 
Lyberg Mogensen & Nordberg, 2010a:126). Ett exempel på det senare återfinns bland 
annat i den grammatiska exempelmeningen: “Jag hoppas hon inte kör i diket” (a.a:166). 
 
Vidare går att läsa om Kerstin, som hellre stannar inne och leker med dockor än går ut 
och leker (Lyberg Mogensen, 2009a:12), om Johanna som älskar balett (Ekholm, Lyberg 
Mogensen & Nordberg, 2010b:40) och Amanda som är rädd (a.a:75). En annan 
berättelse handlar om två flickor vars vänskap kretsar runt smycken och jämförande 
sinsemellan (Lyberg Mogensen, 2009a:10-16).  
 
Även läromedlens bilder visar upp kvinnliga stereotyper. Som nämndes ovan, gestaltas 
männen som aktiva och rörliga individer, men eftersom stereotyper bygger på motsatser, 
återfinns kvinnor – i motsats till män – som passiva och stillasittande. Detta medan 



27 

männen gång på gång visas i aktiviteter som innehåller rörelse och dynamik, återfinns 
kvinnorna i aktiviteter där de sitter stilla. Många bilder innehåller kvinnor som läser 
böcker (Eklundh, Nygren & Strömsten, 2006a:15), studerar (a.a:10) och beskyddas – i 
kontrast till att aktivt beskydda (Ekholm, Lyberg Mogensen & Nordberg, 2010a:92) etc.  
 
Undantag 
 
Efter denna redogörelse, där flera typiska stereotyper uppmärksammats, är det lämpligt 
att nämna att det finns undantag. Detta sker, dock, inte i någon större utsträckning och 
inte heller i någon speciell kontext. De undantag som sker är även redan vedertagna i 
dagens samhälle, exempelvis att kvinnor spelar fotboll (Ekholm, Lyberg Mogensen & 
Nordberg, 2010a:46) och är högljudda (Eklundh, Nygren & Strömsten, 2006a:34).  
 
Eftersom undantagen är så få, och även slumpmässiga, påverkar de inte resultatet mer än 
mycket marginellt, men de nämns likväl för studiens validitets skull.  
 

5.3.3 Marginalisering 
 
Som kan utläsas av figur 2 är männen den dominerande gruppen när det kommer till den 
textuella analysen i alla läromedel utom två: i arbetsboken för Studio Svenska är 
fördelningen mellan androgyna och manliga karaktärer exakt jämn, medan de androgyna 
är fler än männen i arbetsboken för Svenska Direkt.  Kvinnorna är med andra ord aldrig 
den största gruppen i något läromedel; de är visserligen fler än de androgyna 
karaktärerna i tre läromedel, men eftersom de är den minsta gruppen i fem av åtta 
läromedel kan det hävdas att de rent kvantitativt är marginaliserade, generellt sett. 
 
Dock, som figur 3 visar, är fördelningen av män och kvinnor mer jämn bland 
läromedlens bilder. Faktum är att kvinnorna bara är den minsta gruppen med stor 
marginal i ett av läromedlen – i övrigt är det ganska jämnt mellan männen och de bilder 
där män och kvinnor figurerar tillsammans. Dock drar fortfarande männen det längsta 
strået. Bland bilderna är även den androgyna gruppen avsevärt mindre, eftersom det i en 
bild är mycket enklare att könsbestämma en individ än i en text.  
 
Dock marginaliseras kvinnor på fler sätt än bara kvantitativt – nämligen kvalitativt. Ett 
tydligt exempel på detta återfinns i Läroboken för Ess i Svenska, i kapitlet “Utländska 
berättare” (Lyberg Mogensen, 2009a:76-83), vari endast två kvinnor nämns: Selma 
Lagerlöf och “en spansk flicka”, den senare en karaktär i en bok av Ernest Hemingway.  
 
En annan typ av marginalisering sker i Läroboken för Studio Svenska i slutet av kapitlet 
“Litteratur” (Eklundh, Nygren & Strömsten, 2006a:48-87). I nämnt kapitel återfinns 
nämligen en lista med läsvärda romaner, som eleverna tipsas om. Denna lista består 
sammanlagt av 36 verk, varav endast 10 är skrivna av kvinnor. Den här typen av 
marginalisering är inte endast – som måhända kan synas – kvantitativ, utan även 
kvalitativ, eftersom kvinnors litteratur, och därmed åsikter, skildringar, idéer osv. ges 
mindre utrymme. Med andra ord, att låta främst männen komma till tals genom sina verk 
är också en typ av marginalisering – en marginalisering av kvinnans röst. 
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5.3.4 Heteronormskritik 
 
Tabell 3 visar att det enbart är två läromedel som bryter mot heteronormen. Denna 
brytning sker med stor hjälp av bildkomplement. I läroboken Svenska i Dag fylls en 
bildsida med en scen ur filmen “Brokeback Mountain”, som består av två cowboys som 
håller om varandra (Ekholm, Lyberg Morgensen & Nordberg, 2010a:138). Några sidor 
senare återknyter författarna till denna bild:  
 

Brokeback Mountain (1999) handlar om två homosexuella cowboys och deras 
komplicerade kärlek i den amerikanska västern. Filmen utspelas i en tid och miljö där 
homosexualitet var tabu och till och med olagligt. (Ekholm, Lyberg Morgensen & 
Nordberg, 2010a:143) 

 
Under avsnittet ”Genusfrågor”, nämns en bild som visar en person som tittar på olika 
oretuscherade bilder på män och kvinnor i kvinnliga underkläder. Denna bild hittas i 
läromedlet Studio Svenska och den bilden uppvisar även en viss normkritik. Bilden 
återfinns under avsnittet “Rätt och fel i mediernas värld” och visar sex olika personer, 
som alla bryter normen (Eklundh, Nygren & Strömsten, 2006a:162-163). Bilden har en 
ovanstående text och tillhörande bildtext som beskriver hur debatt kan föras med hjälp 
av reklam. Även anmälningsrättigheter tas upp (ibid). 
 
Dessa två exempel är de enda som finns att hitta i de åtta läromedlen. De resterande 
läromedlen innehåller alltså inte någon heteronormkritik och Svenska Direkt och Ess i 
Svenska är de läromedelspaket som inte intar något heteronormkritiskt perspektiv alls. 
Sålunda kan det sammanfattas att heteronormen följs i väldigt hög grad i de olika 
läromedlen. 
 

5.3.5 Jämställdhetsdiskussion 
 
För att det ska ske en jämställdhetsdiskussion krävs det att författarna efterfrågar elevens 
reflektioner om de olika könen och deras position. Tabell 3 visar att fyra av de åtta olika 
läromedlen har lyckats med detta.  
 
Studio Svenska är det enda läromedelspaket som har någon form av jämställdhets-
diskussion i både lärobok såväl som arbetsbok. En uppgift återfinns under rubriken 
“Anordna en debatt” där ett av de valbara debattämnena är: “För eller emot kvinnlig 
rösträtt på 1800-talet och början av 1900-talet?” (Eklundh, Nygren & Strömsten, 
2006b:39). En annan uppgift i arbetsboken finns under rubriken “Kvinnor på 1800-talet” 
då eleverna förväntas ta ställning till sju stycken frågor kopplade till olika utdrag tagna 
ur 1800-talsromaner. samtliga frågor berör kvinnans roll under 1800-talet och sista 
frågan lyder såhär:  

 
Ta reda på mer om hur kvinnans ställning har förändrats i Sverige sedan mitten av 
1800-talet. Ge exempel på kvinnor som haft stor betydelse. Gör sedan en presentation 
för klassen. (Eklundh, Nygren & Strömsten, 2006b:45). 

 
Författarna i läroboken Svenska i Dag berör, även de, kvinnans rättigheter i avsnittet 
“Frihet och förnuft”. Avsnittet består av sex olika beskrivningar av viktiga 
personligheter under Upplysningen: Linné, Voltaire, Rousseau, Bellman, Nordenflycht 
och Lenngren (Ekholm, Lyberg Morgensen & Nordberg, 2010a:121-129). Avsnittet 
avslutas med fyra uppgifter varav en av frågorna aktualiserar jämställdhetsdiskussionen:  
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På sida 127 står det att Hedvig Charlotta Nordenflycht var en av de första svenska 
feministerna. Vad betyder det att vara feminist? Diskutera i grupp (Ekholm, Lyberg 
Morgensen & Nordberg, 2010a:129). 

 
Även i de övriga två läromedlen Studio Svenska och Ess i Svenska ser jämställdhets-
diskussionen liknande ut – det vill säga att den sker i samband med ett 
litteraturhistoriekapitel. Studio Svenska har i sin lärobok under avsnittet “Från 1900 till 
andra världskriget” en avslutande del som benämns “arbeta vidare”. Denna del består av 
sju frågor varav fråga nummer fyra (a och b) uppmanar till diskussion om kvinnors liv 
under 1900 talet. Det frågas även efter en jämförelse av kvinnornas liv under 1900-talet 
och 1800-talet (Eklundh, Nygren & Strömsten, 2006a:86). Även i läroboken Ess i 
Svenska avslutas avsnittet “Shakespeares systrar” med sex stycken diskussionsfrågor och 
två fördjupningsfrågor. I fråga nummer fyra efterfrågas “speciella problem som har 
hindrat kvinnor från att bli författare” och i fråga nummer sex efterfrågas en jämförelse 
mellan de beskrivna fyra kvinnliga författarna och tidigare beskrivna manliga författare 
(Lyberg Morgensen, 2009a:103). 
 
Det är även viktigt att poängtera att kvinnans position i samhället beskrivs i de olika 
texterna innan de redan nämnda diskussionsfrågorna. Däremot nämns de då i en litterär 
kontext och det är inte förrän i och med själva frågorna, när läsaren blir ombedd att 
diskutera det denne läst, en diskussion om kvinnans rättigheter och möjligheter blir 
aktuell.  
 
Bilderna fungerar i jämställdhetsdiskussionen framförallt som komplement till texterna 
och visar upp de olika karaktärer som beskrivs, exempelvis florerar bilder på kvinnor 
såsom Hedvig Charlotta Nordenflycht och Elin Wägner, men även på män som är 
aktuella i de tidssekvenser som tas upp såsom Carl von Linne’ och Carl Michael 
Bellman.  
 
Dock sticker två bilder ut en aning: en i läroboken Studio Svenska som illustrerar en bild 
av livet som bonde, bestående av en kvinna och en man med verktyg, och varsitt barn, i 
händerna (Eklundh, Nygren & Strömsten, 2006a:82), den andra i arbetsboken Studio 
Svenska som ett nyårskort med propaganda för kvinnlig rösträtt (Eklundh, Nygren & 
Strömsten, 2006b:45).  
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5.4 Lärarhandledning 
 

Det som eftersöktes i läromedlens lärohandledningar var användbara metoder för arbete 
med genus och jämställdhet. Efter att ha analyserat de olika lärarhandledningarna, fann 
vi att det enbart var Ess i Svenska som berörde dessa frågor, och detta framförallt under 
rubriken “Shakespeares systrar”. Detta kapitel börjar på följande vis:  
 

Det är viktigt att inte göra det här kapitlet till en “kvinnosaksuppgift”. Då är risken stor att 
pojkar som flickor i den aktuella åldersgruppen slår bakut, och då är ingenting vunnet. Inled 
istället med att bara konstatera att kapitlet kommer handla om kvinnliga författare och vilka 
problem som de haft att kämpa med. (Brochmann, Carlstrand-Skoog & Thorbjörnsson, 
2009:53) 
 

På de fyra sidor som behandlar kapitlet, finner läraren reflekterande uppgifter, tips för 
hur arbetet kan inledas med kapitlet, olika vägar att arbeta vidare och fördjupa sig inom 
området och slutligen litteraturtips av flera olika slag – allt gällande kvinnans roll då och 
nu. Det går även att hitta en fördjupningsuppgift där ett av de valbara områdena är “Moa 
Martinsson: de arbetande kvinnornas villkor”(a.a:51). 

 
Det finns med andra ord gott om tips och material till lärare som arbetar med 
läromedelspaketet Ess i Svenska. De tre andra lärarhandledningarna saknar, dock, helt 
denna typ av material. 
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6 DISKUSSION 
 
Under den här rubriken kommer de resultat som redovisats ovan att diskuteras. Syftet 
med diskussionen är att sprida nytt ljus över studiens resultat och argumentera för att 
även om de granskade läromedlen innehåller genusmedvetandegörande arbetsuppgifter, 
och även frågor som rör jämställdhet, så är detta genusarbete bristfälligt – eftersom 
läromedlen motarbetar sig själva.  
 
Först kommer läromedlens arbete med genusfrågor och jämställdhet att diskuteras. 
Därefter kommer redogöras för hur läromedlen motarbetar sig själva på tre olika sätt: 
genom marginalisering av kvinnor, förekomsten av stereotyper, och en starkt närvarande 
heteronorm. Sedan kritiseras lärarhandledningarnas bristande vägledning. Sist 
aktualiseras pedagogiska implikationer av diskussionen. 
 

6.1 Steg i rätt riktning 
 

Som synes i resultatet ovan, uppmärksammar flera av de olika läromedelspaketen 
jämställdhets- och genusfrågor. Det synes med andra ord sant som Hedlin (2010) säger 
att författare på senare år har “blivit allt mer uppmärksamma på [detta].” Dock är det inte 
alla läromedel som gör detta, vilket inte är allt för förvånande med hur det sett ut i 
tidigare forskning (Edfeldt, 1992; Wright, 2009; Ohlander, 2010) i beaktande. Där det 
förekommer, å andra sidan, sker det överlag på ett positivt sätt, sett ur ett pedagogiskt 
perspektiv, eftersom läromedlen inte bara uppmärksammar eleverna på frågor som rör 
genus eller jämställdhet – de uppmanar dem även till att diskutera dessa frågor i klassen. 

 
Vid granskning av hur genus- respektive jämställdhetsfrågor aktualiseras i läromedlen, 
framgår det att detta sker på mycket varierande sätt för de olika frågorna. 
Jämställdhetsdiskussioner förekommer enbart i samband med litteraturhistorien, där 
eleverna får jämföra kvinnors rättigheter och möjligheter under en specifik epok med vår 
nutid. Genusrelaterade frågor, däremot, lyfts i mer varierande sammanhang och på olika 
sätt. Bland annat får eleverna reflektera över könsbundna stereotyper, argumentera för 
fördelen med att vara antingen man eller kvinna, diskutera medias bild av män och 
kvinnor, reflektera över vilka jobb som män och kvinnor får söka, etc.  

 
Att genusfrågan aktualiseras på så varierande sätt och i så många olika sammanhang 
tolkar vi som en indikator på en god medvetenhet om problematiken med genus, och 
frågan presenteras enligt vår mening för eleverna som både bred och komplicerad. Att 
jämställdhetsfrågan presenteras så förenklat, torde dock vara negativt sett ur både ett 
genusperspektiv och ett pedagogiskt sådant. Att läromedlen enbart fokuserar på 
skillnaden mellan kvinnors rättigheter och möjligheter förr och nu, och inte diskuterar 
kvinnors situation kontra mäns i dagens samhälle är enligt oss att presentera en 
ofullständig bild av verkligheten. Vidare problematiseras inte frågan till att gälla just 
varför män och kvinnors möjligheter är olika – läromedlen konstaterar enbart att 
skillnader förekommer. Det är som att diskutera symptomen, men inte sjukdomens 
orsak.  
 
Ett läromedelspaket, Svenska Direkt, skiljer sig från de andra, eftersom det helt saknar 
både genus- och jämställdhetsfrågor. Under analysens gång framkom det, dock, att 
Svenska Direkt tycks sträva efter en hög nivå av politisk korrekthet: ett tydligt mönster i 
serien är nämligen att det ideligen refereras antingen till “eleverna” eller till 
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“honom/henne”. Detta kan tolkas som en indikation på att det finns en medvetenhet om 
problematiken, men vi menar att läromedlen blir begränsade, eftersom diskussionen inte 
lyfts. För att begagna en sliten fras: författarna siktar mot stjärnorna, men träffar 
trädtopparna.  
 
Gemensamt för de läromedel som tar upp frågor som rör genus och jämställdhet är att de 
gör det på ett otillräckligt sätt. Vi erkänner visserligen det goda i att frågorna lyfts i 
läromedlen, men vi kommer under rubrikerna nedan att argumentera för att de inte lever 
som de lär; det är en sak att läromedlen aktualiserar problemen, men eftersom de själva 
är en del av dem, tappar de sin trovärdighet. Nedan kommer vi nämligen diskutera hur 
läromedlen marginaliserar kvinnor, presenterar män och kvinnor på ett mycket stereotypt 
sätt och även följer samhällets heteronorm mer eller mindre till punkt och pricka.    

 
6.2 Stereotyper som hindrar 
 

Efter att ha sammanställt resultatet för analyserna, ser vi inte att det finns belägg för att 
läromedlen förmedlar en jämställd bild av de olika könen – utan att de snarare är mycket 
könsdiskriminerande. Om fynden från vår analys jämförs med Nikolajevas (2004) tabell 
som listar olika egenskaper som män respektive kvinnor förväntas ha, stämmer denna 
bra överens med de stereotyper vi funnit i läromedlen.  Dessa stereotyper återfinns i 
samtliga läromedel, vilket tabell 3 visar. 

 
Som tidigare nämnts, förväntas män och kvinnor i det patriarkala samhället efterleva de 
attribut som ligger till grund för de olika könsstereotyperna (Moi 1997:109). Dessa 
attribut framhävs, genom sociala konventioner, som naturligt tillhörande de olika 
biologiska könen (a.a:108). Just denna uppfattning, att attributen är “naturliga”, torde, 
enligt oss, ligga till grund för den stora förekomsten av könsstereotyper i läromedlen, 
och det faktum att alla böcker i läromedelspaketen är genomsyrade av dem. 

 
Som tidigare nämnts, slår skolans läroplan fast att tendenser till diskriminering av 
“könsöverskridande aktiviteter [...] aktivt [skall] motverkas” (Lgr 11:4). Dock, eftersom 
dessa tendenser inte får komma till uttryck i läromedlen, vill vi argumentera att de i 
praktiken förtigs. Detta tolkar vi, ur vårt feministkritiska perspektiv, som en patriarkal 
censur av det som patriarkatet ser som icke önskvärt – män och kvinnor som faller ur 
ledet – eftersom dessa tendenser rubbar patriarkatets maktstruktur, dess upprätthållande 
av könsmaktsordningen (Moi, 1997:111).  

 
Sammanfattningsvis, vill vi återigen framhäva att läromedlen är starkt färgade av det 
patriarkala samhälle som de författats i.  

 
6.3 Den egentliga marginaliseringen 
 

Som nämnts i bakgrunden till den här studien, är inte språket som sådant jämställt och 
objektivt. Istället är det i hög grad påverkat och färgat av det patriarkala samhälle som 
det skapas i och formas av (Belsey & Moore, 1997:4). Det här kommer till uttryck bland 
annat genom den manliga normen i språket, som kan sammanfattas som att “om inte ett 
element i texten specifikt skildras som ‘kvinnligt’ uppfattar vi det omedvetet som 
‘neutralt’, det vill säga manligt” (Nikolajeva, 2004:130-131). Det här är något som får 
omfattande konsekvenser för tolkningen av den här studiens kvantitativa resultat. 
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För att ge en överskådlig bild av fördelningen mellan manliga, kvinnliga och androgyna 
karaktärer i läromedlen, redovisade vi två cirkeldiagram (figur 1 och 2) som visar ett 
medelvärde av fördelningen av de fynd som vi har gjort i vår analys av läromedlens text 
och dess bilder. Dessa diagram visar att de manliga karaktärerna är i majoritet, om än 
inte i alltför hög grad. Med den manliga språknormen i beaktande, kan dessa siffror 
tolkas på ett helt annat sätt, som får en ny innebörd för tolkningen av den 
marginalisering som sker av kvinnor i läromedlen.  
 
Eftersom det antas att en person är av manskön om det inte är känt om denne är man 
eller kvinna (Koch, 1995:79), menar vi att den egentliga fördelningen mellan män och 
kvinnor i läromedlens text ser ut som följer: 
 

 
       Figur 4 

 
Männen är alltså i en klar majoritet med nästan tre mot en.  
 
Det andra cirkeldiagrammet, gällande medelvärdet av fördelningen av de fynd som 
gjordes då läromedlens bilder analyserades, går även det att tolka i ljuset av den manliga 
språknormen. Dock är fördelningen i det nya, tolkade diagrammet inte markant 
förändrad mot det ursprungliga. Det nya diagrammet ser ut som följer: 
 

 
       Figur 5 



34 

Männen ökar alltså sin majoritet med 6 procentenheter, om de androgyna karaktärerna 
tolkas som manliga.  
 
Diagrammet kan fortfarande, vid en första anblick, tyckas visa att fördelningen är 
någorlunda rättvis och utan marginalisering av kvinnorna. Det är dock inte riktigt så 
enkelt. Att låta kvinnorna figurera tillsammans med männen kan tolkas ur ett 
feministkritiskt perspektiv som att de är medfiguranter på männens nåde – i männens 
rum, så att säga. Kvinnorna tillåts inte en egen domän – “a room of one’s own” – för sin 
tillvaro. Detta likställer feministkritiker med patriarkalt förtryck; eftersom kvinnorna inte 
tillåts självständighet i bilderna, förskjuts de mot marginalerna. På detta sätt tystas 
skildringen av kvinnornas tillvaro. “Rendering them visible is clearly an important anti-
patriarchal strategy” (Moi, 1997:107).   
 
För att sammanfatta tolkningen av diagrammet ovan, tillåts alltså kvinnorna bara ett 
genuint utrymme på 28% av läromedlens bilder. Dessa siffror, tillsammans med det 
föregående diagrammet, står i bjärt kontrast mot de jämställdhetsfrågor som fyra av de 
åtta läromedlen manar eleverna till att diskutera. Att männen ges ett så stort utrymme i 
jämförelse med kvinnorna är gynnsamt för männen i allmänhet och patriarkatet i 
synnerhet – i vilket läromedlen har författats. Läromedlen kan alltså sammanfattas som 
patriarkaliskt färgade och kraftigt marginaliserande av kvinnorna.  

 
6.4 Heteronormens genomsyrning 
 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 
utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
oberoende av könstillhörighet. (Lgr11:4-5) 

 
Det ovan nämnda ansvaret var något vi förväntade oss att upptäcka i vår analys av de 
olika läromedlen. Dock, när resultaten färdigställts, var bristen på heteronormkritik, 
förvånande nog, stor. 

 
I bakgrunden går det att läsa att om alla hade följt normen hade antagligen samhället inte 
behövt begreppet heteronormativitet, eftersom normer inte uppmärksammas om de inte 
bryts (RFSU Ungdom, 2009). Det är dock vedertaget att normen både finns och bryts i 
vårt samhälle, och det ofta (Hedlin, 2010;). Därför är de upptäckter vi gjorde i vår analys 
så iögonfallande.  
 
Två läromedel, Studio Svenska och Svenska I Dag, lyfter någon form av 
heteronormskritik – båda med bilder och tillhörande text. Studio Svenska behandlar 
enligt oss heteronormskritiken mest direkt, genom att diskutera Brokeback Mountain. 
Trots att filmen nämns i förbifarten, öppnar läroboken implicit för en diskussion om hur 
homosexuella hade det förr i tiden. Det kan finnas en styrka i att det sker i en sådan 
naturlig del som i filmhistorien, även om vi gärna sett att man gått djupare i ämnet och 
utökat antalet gånger det tas upp.  
 
Hur Studio Svenska tar sitt ansvar kan ifrågasättas, trots att de har med en bild som kan 
sättas in i ett heteronormskritiskt perspektiv. Detta beror på att trots att bilden intar ett 
sådant perspektiv, gör inte den tillhörande texten det. Exempelvis återfinns som nämnt 
denna bild under rubriken “Rätt och fel i mediernas värld” och eleverna får även 
information om var man kan anmäla reklambilder (Eklundh, Nygren & Strömsten, 



35 

2006a:162-163). Bilden i sitt sammanhang kan alltså tolkas som att Studio Svenska tar 
upp heteronormskritik, men sedan avfärdar den som något felaktigt.  
 
Skolan har enligt Lgr 11 (se citatet ovan) ett ansvar för att motverka att dess elever 
tvingas in i en heteronorm där de nödvändigtvis inte hör hemma. Men, som våra fynd 
visar, följs heteronormen nästan genomgående i läromedlen, och de få gånger den 
utmanas sker detta endast marginellt. Läromedlen tar med andra ord inte hänsyn till 
läroplanens krav på undervisningens art och innehåll. 
 

6.5 Brist på handledning 
 
Som resultatet visar, är lärarhandledningarna mycket bristfälliga, med avseende på 
handledning för hur arbete med genus- och jämställdhetsfrågor skall företas. Detta tolkar 
vi som ännu en nivå av de problem som läromedlen visar upp, vad gäller att förmedla 
positiva bilder av genus och jämställdhet. Inte nog med de brister som nämnts ovan; de 
lärare som vill arbeta med genus- och jämställdhetsfrågor får ingen hjälp med hur de ska 
arbeta med läromedlen för att följa läroplanen. 

 
6.6 Den pedagogiska faktorn 
 

Vår studie visar att inget av läromedlen förmedlar en tillräckligt tydlig genusaspekt, och 
att de i många fall fungerar kontraproduktivt, sett ur ett genusperspektiv. Detta behöver 
nödvändigtvis inte innebära att den faktiska undervisningen i samband med dessa 
läromedel helt saknar genusmedvetna inslag; lärarens roll är givetvis viktig att ta med i 
beräkningarna. För trots att läromedlen inte arbetar med genus på ett positivt sätt, kan en 
genusmedveten lärare göra eleverna uppmärksamma på denna problematik.  
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7 SAMMANFATTNING 
 

Denna studie har undersökt hur genus uttrycks i fyra olika läromedelspaket, i ämnet 
svenska, för grundskolans senare år. Även läromedlens respektive lärarhandledningar har 
undersökts. Analysen fokuserar på följande aspekter i läromedlen, i både text och bilder: 
Heteronormativitet, marginalisering, stereotyper, genusfrågor och jämställdhets-
diskussion. För att undersöka detta, tillämpade vi ett feministkritiskt perspektiv. Vidare 
användes både en kvantitativ och en kvalitativ metod. 
 
Analysen visar att kvinnorna är mycket marginaliserade i läromedlen, medan männen är 
i klar majoritet – med nästan tre mot en i representation. Även typiska maskulina och 
feminina stereotyper syns frekvent i läromedlen. Heteronormskritik sker i ytterst liten 
grad och uppmanar inte eleverna till diskussion, vilket innebär att heteronormen följs 
nästan helt uteslutande.  När det gäller jämställdhet, diskuteras männens dominans över 
kvinnorna ur ett historiskt perspektiv, men diskussionen misslyckas, eftersom den inte 
uppmärksammar det faktum att det moderna samhället inte är jämställt.  
 
Som en konsekvens av de fynd vi har gjort, kan vi dra slutsatsen att de granskade 
läromedlen inte uppfyller de krav som läroplanen ställer på undervisning, med avseende 
på genus- och jämställdhetsarbete.  
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BILAGA 1 

Lista över Sveriges läromedelsförlag 
 

  Förlag Webbplats Postort 
Adastra Läromedel AB www.studentlitteratur.se Lund 

Alfamax AB www.alfamax.se Flen 

Allemansdata www.allemansdata.se Upplands Väsby 

Alvina förlag och 
produktion AB 

www.alvinaforlag.se Bromma 

Argument Förlag www.argument.se Varberg 

Askunge Förlag www.askunge.se Nacka 

BAM Språkteknik www.bam-sprakteknik.se Lövestad 

Barnens Bibliotek www.barnensbibliotek.se Borås 

Beta Pedagog www.beta-pedagog.com Skällinge 

Bokverstán förlag AB www.bokverkstan.se Örebro 

Bonnier Utbildning www.bonnierutbildning.se Stockholm 

Cura www.studentlitteratur.se Lund 

EiA Utbildning www.eia.nu Helsingborg 
Elevdata (Mikro 
Værkstedet A/S)  

www.elevdata.se Malmö 

Ellas/3D Studio www.ellasforlag.se Stockholm 

Fröken Malin www.frokenmalin.nu Vänge 

Frölunda Data www.frolundadata.se Västra Frölunda 

FUB:s forskningsstiftelse, 
ALA 

www.fub.se Stockholm 

Förlaget Lutfisken AB www.lutfisken.se Mölndal 

Gleerups Utbildning AB www.gleerups.se Malmö 

Gullow Förlag & 
Utbildning 

www.gullow.se Nässjö 

Haellquist & Röstlund AB www.gladabarn.nu Hisings Backa 

Hallgren & Fallgren 
Studieförlag 

www.hallgren-fallgren.se Stockholm 

Handitek www.handitek.se Rättvik 

Hands on Science www.hos.se Järfälla 

Hargdata AB www.hargdata.se Linköping 



2 

 

Hatten Förlag www.hattenforlag.se Lidingö 

Hegas www.hegas.se Höganäs 

Hjärnkraft www.hjarnkraft.nu Stockholm 

HODAB Bra Läromedel www.hodab-school.se Roserberg 

Ing-Read AB www.bornholmsmodellen.se Linköping 

Inläsningstjänst AB www.inlasningstjanst.se Nacka Strand 

InnovAid www.innovaid.se Stockholm 

Karins Ohlins Firma www.skolstil.se Bollnäs 

KenArt Media AB www.kenart.se Haninge 

Kerstin Lindblad www.lattlastabocker.se Lidingö 

Kungälvs Motorik www.kungalvsmotorik.se Ytterby 

Landskrona Vision AB www.landskronavision.se Landskrona 

Lannemars Idé-Fix www.ide-fix.se Uppsala 

Lenio AB www.sprakbilder.se Segeltorp 

Liber AB www.liber.se Stockholm 

Lilla TL Förlag www.lillatlforlag.se Kungsbacka 

LL-förlaget www.lattlast.se Stockholm 

Logopedkunsolt AB www.logopedkonsult.se Västerås 

LärMera Program AB www.larmera.se Lund 

Läsportalen HB www.lasportalen.se Växjö 

Majema Förlaget www.majema.se Nacka 

Makis Data www.makis.nu Örebro 

Mani Läromedel www.manilaromedel.se Lund/Malmö 

MediaCuben www.mediacuben.se Täby 

Multimedia Lab AB www.multimedialab.se Gävle 

Mundo www.mundo.se Odensbacken 

Natur & Kultur www.nok.se Stockholm 

Nilbild Förlag AB www.nilbild.se Falun 

Nypon förlag www.nyponforlag.se Helsingborg 

Bokförlaget Opal www.opal.se Bromma 

OpenIT www.openit.se Örebro 

OrdAF, Astrid Frylmark www.frylmark.net Härnösand 

Ordet Dahlgren-Melander 
AB 

www.framtid.net/ordet Stockholm 

Ordriket www.ordriket.se Umeå 



3 

 

Oribi AB www.oribi.se Lund 

Pedagogiska Idéer Syd www.pedagogiskaideer.se Klagshamn 

Penndraget www.penndraget.se Mölnlycke 

Pinolek www.pino.se Stockholm 

Propé AB www.prope.se Kungälv 

RFA Utbildningscenter 
Autism 

www.autism.se Stockholm 

Sama förlag www.sama.se Täby 

Semej Specialpedagogisk 
konsult 

www.semej.se Källby 

Serholt www.serholt.com Horred 

Sica Läromedel Smartkids www.sica.se Sollentuna 

Softogram AB www.softogram.se Tranås 

Specialpedagog Birgitta 
Andersson 

www.specialpedagog.nu Ängelholm 

Stockholms 
dyslexicentrum 

www.procordia.se Stockholm 

Studentlitteratur AB www.studentlitteratur.se Lund 

Sveriges Dövas 
Riksförbund 

www.sdrf.se Stockholm 

Sweden Assistive 
Solutions AB 

www.assistive.se Stockholm 

Södra regionens 
kommunikationscentrum 

www.sokcentrum.se Malmö 

Tala med tecken www.signifisense.se Forshaga 

Teckenförlaget i Bromma www.teckenforlaget.info Bromma 

Tom Tom – creating 
beauty 

www.tomtomsweden.se Bohus-Björkö 

Trollreda www.trollreda.vgregion.se Trollhättan 

Tundell och Salmson AB 
(S3H) 

www.tundellsalmson.se Stockholm 

Utbildningsradion www.ur.se Stockholm 

Utbildningsstaden www.utbildningsstaden.se Göteborg 

Varsam AB www.varsam.se Örebro 

Verti AB www.mamut.se Vallentuna 

Wesla Produktion www.wesla.se Malmö 

Äppelklyftig www.appelklyftig.com Ransta 
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BILAGA 2 

Antal fynd – kvantitativ analys 
Text 

Läromedel Män Kvinnor Androgyna 

Ess i Svenska - Lärobok 379 210 199 

Ess i Svenska - Arbetsbok 110 67 77 

Svenska Direkt - Lärobok 270 191 177 

Svenska Direkt - Arbetsbok 109 82 127 

Studio Svenska - Lärobok 313 152 159 

Studio Svenska - Arbetsbok 80 61 80 

Svenska i Dag - Lärobok 257 130 230 

Svenska i Dag - Arbetsbok 110 82 53 

 

Bilder 

Läromedel Män Kvinnor Män + Kvinnor Androgyna 

Ess i Svenska - Lärobok 25 22 11 2 

Ess i Svenska - Arbetsbok 10 10 5 4 

Svenska Direkt - Lärobok 44 28 35 4 

Svenska Direkt - Arbetsbok 19 7 8 3 

Studio Svenska – Lärobok 39 30 24 7 

Studio Svenska - Arbetsbok 11 8 5 3 

Svenska i Dag – Lärobok 28 24 27 1 

Svenska i Dag – Arbetsbok 4 3 5 3 

 


