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Den här studiens syfte är att undersöka två olika läromedel i engelska för årskurs 9 utifrån ett 

genusperspektiv och hur väl läromedlen relaterar till läroplanens jämställdhetsfrågor. Våra frå-

geställningar är Hur framställs kvinnor och män utifrån ett genusperspektiv? och Hur relaterar 

läromedlen i engelskundervisningen till de jämställdhetsfrågor som tas upp i LGR11? 

Vi utgår ifrån socialkonstruktionism och genusteori och sammanlänkar dessa i begreppet doing 

gender. Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys tillsammans med den så kallade ge-

nustrappan har vi analyserat alla texter i dessa två böcker. Resultatet visar att det finns brister, 

sett ur ett genusperspektiv, i synliggörandet av män och kvinnor och att böckerna förmedlar en 

könsstereotypisk bild av båda könen. Män lyfts ofta upp i maktpositioner medan kvinnor befinner 

sig i mer passiva roller, vilket bevarar patriarkala strukturer. Vidare kan vi konstatera att varken 

någon av böckerna på ett lämpligt sätt relaterar till läroplanens jämställdhetsfrågor, utan att en-

bart en av texterna tar upp jämställdhetsrelaterad problematik.  
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1 Inledning  

Sedan 1991 har all statlig granskning av läromedel blivit nerlagd och idag ligger istället 

kvalitetssäkringen hos lärarna. Detta förutsätter att alla lärare upplever att de kan påverka valet 

av läromedel. I en enkätundersökning genomförd av Föreningen Svenska Läromedelsprodu-

center, utförd på grund- och gymnasieskolor 2003 svarade 84 % att de kan påverka skolans 

inköp av läromedel (Skolverket, 2015). Alltså betyder det att 16 % upplever att de inte kan 

påverka valet av läromedel, vilket också talar för hur viktigt det är att läromedel är av hög 

kvalitet när de ges ut. Vi upplever därmed att det finns ett behov av att undersöka läromedlens 

kvalitet och överensstämmelse med läroplanen då läroplanen är det instrument som alla lärare 

skall utgå ifrån.  

 

Aspekter som är både viktiga och centrala för skolan är genus och jämställdhetsfrågan. I läro-

planen finns en beskrivning av den värdegrund som alla aktörer i skolan ska sträva efter. Bland 

annat ska skolan gestalta och förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män etc. 

(Skolverket, 2011). Då läromedel fyller en viktig funktion i undervisningen är det är viktigt att 

man inom skolan reflekterar och diskuterar om läroböckernas innehåll och huruvida de över-

ensstämmer med skolans uppdrag (Skolverket, 2006). Den 7 december 2005 antog Riksdagen 

fyra mål för en så kallad svensk språkpolitik. I detta beslut betonas vikten av att motverka 

språkbruk som bevarar könsroller och osynliggör kvinnor i allt från myndigheters texter till det 

språk som används på arbetsplatser och inom skolan. Då skolan är en viktig del för att utveckla 

demokratin, jämställdheten och tolerans är det av stor vikt att skolan aktivt arbetar mot ett så-

dant språkbruk (Regeringen, 2005).  
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2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka två olika läromedel i engelska för årskurs 9 utifrån ett genusperspek-

tiv och hur väl läromedlen relaterar till läroplanens jämställdhetsfrågor.  

 

• Hur framställs kvinnor respektive män i läroböckerna utifrån ett genusperspektiv? 

• Hur relaterar läromedlen i engelskundervisningen till de jämställdhetsfrågor som tas upp i 

LGR11? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för grundläggande begrepp som vi kommer att använda 

oss av i vår analys. Vi kommer även att redogöra för läroplanens bestämmelser, vad jämställt 

språk innebär samt vad som krävs för att en text ska ses som jämställd. Vidare kommer vi att 

redogöra för tidigare forskning kring problematiken gällande genus i läromedelstexter. 

 

3.1 Definitioner 

3.1.1 Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet har en kvantitativ och kvalitativ del som beskrivs för att förstå varför 

det finns ett problem i den pågående diskussionen kring genus i skolan. Med den kvantitativa 

syftar vi på det som många idag ser som jämställdhet mellan könen, alltså exempelvis kvotering 

av kvinnor till yrken där män dominerar, eller vice versa. Den kvantitativa delen är del av be-

greppet som präglat diskussioner om könsmaktsordningen sedan 70-talet då diskussioner fördes 

fram om hur vissa yrken dominerades av ett visst kön, vilket sågs som negativt. Den kvantitativa 

delen kan alltså beskrivas som att det ska råda en viss jämställdhet, sett till antal, på positioner 

i samhället mellan könen. Idag genomförs på olika håll kvoteringar för att få en minskad köns-

dominans inom vissa områden, men det är främst den andra delen, den kvalitativa, som står i 

fokus för den pågående debatten kring jämställdhet mellan könen (Hedlin, 2008). 

 

Den kvalitativa delen syftar på villkoren för båda könen och att dessa ska vara lika. Det innebär 

att oavsett vilket kön man har ska man behandlas utifrån samma regler som alla andra. Männi-

skan ska, på individnivå, ha samma rättigheter, skyldigheter och förutsättningar. Så är enligt 

Lif (2008) inte fallet, och har aldrig varit. Strukturer och förväntningar i samhället mellan män 

och kvinnor har alltid hållit isär och skapat normer för könen om vad som är manligt och kvinn-

ligt. Detta illustreras kanske bäst med människors reaktioner när de möts av människor med 

annat kön än det dominerande i ett yrke, exempel när man stöter på en kvinna som till skiftar 

däcken på bilverkstaden. En av de processer som genussystemet identifierar som en bakomlig-

gande faktor, och den som är mest intressant för denna uppsats, är socialisering (Lif, 2008). De 

värderingar och normer som sprids i samhället, muntligt och skriftligt, skapar uppfattningar om 

hur en person, man eller kvinna, ska vara. Socialisering skapar därigenom olika villkor för män 
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och kvinnor. För att uppnå en kvalitativ jämställdhet måste därför socialiseringen i samhället 

utgå ifrån att undvika en särhållning mellan könen (Lif, 2008). 

 

Det är viktigt att komma ihåg att jämställdhet inte har samma innebörd som jämlikhet. Jäm-

ställdhet som begrepp används när enbart manliga och kvinnliga maktordningar behandlas. 

Jämlikhet används istället för att beskriva hur rättvisa förhållanden kan se ut mellan människor 

med olika etnicitet eller sexualitet Vidare används begreppet jämlikhet med intersektionalitet 

för att beskriva asymmetriska maktordningar i samhället där flera olika delar samverkar, exem-

pelvis kön och etnicitet (De Los Reyes, 2007). 

 

3.1.2 Härskartekniker 

Berit Ås utformade 1982 en teori om de så kallade härskarteknikerna som en förklaring för hur 

en särskilt gynnad grupp kan både bevara och bredda sin status eller sin makt på bekostnad av 

en annan mindre gynnad grupp (Milles, 2008). Enligt Milles (2008) handlar det framför allt om 

män som med hjälp av härskartekniker underordnar och marginaliserar kvinnor. De olika de-

larna som Ås (1982) lyfter är skuld-och skambeläggning, osynliggörande, förlöjligande, under-

hållande av information och dubbelbestraffning. Osynliggörande handlar om att osynliggöra 

eller marginalisera en person, exempelvis genom könsmärkta yrkesbeteckningar, såsom brand-

man eller sjuksköterska. Med förlöjligande menas att skämta på ett kränkande vis. Underhål-

lande av information kan exempelvis syfta till när man i skolan undviker att framföra inform-

ation om kvinnors underordning i samhället. Wedin (2014) tar även upp härskartekniker såsom 

objektifiering och splittring. Med objektifiering menas att man blir dömd av sin omgivning som 

ett objekt, exempelvis utifrån hur man ser ut. Splittring är att en grupps gemenskap motarbetas, 

exempelvis genom att vissa i gruppen får vissa förmåner medan andra blir utelämnade. 

 

3.1.3 Könsstereotyper 

Definitionen av en stereotyp kan beskrivas som en föreställning om karakteristiska egenskaper 

hos människor som tillhör en viss grupp, exempelvis ras, religion eller kön (NE, 2015). Anled-

ningen till att stereotyper skapas är för att omvärlden ska bli stabil och förutsägbar och för att 

förenkla samspelet mellan människor ska förändras. Detta är något som sker omedvetet (Hug-

hes och Seta, 2003). Enligt Williams m.fl. (1999) är könsstereotyper kännetecken som tros eller 
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anses vara associerade med män och kvinnor. Exempelvis sägs kvinnor vara mer omhänderta-

gande och känslomässiga än män, medan män ofta sägs vara mer aggressiva och självständiga 

än kvinnor. Vidare hänvisar de till en studie om könsstereotyper där det framkommer att män 

ofta tillskrivs adjektiv som gör att män associeras som starkare och mer aktiva än kvinnan. I en 

studie av Biernat och Ma (2005) framkommer att både män och kvinnliga studenter på ett uni-

versitet i Kansas tillskriver kvinnor egenskaper som feminina, emotionella, känsliga, ömsinta 

och uttrycksfulla. Män tillskrivs istället egenskaper som maskulina, tuffa, dominanta, aggres-

siva och hotfulla. Många av kvinnorna tillskrev även män egenskaper som farliga och fientliga 

medan männen såg män som sportiga, äventyrliga och atletiska. Männen menade även att kvin-

norna var lättlurade och fega medan kvinnorna såg kvinnor som empatiska och trofasta. Vad 

gäller själva språkbruket är enligt Einarsson (2004) kvinnor mindre benägna att använda ”fult 

språk” såsom slang, svordomar och könsord. Sådana ord är ofta associerade med manlighet och 

tuffhet och därför har män tendens att använda detta ”fula språk” oftare än kvinnor.  

 

3.2 Läroplanen 

Läroplanen för grundskolan och förskoleklassen 2011 inleds med ett kapitel om skolans värde-

grund och uppdrag, vilket är något som ska genomsyra hela skolverksamheten. I detta avsnitt 

står det utskrivet under beskrivningen av skolans värdegrund att:  

”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 att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva 

och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Vidare står det att: 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställd-

het mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska 

gestalta och förmedla” (Skolverket, 2011, s. 8).  
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Alla inom skolverksamheten ska alltså arbeta för uppluckring av de könsroller och ste-

reotyper som finns i dagens samhälle. Skolan ska alltså aktivt arbeta för att undvika 

särskiljning mellan könen men samtidigt förmedla jämställda värderingar.  

 

3.3 Jämställt språk 

Språk i sig är en stor kompentent i alla mänskliga kulturer. Språket innehåller en kulturs bygg-

stenar och värderingar och genom språk förmedlas dessa tankar och värderingar vidare i gene-

rationer (Cameron, 1998). Med hjälp av språket skapas och överförs betydelser och värderingar 

till nya generationer. Därför är det angeläget att granska hur genus och könsfrågor konstrueras 

i och genom språket (Nordenstam, 2003). Nordenstam (2003) pekar på ett antal studier som 

visat att vårt språk är sexistiskt. Med detta menas att världen ses från en ”manlig” synvinkel 

och i utifrån stereotypa föreställningar om kvinnor och män. Enligt Milles (2008) återger språ-

ket den verklighet vi lever i och då vi i verkligheten finner mycket ojämställdhet ger även språ-

ket i sig uttryck för den världsbilden. Det kan leda till att vi ofta beskriver kvinnor utifrån sina 

relationer, som maka och mamma medan männen beskrivs utifrån den yrkesroll de har. Vidare 

skriver Milles att språk kan bli ett verktyg för maktmissbruk genom att exempelvis utesluta 

människor och genom att förmedla negativa bilder av just manligt och kvinnligt (Milles, 2008).  

 

Enligt Cameron (2006) har ett perspektivskifte skett från att vi använder språk på olika sätt på 

grund av vilka vi är till att vi är den vi är delvis på grund av det sätt vi använder språket. Utifrån 

detta perspektiv kan vi anta att språket inte bara reflekterar verkligheten utan också skapar 

denna verklighet, alltså hur vi ser oss själva och världen. Språket har därför en förmåga att 

etablera och bibehålla sociala maktförhållanden, värderingar och identiteter etc. Enligt Norden-

stam (2003) framhäver ofta sociolingvistiker att språket återger verkligheten så som även Milles 

hävdat, men det sätt vi betraktar vår omvärld på fastställs också av språket. Burr (1995) beskri-

ver den socialkonstruktionistiska synen av språk, där man istället ser människan som något 

skapat genom språket. Språket är ett sätt för oss att strukturera vår erfarenhet av oss själva och 

världen omkring oss. Vidare hävdar Burr (1995) att vårt språk och vår tanke inte är två separata 

fenomen som kan påverka varandra utan språket fungerar som ett grundläggande fundament 

för våra tankar. Utifrån en socialt konstruktionistisk syn på språk blir definitionen av att vara 

människa, alltså de saker som gör oss till människor exempelvis att ha en personlighet, våra 

begär, att älska eller hata andra, är inte en del av mänsklig natur som skulle existera oavsett om 
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vi har tillgång till språk eller inte. Detta blir istället tillgängligt för oss genom språket som ett 

sätt att strukturera våra upplevelser. Definitionen av att vara människa kan bli konstruerat an-

norlunda genom språk. Människor på olika platser på jorden med olika språk kan ha olika syn 

av innebörden att vara människa.  

 

3.4 Jämställd text 

Enligt von Wright (1999) är jämställdhet både ett mål med också ett innehåll för skolan. Skolan 

ska därför både vara jämställd och arbeta för jämställdhet och de läromedel som används ska 

vara jämställda och jämställande. Enligt Radovic (2008) måste de läromedel vi använder i 

undervisningen vara jämställda för att vi ska uppnå skolans jämställdhetsuppdrag. Med det me-

nas att de inte får förmedla en stereotyp bild av varken kvinnor eller män, de ska inte vara 

kränkande mot något av könen och de ska även representera lika mycket var i text och bild. 

Von Wright (1999) skriver att en jämställd text bör vara genuskänslig och genusmedveten. Med 

det menas att genusfrågan bör lyftas och den bör även problematiseras. Hon menar även att en 

text som undviker att ta upp genusproblematiken helt snarare vidmakthåller "rådande ordning" 

samtidigt som hon menar att man inte alltid kan ta upp genusaspekten eftersom man då förbiser 

sådant som etniska, sociala och kulturella skillnader. Milles beskriver i Jämställt språk (2008) 

vad hon kallar jämställd språkanvändning. Det handlar om att inkludera både män och kvinnor 

i texterna, att rikta sig till både män och kvinnor och att tala om både män och kvinnor och vi 

måste även i undvika, i de texter vi skriver, att förmedla en världsbild som är fördomsfull och 

stereotypisk. Enligt Milles (2008) förekommer män oftare både i text och bild i olika medier 

och de förekommer framför allt i notiser om nöjen, brottslighet och om sport. I tidningar som 

Veckorevyn och Fib Aktuellt framkommer stereotypa kvinno- och mansbilder då männen fram-

ställs som aktiva och utåtriktade medan kvinnorna är passiva och relationsinriktade. Även i 

stora dagstidningar finner man mönster av hur män definieras med hänsyn till sitt yrkesmässiga 

inflytande medan kvinnor beskrivs utifrån sina personliga egenskaper. Vidare skriver Milles 

(2008) om hur även informerande texter, såsom läromedel, ordböcker och grammatikböcker. 

Även skönlitteraturen kritiserades under 1970-talet för att skildra kvinnor och män på ett stere-

otypiskt sätt. Vanligast att beskriva en flicka var som snäll medan pojkarna beskrevs som långa 

och stora. Dessutom förekom det även fler manliga karaktärer i böckerna. Det är dock viktigt 

att påpeka att detta inte gäller all skönlitteratur då det också finns böcker som undviker ett 

sådant könsstereotypiskt språk (Milles, 2008).   
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3.5 Tidigare forskning 

I en rapport utgiven av Skolverket (2006) granskas ett urval av läroböcker i biologi/ naturkun-

skap, historia, religionskunskap och samhällskunskap utifrån fem olika perspektiv, däribland 

utifrån ett genusperspektiv. Denna rapport visar att då det finns en överrepresentation av män 

och pojkar i både text och bild genomsyras böckerna av en manlig norm. Forskarna pekar även 

på exempel där kvinnor/flickor nedvärderas, förlöjligas och skuldbeläggs. I de historieböcker 

som granskats får män en stereotyp bild som inriktar sig på skildringar av våld, förintelse och 

död. Dessutom avhandlas kön, könsrelationer och könsmakt i ett eller flera separata avsnitt och 

innehållet i dessa avsnitt följs sällan upp i övriga delar av läroböckerna. Det är alltså ovanligt 

att ett genusperspektiv genomsyrar en hel lärobok (Skolverket, 2006). 

 

En undersökning av ett antal läroböcker i historia, utgiven av Ann-Sofie Ohlander (2010) visade 

på liknande mönster. Män både enskilda och i grupp och manliga perspektiv dominerar och 

kvinnors historia får då ett mycket litet utrymme och inslagen om kvinnorna kommer ofta som 

ett inskott i den övriga texten. Ohlander (2010) menar därför att om historieundervisningen 

följer dessa läromedel kan den troligtvis inte medverka till att flickor får positiva självbilder 

eller kvinnliga förebilder i historien. Pojkar däremot möter ett begränsat mansideal av våld-

samma män som riskerar att skapa en begränsad och negativ bild av sig själva och sin omvärld. 

 

I en undersökning, genomförd av UNESCO, av läromedel i ett antal länder framkom det att 

män genomgående fick mer utrymme än kvinnor. Dessutom framställdes de kvinnor som fak-

tiskt förekom i texterna i traditionella kvinnliga roller såsom mödrar medan männen fick en 

större roll utanför hemmet. Undersökningen indikerade även en tendens att undvika att ta upp 

genusrelaterad problematik, vilket läroplanen tydligt skriver ut som ett grundläggande mål för 

hela skolverksamheten (Milles, 2013).  
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4 Teoretisk ram 

Här förklarar vi den teoretiska ram vi utgår ifrån. Vi kommer att förklara begreppet socialkon-

struktionism och vi kommer att förklara definitionen av genus och genusteori och sedan koppla 

ihop dessa genom begreppet doing gender.  

 

4.1 Socialkonstruktionism 

I ett biologiskt perspektiv pekar man på de fysiska skillnaderna som finns mellan män och 

kvinnor och som separerar dessa två. Här har naturen skapat en dikotomi som inte går att frånse 

(Burr, 1995). Burr (1995) menar däremot att man inte kan använda ett sådant perspektiv när 

man vill undersöka manligt och kvinnligt, eftersom detta är två kategorier som skapats av män-

niskan själv och inte finns naturligt skapade. Genom kultur och historia definieras dessa kate-

gorier mellan människor genom språket, men omdefinieras dessutom löpande när uppfattningar 

förändras och sedan förmedlas med den nya innebörden. Den sanning som hålls som naturlig 

konstrueras mellan människor och förmedlas sedan till en ny generation. Kunskapen som förs 

vidare har då genomgått en socialiseringsprocess som gjort kunskapen legitim. Burr (1995) 

beskriver hur kunskap, genom socialkonstruktionismen, inte ses som något en person har na-

turligt utan skapar/gör när de interagerar med andra människor. Språket ses som en nödvändig-

het för att detta skapande ska äga rum, vilket exempelvis avviker från Piagets tankar om att 

människor utvecklat en förmåga att tänka innan de utvecklat sitt språk. Genom interaktion med 

andra individer konstruerar människor kunskap och kategorier som gör verkligheten menings-

full, och därmed ses språket som en handling istället för enbart ett passivt sätt för människan 

att uttrycka sig. Berger & Luckman (1991) beskriver hur dessa handlingar exempelvis kan vara 

något som människor utför vanemässigt, och att dessa handlingar legitimeras från generation 

till generation genom en ”socialiseringsprocess”. Det finns därmed ingen verklighet från början 

som naturen skapat självt utan beskrivs istället som en pågående process, vilket ställer social-

konstruktionismen i stark kontrast till positivismens uppfattning om en verklighet som går att 

objektivt observera.  
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4.2 Genus och genusteori 

Genusforskning eller könsteoretisk forskning handlar om vad människor gör med det faktum 

att vi har sexuell reproduktion och därför tillhör två olika kön. Vi kategoriserar kring denna 

indelning och vi fördelar beslutsmakt och resurser osv. Det ger konsekvenser för vem som gör, 

kan eller vill göra vad och för vad som uppfattas som kvinnligt eller manligt. Det är viktigt att 

betona att genusbegreppet i sig handlar om att undersöka båda könen då den genusteoretiska 

forskningen tidigare har liksom den feministiska forskningen mestadels fokuserat på den kvinn-

liga könet. Männen, deras förutsättningar och manlighet problematiserades inte eftersom män-

nen var den måttstock man utgick ifrån, en slags norm för det mänskliga och inte förrän framåt 

1990-talet började man dock även forska även kring maskulinitet (Edlund m.fl, 2008).  

 

Enligt Carlosson (2001) definieras begreppet genus som sociala och kulturella tolkningar av 

kön. Simone de Beauvoir skrev i Det andra könet att ”Man föds inte till kvinna, man blir det”. 

Detta är den första formuleringen av det faktum att kvinnlighet (och manlighet) inte är medfött 

utan något som vi människor skapar. Framåt 1970-talet då begreppet kön definierades som bi-

ologiskt kön medan genus användes för analysera könen som ett kulturellt fenomen ville man 

visa på att kön var mer komplicerat än att kvinnor och män naturligt gick in i olika roller och 

livsuppgifter. Genus blev en term som framhävde kvinnor och mäns relationer, som individer 

och på gruppnivå. Begreppet antydde även på en strukturell ordning mellan könen, ett så kallat 

genussystem, där männen ofta hade mer makt inom områden som ekonomi, religion och politik 

(Carlsson, 2001). Enligt Hirdman (2007) är genussystemet en "ordningsstruktur av kön”. Hon 

menar att denna ordning av människor i genus är en bas för politiska, ekonomiska och sociala 

ordningar och hon lyfter två principer som utgör ett mönster för detta system. Den ena principen 

är dikotomin, alltså att kvinnligt och manligt hålls isär och den andra är hierarkin där vi tänker 

oss att mannen är normen för det normala och allmängiltiga. Denna överordning av mannen 

och underordning av kvinnan finns inbyggt i vårt språk, vårt tänkande och vår kultur. Enligt 

Olofsson (2007) bestämmer dessa relationen mellan könen på alla nivåer och det är ett sam-

hällsmönster och inte enstaka män som förtrycker enstaka kvinnor. Detta kontrakt är också 

något som ärvs i generationer. Vidare lyfter Hirdman (2007) vad hon kallar för genuskontrakt, 

som kan beskrivas som ett osynligt kontrakt mellan könen. Det handlar om föreställningar om 

hur kvinnor och män ska vara mot varandra, på arbetet, i relationer, i språket och även hur deras 

yttre attribut ska vara framställda.  
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Begreppet genus började användas för att frångå från att enbart förklara skillnaden mellan de 

olika könen, alltså man och kvinna, som ett biologiskt fenomen. Begreppen genus och genus-

system har varit relevanta av den anledning att kunna lyfta det faktum att kön inte bara inbegri-

per en biologisk bestämning. Genom genusbegreppet har vetenskapen fått ett analytiskt verktyg 

för att skilja mellan det ”biologiskt givna från det socialt och kulturellt tillskapade”. Då det kan 

vara svårt att särskilja mellan genus och kön av den enkla anledning att biologiska fenomen, 

såsom vårt biologiskt skapade kön, är socialt och kulturellt skapade. Därför har många forskare 

börjat att enbart använda begreppet kön, med syftning till kön som både biologiskt och kulturellt 

format (Carlsson, 2001). Då vår uppsats har som syfte att enbart undersöka en social och kul-

turell bild har vi valt att enbart använda oss av begreppet genus trots att de båda begreppen 

många gånger kompletterar varandra.  

 

4.3 Doing gender 

Doing gender är ett centralt begrepp för forskare som omfattar socialkonstruktionism i teorin 

om kön. Kön ses som en produkt av sociala handlingar och ej en individuell egenskap hos 

människor. Kön är en konstruktion som är socialt och kulturellt strukturerad. Det skapas alltså 

genom interaktion mellan människor både enligt och i motstånd mot sociala och kulturella bil-

der av kvinnlighet respektive manlighet (Nordenstam, 2003). Enligt Cameron (1998) blir vi inte 

kvinnor eller män för att vi föds som kvinna eller man. Vi blir snarare tilldelade ett kön med 

våra genitalier som grund för denna kategorisering. Efter denna indelning får vi lära oss kvinn-

liga respektive manliga regler av den anledning att vi har en social stämpel som kvinna eller 

man. Det handlar alltså om hur vi blir behandlade, tilltalade, klädda osv. Detta är en process 

som West och Zimmerman (1987) kallar sex categorization, genom att lära oss följa dessa reg-

ler blir vi då kvinna eller man. På detta vis gör eller skapar vi alltså kön. Kön är inte en aspekt 

av vad någon är utan vad någon gör och detta görs återkommande och i interaktion med andra. 

West och Zimmerman (1987) beskriver begreppet doing gender som skapandet av skillnader 

som varken är naturliga, essentiella eller biologiska mellan kvinnor och män.  
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5 Metod och urval 

I detta avsnitt kommer vi att förklara vilka metoder vi har valt att använda och varför samt 

redogöra för det urval av böcker som vi valt att analysera.  

 

5.1 Urval 

Böckerna som vi har analyserat består av två olika läromedel, båda vanligt förekommande i 

engelskundervisningen för årskurs 9. Dessa två heter Wings 9 Black och Good Stuff D Gold, 

båda utgivna 2014. Vi valde att inte analysera några övningsböcker eller lärarhandledningar 

utan enbart textböckerna. Vi fann textböckerna mer relevanta för vår studie, dels då de innehål-

ler mer stoff att faktiskt analysera än vad övningsböckerna gör och dels för att de till skillnad 

från lärarhandledningar är de böcker eleverna kommer i direktkontakt med.  

 

5.2 Val av metod 

Vi har valt att genomföra studien genom en kvalitativ innehållsanalys. Som Bjereld m.fl (2009) 

påpekar finns det dock ingen kvalitativ eller kvantitativ metod som inte innehåller inslag av 

båda. Det här yttrar sig främst i synliggörandet av män och kvinnor i våra valda läromedel, där 

vi valt att räkna antal män och kvinnor, dels till varje text och slutligen en total, som vi sedan 

resonerar med. Män och kvinnor förekommer under många olika beteckningar i texter och ef-

tersom vi inte är intresserade av att enbart räkna ord som man och kvinna i texterna, har vi 

behövt göra en kvalitativ textanalys. Vidare var vi intresserade av att undersöka hur män och 

kvinnor framställs i läromedlen, vilket betyder att kvalitativa egenskaper måste undersökas och 

graderas. Därför har vi valt en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag.  

 

5.3 Analys 

Under vår analys kommer vi att undersöka sådant som om texterna synliggör både kvinnor och 

män och vi kommer att undersöka om männen och kvinnorna blir beskrivna på ett nyanserat 

vis och inte efter könsstereotypa mönster. Enligt Milles (2008) bör inte könstillhörigheten tas 

upp om den inte är relevant. Man kan exempelvis använda sig av könsneutrala beteckningar 

såsom lärare och forskare och man kan även undvika användning av adjektiven kvinnlig och 

manlig, som i exempelvis kvinnlig lärare, manlig forskare. Vidare skriver Milles att man bör 
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tänka på hur kvinnorna och männen beskrivs, exempelvis om de är aktiva eller passiva eller att 

kvinnor ofta beskriv utifrån sina relationer medan männen beskrivs utifrån sin yrkesroll.  

 

Till vår analys har vi valt att följa Genustrappan, en metod utformad av Mona Edwerts och 

Lars Lundström då de granskade kurslitteratur utifrån ett jämställdhetsperspektiv (2003). Ge-

nustrappan används för att kategorisera de olika texterna (se figur 1). Vi avser sedan att kvan-

tifiera den poäng som varje text får, och i slutändan att jämföra ett övergripande resultat mellan 

böckerna.  

 

4 = Genusmedveten II (problematiserar 
patriarkal exploatering av män, kvinnor 
och natur) 

3 = Genusmedveten I (undersöker "socialt 
konstruerat kön", maktstrukturer och patriar-
kala mönster) 

2 = Jämställdhetsmedveten (beskriver orättvisa köns-
bundna villkor dvs problematiserar skillnader mellan 
män och kvinnor) 

1 = Könsmedveten (uppmärksammar och beskriver skillnader 
mellan män och kvinnor, kvinnor/män har lika stor representat-
ion i texten) 

0 = Könsneutral/Könsomedveten (frånvaro av könsperspektiv, saknar 
köns- och genusdistinktioner, ämnet framställs som könsneutralt) 

-1= Könsomedveten/Könsblind (förbiser könsperspektiv, könsblind, befintligt 
underlag utnyttjas inte för köns- och genusreflektioner, kvinnor/män har ej lika 
stor representation i texten) 

- 2 = Könsmytsförstärkande (upprätthåller könsmyter som t ex kvinnan som passiv och 
mannen som aktiv) 

-3 = Könsmaktförstärkande (tillämpar härskartekniker som bl.a. internalisering av förtryck, motive-
rar och försvarar patriarkala maktstrukturer) 

Figur 1: Genustrappan. 
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Steg (G 0) innebär att texten är helt könsneutral, med detta menas att texten behandlar ett helt 

könsneutralt ämne och att inga kön eller skillnader mellan kön nämns. Steg (G +1) innebär att 

texten är medveten om skillnader mellan kön och uppmärksammar dessa. Dessutom ges inget 

kön mer utrymme i texten än det andra. Texter som kan kategoriseras som (G +2) är texter som 

inte bara uppmärksammar skillnader mellan kön utan även problematiserar dessa skillnader. En 

sådan text skulle då kunna fungera som underlag för diskussion om jämställdhet och relaterar 

därför till läroplanens jämställdhetsfrågor. Steg (G +3) innebär att texten inte bara undersöker 

jämställdhetsfrågan utan även undersöker det socialt konstruerade könet, alltså genus. Exem-

pelvis kan texten lyfta vad Zimmerman (1987) beskriver som doing gender, om hur kön är 

något som skapas i interaktion med andra. Texten kan även lyfta det genuskontrakt Hirdman 

(2007) beskriver om de föreställningar av hur kvinnor och än ska vara. Steg (G +4) innebär att 

texten inte bara lyfter detta fenomen utan även problematiserar det och kan fungera som un-

derlag för diskussion om hur skillnader mellan kön skapas och bibehålls. Steg (G -1) innebär 

att texten inte ger män och kvinnor lika stort utrymme i texten och att texten inte utnyttjar 

befintligt material för diskussion kring genus och jämställdhet. Steg (G -2) innebär att den ana-

lyserade texten är könsmytsförstärkande och vidmakthåller vissa existerande könsmyter eller 

könsstereotyper, exempelvis våldsamma män och svaga kvinnor. Steg (G -3) innebär att texten 

inte bara förstärker könsmyter utan även könsmakter, exempelvis sådana härskartekniker som 

Milles (2008) beskriver tillämpas. 

 

5.4 Genomförande av analys 

Eftersom materialet vi behandlade utgjordes av längre texter, och eftersom vi letade efter me-

ningar och samband på en djupare nivå i dessa texter, valde vi att göra en kvalitativ innehålls-

analys. Vi utförde först en pilotstudie på en text hämtad från ett kapitel från en av läroböckerna, 

dels för att testa reliabiliteten och dels för att själva kunna avgöra om vi kan förhålla oss objek-

tiva i vår undersökning sinsemellan (Watt Boolsen, 2007). Pilotstudien genomfördes av oss 

oberoende av varandra i ett tidigt skede och därefter jämfördes de slutsatser som vi kom fram 

till. Frågorna från analysavsnittet nedan och genustrappan (figur 1) använde vi, liksom för 

undersökningen i sin helhet.      
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När vi sedan utförde själva undersökningen analyserades varje text var för sig enligt genustrap-

pan ovan och en sammanställning gjordes internt för att skapa en tydlig överblick. Vi kategori-

serade varje text i varje bok i olika steg i trappan och gjorde en sammanställning av hur många 

texter i varje bok som hamnade på de olika stegen i genustrappan. Kategoriseringen gjordes 

dels utifrån representationen av män och kvinnor i texten och det sätt männen respektive kvin-

norna omnämns, dels utifrån huruvida texten lyfte eller problematiserade jämställdhetsfrågan. 

Detta med citat som stöd och exempel. Vi gjorde även en övergripande räkning av antal nämnda 

kvinnor/män i båda böckerna för att få en överblick av representationen av respektive könen i 

böckerna. Vi kategoriserade sedan dessa omnämnda män och kvinnor i olika kategorier utifrån 

hur de blev benämnda, exempelvis om män blir beskrivna som aktiva och kvinnor som passiva.  

 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Validitet har med tillförlitlighet att göra och det är svårt att avgöra hur tillförlitlig studien i sin 

helhet är. En kvalitativ textanalys innehåller ofta element av subjektivitet och undersökningen 

kan vara färgad av författarnas egen kulturella bakgrund och förförståelse. I undersökningen 

som görs finns det både kvantitativa och kvalitativa delar. När vi räknat antal män och kvinnor 

som förekommer, både i varje text och till sist boken i sin helhet, och därefter satt en gradering 

utifrån antalet kan vi tala om en kvantitativ metod som vi kan hålla som objektiv. Resultatet 

kan inte hållas som subjektivt och därmed finns här en hög validitet. När vi däremot tränger 

djupare in i texter och lyfter fram citat som vi sedan resonerar kring är det uppenbart att validi-

teten kan bli mindre eftersom våra egna resonemang ofta utgår ifrån en förförståelse formad av 

vår kulturella bakgrund. Alltså är det möjligt att samma resultat inte uppnås av en forskare i ett 

land vars kvinnosyn eller uppfattning om genus skiljer sig från vår. Socialkonstruktionismen 

håller dessutom för sant att det inte finns en objektiv verklighet, i sociala sammanhang, eftersom 

det är vi människor som formar den tillsammans. Det gör det än mer påtagligt att samma resultat 

eventuellt inte uppnås av en annan forskare. Vi har ändock valt detta tillvägagångssätt och för-

sökt att vara tydliga i våra resonemang och hur vi kommit fram till dessa, genom exempelvis 

citat. Genustrappan är relativt tydlig i sina graderingar om vad som kan uppfattas som positivt 

eller negativt, och vi har genomgående varit noga med att följa denna (Bjereld m.fl, 2009). 
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6 Resultat och analys 

Här kommer vi att redogöra för vårt resultat och vår analys. Varje bok redogörs för sig och 

varje textbok består av en mångfald av texter med varierande innehåll, specifikt 48 texter i Good 

Stuff D Gold och 40 texter i Wings 9 Black. Vi kommer först att redovisa en överblick av varje 

bok där vi redogör hur många män respektive kvinnor som omtalas i texterna samt redogöra 

för hur de benämns. Vi redogör även för en enda text som vi funnit som tydligt kan relateras 

till läroplanens jämställhetsfrågor. Vi går sedan igenom sedan varje sektion i boken i ordning 

och ger exempel på texter och olika citat som varit relevanta samt redogör för var i genustrappan 

vi placerat texten. Exempelvis står (G 0) för steget Könsneutral/ Könsomedveten.  

 

6.1 Good Stuff D Gold 

Good Stuff D Gold, skriven av Combs, Bayard, Hagvärn och Johansson (2014) består av 8 

sektioner som behandlar olika teman, Body & Soul, Animal Rights, That’s life!, Living Abroad, 

Pressure, Music, War & Peace och Justice. Övergripande för boken är det en överrepresentat-

ion av män, då 93 stycken pojkar/män och 75 stycken flickor/kvinnor nämns utav 171 nämnda 

individer. 3 personer räknas bort då dessa inte gick att kategorisera till ett specifikt kön. Detta 

innebär att boken omtalar 18 stycken fler män än kvinnor i de olika texterna. Utav dessa kvinnor 

och män som nämns har kvinnorna oftare än männen en benämning utifrån deras relation, så 

som mum, mother, mommy, aunt osv, och män benämns betydligt oftare med antingen efter-

namn eller bestämningar som Mr. och sir. Se tabell 1. I sektion 1, Body & Soul omnämns 8 

kvinnor och 16 män. Sektion 2, Animal Rights omnämner 8 kvinnor och 9 män. I sektion 3, 

That’s Life! återfinns 9 kvinnor och 12 män. Sektion 4, Living Abroad har 5 omnämnda kvinnor 

och 4 män. Sektion 5, Pressure, är den första avsnittet där vi finner en avsevärd större repre-

sentation av kvinnor, 19 kvinnor och 11 män. I sektion 6, Music finner vi 8 kvinnor och 11 män. 

Sektion 7, War & Peace, omfattas av 7 kvinnor och 8 män. Sista sektionen, Justice, innefattas 

av 11 omnämnda kvinnor och 22 män.  
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Tabell 1. Benämning av kvinnor/ män. 

KVINNOR MÄN 

Mamma: 12 st Pappa: 6 st 

Fru: 3 st Make: 2 st 

Moster/ faster: 2 st Pojkvän: 1 st 

Mormor/ farmor: 1 st Farfar/ morfar: 1 st 

Lärare: 2 st Lärare: 1 st 

Känd person: 13 st Känd person: 26 st 

Kriminell: 3 st Känd fiktiv person: 3 st 

Våldsoffer: 2 st  Kriminell: 4 st 

Diktatorer: 2 st 

Huvudperson: 19 st Huvudperson: 23 st 

Övrig karaktär: 17 st Övrig karaktär: 20 

Författare till text: 5 st Författare till text: 7 st 

  

NÄMNS VID: NÄMNS VID: 

Förnamn: 26 st Förnamn: 22 st 

Efternamn: 1 st Efternamn: 6 st 

Fullt namn: 17 st Fullt namn: 28 st 

Ms: 2 st Dr/Mr/Sir: 5 st 

Mrs: 1 st Övriga titlar: 4 st 

 

 

De första fyra kategorierna i tabellen ovan speglar hur och i vilken mån männen respektive 

kvinnorna beskrivs utifrån relationer. I alla 4 kategorierna finns en större representation av 

kvinnor. I kategorien kända personer, inräknat dels kända historiska personer men också nutida 

kända personer, såsom skådespelare, sångare och aktivister. Här återfinns istället 26 män medan 

enbart 13 kända kvinnor omnämns. Likaså omnämns 3 manliga karaktärer från skönlitteratur 

och inga kvinnliga. Under kategorin kriminella återfinns 3 kvinnor som utfört någon sorts 

brottslig aktivitet i boken. Bland männen har vi räknat 4 nämnda kriminella, inklusive en man 

som gör ett våldtäktsförsök i en av de första texterna i boken. Bland männen vi lagt till kategorin 

diktatorer då personer som Hitler och Stalin återfinns i boken. Huvudpersoner syftar till hur 

många män eller kvinnor som spelar en huvudroll i varje text. I texter med dialoger räknas alla 

i dialogen med som huvudperson. Även här finns en liten överrepresentation av män precis som 

i övriga karaktärer och författare till text. Övriga karaktärer är sådana som är med i texten men 

inte spelar någon huvudroll och vid många tillfällen bara är personer som nämns i dialoger etc. 

Författare till text representerar de författare som finns till de texter som inte är skrivna av 
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bokens författare utan utdrag från andra skrifter. Se tabell 1. Utöver detta har vi även räknat 

huruvida männen respektive kvinnorna nämns vid förnamn, efternamn, fullt namn eller någon 

form av titel. Fler kvinnor än män nämns vid förnamn medan fler män blir omnämnda vid som 

fulla namn eller enbart efternamn. Fler män skrivs även ut med en titel och de tillskrivs även 

fler titlar såsom Lieutenant, Lieutenant Commander, Torpedoman, Captain osv.  

 

Överlag innefattas boken av ett stort antal texter som är helt könsneutrala (G 0), alltså texten 

innefattar inga kön, varken män eller kvinnor nämns och författaren använder sig av könsne-

utrala pronomen. Vi finner i boken 10 texter kategoriserade som (G 0), 3 texter i kategorin (G 

+1) och 1 text utav 48 som medvetet tar upp genusproblematiken och kan fungera som underlag 

för en diskussion om jämställdhet (G +2). Boken har även 24 texter kategoriserade som (G -1), 

12 kategoriserade som (G -2). Då inga texter varken undersökte eller problematiserade socialt 

konstruerat kön hamnade inga texter under kategorin (G +3) eller (G +4). Vi fann heller inga 

tydliga könsmaktsförstärkande texter och därför finns inga texter kategoriserade som (G -3). 3 

texter i boken är kategoriserade i 2 kategorier då det fanns inslag av ting ifrån olika steg i trap-

pan, därför finns dessa texter inräknade två gånger. (Se figur 2.)  

 

 

Figur 2. Fördelning av graderingar satta för texterna i Good Stuff Gold. 
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Sektion 1 

I den första sektionen av boken, Body & Soul, som innefattar 7 texter finner vi två texter som 

vi kategoriserat som G 0. Texterna är könsneutrala i den bemärkelse att inga kön nämns över-

huvudtaget, de är rena faktatexter och författaren använder sig av könsneutrala pronomen. I 

texten It Didn’t Happen to the Real Me finner vi en stereotypisk bild av en tjej som blir attack-

erad av en man men lyckas ta sig undan. Efter denna händelse känner sig tjejen förnedrad men 

vågar inte säga till någon vad som hänt, framför allt inte sin pappa då hon beskriver det som 

”[…]he would absolutely freak” (s. 9). I meningen: ”Besides it’s too embarrassing” (s. 9) får vi 

även fram att tjejen skäms över att detta hänt henne. Här speglas en bild av män som våldsamma 

medan kvinnan är passiv, skäms och inte vågar göra något åt situationen (G -2). En annan köns-

mytsförstärkande text (G -2) i denna sektion är texten I Couldn’t Do That to Tar där en tjej är 

ute på en nattklubb med sin pojkvän och dansar med massa olika killar, framför allt med en 

kille som tafsar på henne. "There was another slow one and he was all over me. I didn't care 

[...] and he just couldn't keep his hands off me, why should he?” (s. 16). Detta visar på hur 

mannen i detta fall beskrivs som den som aktiv och tjejen är passiv. Han tafsar på henne, hon 

låter honom göra det och bryr sig inte alls.  

 

Sektion 2 

I den andra sektionen, Animal Rights, innehållande 6 texter förekommer olika texter om djurens 

rättigheter men även människors relation till djur. I avsnittet finner vi främst texter som kan 

kategoriseras som könsneutrala (G 0) som är rena faktatexter om djur och därför inte heller går 

att problematisera utifrån ett genusperspektiv. Dock kan vi se i vissa av texterna att kvinnor och 

män inte representeras i lika stort utrymme och dessa texter kategoriseras därför som (G -1).  

 

Sektion 3 

I sektionen That’s Life! som omfattas av 7 texter förekommer en blandning av texter om fram-

tida arbeten, hur man argumenterar, att förlora vänner och situationer för människor som bor i 

andra länder. I detta avsnitt finns två texter om pojkar som bråkar. I The Negotiator skildras två 

pojkar som bråkar om en jacka, en mobiltelefon och en tjej och en tredje kille som försöker 

medla mellan dessa. I How to Lose a Friend skildras även här två pojkar som bråkar om 

huruvida en låt är bra eller inte (G -2). I texten Teenager under the Taliban lyfts problem för 
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kvinnor som levde i Kabul under den tid talibanerna kom till makten. Här beskrivs en stark 

kvinna som startade en hemlig skola och hennes mamma som arbetade som doktor och hur de 

sedan kom undan och nu befinner sig i Paris där de talar om problem för Afganska kvinnor och 

texten kan då kategoriseras som (G +1), då den uppmärksammar orättvisor för kvinnor. Dock 

inleds den med att läsaren får tänka sig in hur det skulle vara att slänga alla sina saker, såsom 

CD-skivor, böcker, serietidningar, detta beskrivet med ett könsneutralt you. Sedan fortsätter 

texten med: ”If you were a girl, imagine if you suddenly had to throw away all your skirts, 

blouses, shoes and make-up” (s. 46). Här gör man då en distinkt åtskillnad av vad just tjejer 

skulle finna jobbigt att göra sig av med, och bidrar därför till en könsstereotypisk bild av att det 

skulle enbart vara kvinnor som bryr sig om sina kläder (G -2).  

 

Sektion 4 

Sektionen Living Abroad innefattar 4 texter om att flytta eller bo utomlands. Två är könsne-

utrala faktatexter (G 0). Texten Exchanging Lives är en dagbokstext skriven av en tjej och hand-

lar nästan uteslutande om tjejer. Just dagbokstexter av tjejer eller omnämnande av tjejer som 

skriver dagbok förekommer vid 4 andra tillfällen i boken (G -2). Den andra texten handlar om 

Ben och Jessica som ska flytta utomlands för volontärarbete, Ben ska arbeta som lärare och 

Jessica som ingenjör. Utöver detta finner vi ingen beskrivning av personerna utan texten är en 

dialog om att våga flytta utomlands. Förutom Jessica är det enbart män i dialogen och texten 

kategoriseras då som (G -1).  

 

Sektion 5 

Sektionen Pressure omfattas av 6 texter som handlar om press inom skolan och inom sport. 

Texten Sporting pressure handlar om 3 olika atleter, varav enbart 1 är en tjej (G -1). I en senare 

text The Jinxed Basketball Game möter vi istället den baskettspelande tjejen, Ursula som kallas 

”Ugly girl” och då texten skrivs utifrån en tjejs perspektiv omnämns enbart andra tjejer i texten 

(G -1).  

”Ursula is a loner. People call her Ugly Girl, but so what? Ursula doesn’t go on dates, doesn’t get 

involved in petty high school stuff and she doesn’t care about anything really- except basketball” 

(s. 73).  
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Ursula kan tolkas som en udda tjej som avviker från normen. Hon ägnar sig inte åt sådant som 

andra gör utan bryr sig bara om basket. Hon är också väldigt duktig på basket och hon är med-

veten om det ”Ugly Girl knows she’s good at basketball. “She runs fast, dribbles well, shoots 

fantastically and always tries her hardest” (s. 73). Vi möter alltså här en kvinna som utövar 

sport och är duktig på det (G +1). Samtidigt kan hon tolkas som avvikande och hon beskrivs 

utöver sin skicklighet i basket som ful och en ensam person (G -1). Texten Shiftless Drifter 

handlar om en ung tjej som är orolig för framtiden och i skolan diskuteras vad alla i klassen ska 

göra i framtiden. Här möter vi en flicka som beskrivs som: ”Danielle Higgins wants to be, big 

surprise, a supermodel” (s. 70) och en pojke: ”Mike Ortega, is going to take over his dad’s 

garage someday”(s. 70). Vi möter även en hästtjej; ”Darla Miller wants to be a veterinarian. 

She’s been big into horses since she was six years old” (s. 70). Vi möter dock en tjej som vill 

bli antingen lärare, ingenjör eller programledare. Även denna text berättas utifrån en tjejs per-

spektiv och det finns en överrepresentation av kvinnor i texten (G -2).  

  

Sektion 6 

Sektionen Music innefattar 6 texter, varav 3 texter främst lyfter män som är framgångsrika inom 

musik. Exempelvis texten Avicii som handlar om en kille och olika manliga förebilder och 

människor han arbetat med. Även i texterna Avicii, It’s All about House Music och The Rise of 

K Pop lyfts främst mäns påverkan av denna musik. Kvinnorna Madonna, Janet Jackson och 

Björk nämns i den mening att de tagit till sig av denna musik, inte att de såsom de flesta männen 

beskrivs gjort någon skillnad för musiken. ”Artists and groups such as Madonna, Janet Jackson, 

Björk, Kanye West and C+C Music Factory incorporated the genre into their work […]” (s. 

90). (G -2). I texten Music and you får eleverna göra ett test där musiken de lyssnar på ska säga 

något om vilken typ av människor de är. En av frågorna lyder: ”I prefer… a) boy bands, b) girl 

groups, c) male artists, d) female artists” (s. 83). Här görs alltså en distinktion mellan kvinnliga 

och manliga sångare och killgrupper och tjejgrupper. Eleverna förväntas välja ett alternativ och 

beroende på vilket man föredrar att lyssna på ska de kunna få ut ett resultat som ska spegla 

elevernas personlighet (G -2).  
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Sektion 7 

Sektionen War & Peace består av 5 texter om krig. Här finner vi ytterligare en dagbok skriven 

av en tjej som bor i Sarajevo när krig bryter ut. I stycket ”Keka wants to take me to Ohrid. 

Mommy can’t make up her mind- she’s constantly in tears” (s. 98) ges en bild av mamman som 

känslosam och svag medan pappan enbart beskrivs som orolig (G -2). I texten What Nightmares 

Are Made of får vi ta del av en mans tankar om olika hemskheter han sett som journalist. ”I go 

where the action is […] I’m there filming almost as soon as the earth stops moving […] I’m 

recoring stories before the smoke has cleared” (s. 96) visar en man som söker äventyr och inte 

är rädd för något. I texten finner vi även Henri och Marie som är hans kamerateam. Henri be-

skrivs inte mer än det faktum att han har hand om ljud och ljus, Marie beskrivs som: ”Marie the 

talent- she talks to the camera” (s. 96) och att hon letar efter ”action” Samtidigt är texten över-

representerad av män (G -1). Om vi jämför denna texten som precis som dagbokstexten beskri-

ver upplevelser av krig finner vi att kvinnor skriver dagbok om det medan mannen är en jour-

nalist som skriver om det. 

 

Sektion 8 

I sektionen Justice, innehållande 7 texter, finner vi den enda texten i boken som talar om jäm-

ställdhet. ’I am not against anyone’ är en text på knappt två sidor som handlar om Malala och 

hennes kamp för likvärdig utbildning. Med meningar som ”Malala's belief, not in revenge but 

in equal chances for girls and boys, has affected many people all over the world and the impact 

of her bravery and passion is immeasurable” (s. 126) ges en bild av en stark och aktiv kvinna 

(G +2). Denna text är den enda text vi finner som tydligt relaterar till läroplanens jämställdhets-

frågor då den lyfter och problematiserar skillnader kvinnor och män emellan inom skolan. Tex-

ten kan därför fungera som underlag för jämställdhetsdiskussion inom skolan. Texterna What 

is Justice och I Have a Dream lyfter istället enbart manliga hjältar som George Washington, 

Martin Luther King Jr., Gandhi och Robin Hood (G -1). Texten Gentlemen, Your Verdict hand-

lar om kaptenen på en ubåt som dödat alla sina män. Officerarna på båten är alla män, alla med 

titlar som Lieutenant, Lieutenant Commander, Engineer, Torpedoman eller benämns de med 

sitt efternamn (G -2).  
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6.2 Wings 9 Black 

Wings 9 Black, skriven av Mellerby, Rinnesjö, Glover, Hedberg och Malmberg (2014) består 

av 4 sektioner. Dessa behandlar varsitt tema: brott (”Crime and Punishment”, 10 texter), kärlek 

(”Love”, 11 texter), liv och död (”Life and Death”, 9 texter) och engelska runt om i världen 

(”English around the world”, 10 texter). Det finns en tydlig överrepresentation av män i boken, 

där vi räknade totalt 112 män/pojkar och 62 kvinnor/flickor av totalt 174 karaktärer. Det är nära 

dubbelt så många män som kvinnor. Det första kapitlet, sektion 1, utmärker sig med 42 män 

mot 15 kvinnor, där männen spelar den avgörande rollen som kriminella och kvinnorna spelar 

en medhjälparroll (utom i en text om Bonnie & Clyde). I sektion 2 finner vi lite mer balans med 

27 män och 23 kvinnor. Sektion 3 behåller till viss del den föregående balansen med 22 män 

och 17 kvinnor och sektion 4, som egentligen är ren realia om olika länder där man talar eng-

elska som första- och/eller andra språk, synliggör män mest sätt till andel män/kvinnor, 21/7. 

 

Tabell 2. Benämning av kvinnor/ män. 

 KVINNOR 

Fru: 6 

Dotter: 2 

Känd fiktiv person: 3 

Författare: 8 

Mödrar: 2 

Kriminell: 2 

Lärare: 1 

 

Känd person: 5 

 

NÄMNS VID: 

Förnamn: 12 

Fullt namn: 9 

Ms, Mrs: 6 

Övrig titel: 0 

 

 

 

MÄN 

Make: 0 

Son: 3 

Känd fiktiv person: 13 

Författare: 13 

Fädrar: 3 

Kriminell: 10 

Polis: 3 

 

Känd person: 35 

 

NÄMNS VID: 

Förnamn: 15 

Fullt namn: 28 

Mr: 5 

Övrig titel: 2 

 

De tre första kategorierna i tabellen ovan speglar vilken roll män och kvinnor spelar relations-

mässigt i berättelserna. Vi finner en överrepresentation av kvinnor som spelar fruar  medan män 

som spelar make saknas helt. Män figurerar oftare som kriminella, bland annat som maffiaboss 
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eller rånare, än kvinnor samtidigt som enbart män arbetar som poliser.  Kategorin kända fiktiva 

personer innehåller karaktärer som Rose från Titanic, Mark Darcy från Bridget Jones Dagbok 

etc. och även här finner vi att en klar majoritet av karaktärerna är manliga. Likaså bland kända 

personer, som exempelvis kan vara Reneé Zellweger eller Colin Firth finner vi långt fler män 

än kvinnor. Kvinnor nämns även mer sällan vid fullt namn eller enbart förnamn än män men är 

något mer titulerade i texterna. Vid två tillfällen förekommer benämningen ”doctor [namn]” 

vilken vi valt att kategorisera som övrig titel. 

 

 

Figur 3. Fördelning av graderingar satta för texterna i Wings 9 Black. 

 

Den här fördelningen av synliggörande gör att bokens olika texter till större delen tolkas som 

G -1 på genustrappan, då det inte finns ett rättvist synliggörande av båda könen. I boken åter-

finns 17 stycken texter som är kategoriserade som (G 0) då de är könsneutrala och saknar om-

nämnande av kön. 12 texter är kategoriserade som (G -1) och 9 texter infaller på kategorin (G 

-2). Vi finner även 2 texter som hamnar på (G -3), alltså könsmaktsförstärkande. Då inga texter 

i boken varken lyfte eller problematiserade genus eller jämställdhetsfrågan överhuvudtaget 

hamnar ingen av texterna över (G 0). (Se figur 3.)  
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9
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Sektion 1 

I första sektionen, Crime and punishment  beskrivs kriminalitet, brott och kända profiler. Den 

första delen handlar om tv-serier med fokus på Midsomer Murders och Dexter. I båda texterna 

om tv-serierna spelar kvinnor en mindre betydande roll som fruar eller döttrar medan männen 

(Barnaby och Dexter) har huvudroller som polis och seriemördare (G -1). I Crime in books får 

vi bekanta oss dels med författaren bakom Gudfadern, Mario Puzo samt Agatha Cristie och 

hennes verk, And then there were none. I den förstnämnda har en tydlig överrepresentation av 

män där de, likt föregående kapitel, spelar huvudroll medan kvinnorna antingen är fruar eller 

döttrar (G -1). I den andra texten omnämns tre kvinnor och två män (G -1). I Secret intelligence 

agencies ges beskrivningar av olika underrättelsetjänster och texten tolkas som könsneutral. 

Det görs här en referens till James Bond och hans chef, ”M”, där en bild av M spelad av Judi 

Dench tagits med. På grund av detta tolkar vi texten som könsneutral, eftersom M ges ett kön 

med bilden. De följande tre kapitlen beskriver kända brott, förbrytare och fängelser (Famous 

crimes, criminals, prisons). Tydligt för alla delarna är att män spelar huvudroller, antingen som 

offer (The murder of John. F. Kennedy) eller som framgångsrika kriminella (exempelvis Ronnie 

Biggs i The great train robbery samt fyra kända profiler beskrivna i detalj i Famous Criminals). 

En kvinna omnämns i djupare detalj i beskrivningen av ”Bonnie and Clyde” medan två andra 

figurerar som fruar till Kennedy och Texas Governor John Conally, där båda binds till huvud-

karaktärerna genom exempelvis ”John. F. Kennedys wife” och ”John Conallys wife”. I Famous 

prisons finns det två referenser till kända profiler som antingen suttit i fängelse eller på annat 

sätt haft anknytning till ett av dem, fördelat på beskrivningar om totalt 5 fängelser (Nelson 

Mandela & Barack Obama). Sammantaget för samtliga delarna ges graderingen (G -1). 

 

I texten Kill for love återberättas hur ett par försöker gömma spåren efter mordet på kvinnans 

dåvarande partner. Förfarandet beskrivs utifrån mannens perspektiv och det är mannen som har 

planen på hur det ska genomföras. Kvinnan spelar en passiv roll, jämfört med mannen, exem-

pelvis i följande citat: ”I ran back, picked her up, and slid down the ravine with her. […] but 

those sharp heels of hers, they had to be pointed in the right direction, if anybody took the 

trouble to look” (s. 34). Texten fortsätter med:  
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“I began to fool with her blouse, to bust the buttons, so she would look banged up. She was looking 

at me, and her eyes didn’t look blue, they looked black. I could feel her breath coming fast. Then it 

stopped, and she leaned real close to me”. (s. 35) 

Mannen är fortsatt aktiv i förfarandet här medan kvinnan låter mannen styra. Det blir desto 

tydligare i nästa citat att texten till viss del håller upp könsmyter genom att ha mannen som 

aktiv och kvinnan som passiv part: 

“Next thing I know, I was down there with her, and we were staring in each other’s eyes, and locked 

in each other’s arms, and straining to get closer. Hell could have opened for me then, and it wouldn’t 

have made any difference. I had to have her, if I hung for it.” (s. 36) 

[…] I had her.” (s. 36) 

Texten förmedlar inte bara en bild av mannen som handlingskraftig och metodisk jämfört med 

kvinnan (som agerar medhjälpare genom att förse mannen med hjälpmedel) utan ger också bil-

den av ett asymmetriskt kärleksförhållande (mannens begär är större än kvinnans) som bara 

beskrivs utifrån mannens känslor (G -2).  

 

I texten Mister beskrivs ett gisslandrama på en advokatfirma. Historien är berättad ur en karak-

tärs, Michael, perspektiv. Den enda kvinnan som omnämns, Madam Devier, spelar en roll som 

receptionist och beskrivs genom processen som hjälplös i meningar som ”Madam Devier was 

standing behind her desk, petrified, staring into the barrel of an awfully long handgun” (s. 38), 

”Madam Devier, shaking at her desk, terrorstricken” (s. 38) och ”Since I was the first to come 

to her aid, he polietly aimes it at me…” (s. 38). Madam Devier är hjälplös och i behov av att bli 

räddad. De övriga karaktärerna, nio manliga advokater, bidrar till att skapa en bild av en starkt 

könssegregerad arbetsplats där männen har de prestigefyllda yrkena och kvinnorna får de 

mindre prestigefyllda (G -2). 

 

Sektion 2 

I sektion 2 finner vi tio texter kring tema kärlek. Den första texten, Falling in love, beskriver 

vad som händer när man blir kär och refererar inte specifikt till något av könen (G 0). I de två 

följande kapitlen beskrivs kärlek dels i två filmer (Love in films) och två böcker (Love in books). 

Filmerna består utav Titanic och Ghost varav en kvinnlig huvudrollsinnehavare beskrivs i den 

första och en manlig i den andra. Rose figurerar som ensam kvinna i beskrivningen av Titanic, 



 

27 

 

åtföljd av tre män (G -1) och i beskrivningen av Ghost agerar karaktären Sam ensam gentemot 

två kvinnor (G -1). Böckerna utgörs av Pride and Prejudice och Bridget Jones Diary. Båda 

böckerna tolkas som könsmytsförstärkande i den mening att kvinnor är till för männen. 

Nedanstående citat från texten om Pride and Prejudice:  

”The story is told through the eyes of Elizabeth who is one of five unmarried daughters from a 

country family. The mother’s main concern is to marry all of the daughters with wealthy gentle-

men.” (s. 54) 

Beskrivningen är förvisso en sammanfattning av en bok som publicerades 1813 men eftersom 

ingen problematisering gjorts kring huruvida synen på kvinnor under denna tiden var rimlig 

tolkar vi det som att boken bidrar till att förstärka synen på kvinnor som tillhörande männen (G 

-2). I Bridget Jones Diary finner vi en stereotypisk bild av kvinnan som den som aktivt letar 

efter kärlek (och rädslan för att dö ensam), medan männen beskrivs som antingen snygga med 

möjlighet att välja (”[…] Bridget finds out that he is cheating on her.” (s. 55)) eller avvaktande 

”[…] Bridget does not make a good impressions on him so he does not fall for her right away 

either.” (s. 55) (G -2). I Bondgirl meets AdamIM möts en man och kvinna för första gången på 

ett café efter en tid av kontakt på nätet. Mannen gör vid upprepade tillfällen bort sig genom att 

säga fel namn, glömma detaljer som vad kvinnan arbetar med och har ett relativt uppblåst ego: 

”So, I guess that means you don’t want me to text you anymore, not even when I’m a TV star?” 

(s. 61) (G -2). I Agony Aunt besvarar en kvinna relationsfrågor, där den första handlar om en 

flicka vars pojkvän beskrivs som alltför svartsjuk. Denna pojkvän beskrivs genom citaten: ”He 

wants to know what I’m doing every minute of the day […] and he gets angry and shouts at 

me” (s. 62). Den andra är från en kille som inte kan stanna i ett förhållande och istället ”[…] 

keep dumping my girlfriends after only a month or two.” (s. 63). Båda historierna visar upp 

negativa bilder av unga män i förhållanden (G -2). De tydligaste exemplen på könsstereotyper 

och könsmyter som visas upp i denna sektion går att finna i nästkommande kapitel, American 

Weddings. Vi får en beskrivning av hur ett amerikanskt bröllop går till, från förlovningen till 

bröllopet, och vad som är viktigt för en man respektive kvinna inför, under och efter bröllopet. 

I mannens fall ser vi tydliga fall av könsstereotyper i till exempel: 

”He usually gives her a diamond ring to show her how much he loves her. The size of the diamond 

is important, mostly to the man: the larger the diamond, the greater his status.” (s. 64) 

Vidare beskrivs mannens respektive kvinnans svensexa samt möhippa enligt gamla normer: ”A 

few weeks before the wedding there will be a bachelor party for the fiancé with his friends 
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(which used to involve cigars, a lot of alcohol and a nude dancer.” (s. 65). För kvinnan hittar vi 

samma stereotyp i kvinnlig tappning: ”And there will be a shower party for the bride-to-be with 

her girlfriends and female relatives, who ”shower” her with gifts and advice for her new life.” 

(s. 65). Vi hittar även exempel på kvinnans objektifiering i följande citat: ”Yet today, it is not 

uncommon for a bride’s brothers to ”kidnap” her from a wedding and take her bowling, ice 

skating, to sing karaoke. But they usually return her.” (s. 65). Vi finner att citaten ovan och 

texten i sin helhet förstärker könsmyter och vi finner en härskarteknik i form av objektifiering 

av kvinnan (G -3). I Manjit’s wedding day får vi följa en ung indisk mans stundande bröllop, 

utförd enligt gamla Punjabi-seder. Texten har en klar överrepresentation av män, 7 stycken, 

jämfört med tre kvinnor. Två kvinnor figurerar i historien, dels Manjits mor som nämns vid 

”my mum” och en identifieras som ”young woman in Punjabi suit” medan samtliga männen 

nämns vid namn och/eller för- och efternamn. Dialogen som förs genom historien görs av brud-

gummens kusiner, bröder och far. Vid inget tillfälle ges en kvinna utrymme att tala. Männen 

som talar använder sig mycket av svordomar och andra fula ord vilket exempelvis yttrar sig i 

citatet: ”Better watch your mouth, you little shit. Don’t want a black eye on your wedding day 

do you?” (s. 68) (G -2). Samtidigt finner vi i citatet: ”...this was another tradition I hated- the 

fact that the girls side had to give the boy's family so much stuff” (s. 69), vilket är en mening 

som kan klassas som (G +2) då den tydligt beskriver en könsrelaterad orättvisa. I The big 

hairdryer möter vi Bridget Jones igen. Historien består av tre scener. I den första blir Bridget 

utfrågad på dejt av Mr. Darcy och kan inte säga nej. I scen 2 gör hon sig iordning för dejten. 

Detta involverar ett bad, använda hårfön, sminka sig och hoppas att hon ser tillräckligt bra ut 

för kvällens restaurang. I scen 3 ska Bridget rapportera från en rättegångsförhandling. Hon 

framstår som en kvinna som inte kan säga nej, när hon blir ombedd att köpa allehanda saker till 

reportrar på plats. Mr. Darcy kommer till Bridgets undsättning, som en hjälte, när hon inte får 

ett reportage gjort, och ordnar en privat intervju (G -1).  

 

Sektion 3 

I sektion 3 finner vi totalt 8 texter. I den första, Life after Life, berättar Shirley Woods om en 

nära-döden-upplevelse (G -1). I den andra, Life on three legs, beskriver Doris Lessing sin kär-

lek, och hur imponerad hon är, till sin katt som fått ett ben amputerat (G -1). I Two were left 

berättas det om en ung pojke och hans hund, strandsatta på ett isflak (G -1). Totalt finner vi två 

texter som är helt könsneutrala (G 0). I texten The funeral möter vi en 36 årig man, Rob, som 
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är rädd för döden, framtiden och att binda sig. Här speglas en man som svär mycket och har 

negativ attityd till den begravning han är bjuden till; ”See what random acts of kindness gives 

you? To fucking funerals, that's where” (s. 97). Han har även en negativ attityd till de människor 

omkring honom vilket visar sig i citatet om hans mor/farföräldrar; ”And when they do die, it 

will hardly be the end of the world. Just you know, wow, stop the press, extremely ancient 

person dies” (s. 97) (G -2). I denna text möter vi den första homosexuella personen som dock 

enbart beskrivs genom meningen ”A gay guy that Laura was at collage with got Aids” (s. 97). 

Texten The Joker klassas som (G -1) på grund av överrepresentation av män. I texten Adrian’s 

everyday life beskriver Adrian sitt liv i en dagbok. Tidigt i texten identifierar vi objektifiering 

av kvinnor i citatet: 

”Pandora has got the hair the colour of treacle, and it’s long like girls’ hair should be. She has quite 

a good figure. I saw her playing netball and her chest was wobbling. I felt a bit funny. I think this 

is it!”. (s. 106) 

Vid ett senare tillfälle fortsätter objektifieringen: ”She looks better everyday.” (s. 107). Exemp-

len visar tydligt hur huvudkaraktären bara beskriver yttre attribut. Den kvinnliga karaktären har 

ingen egen dialog vilket gör att läsaren inte kan följa dennes egna tankar (G -3).  

 

Sektion 4 

Sektion 4 innehåller realiatexter om 6 länder; Irland, Indien, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland 

och Zambia. De flesta texter hamnar på (G -1) på grund av en ojämn fördelning mellan könens 

representation i omnämnandet av kända profiler förknippade med vardera land. I texten Ireland 

finner vi 6 manliga författare (Shaw, Yeats, Beckett, Heaney, Joyce och Swift) och fyra musik-

band med manliga medlemmar (U2, Westlife, Boyzone och The Pogues) men enbart en kvinn-

lig författare (Keyes) samt en kvinnlig sångerska (Enya) (G -1). I texten India lyfts enbart Ma-

hatma Gandi fram som känd profil. Dessutom ges kläder för kvinnor i Indien ett betydligt större 

utrymme än männens kläder. För kvinnor beskrivs tre olika klädesplagg i detalj medan för män 

nämns bara ett (G -2). För South Africa omnämns Mandela, Tolkien och Coetzee som kända 

manliga profiler och Gordimer som känd kvinnlig profil. Australia uppfattas som könsneutral 

(G 0) eftersom vi finner en balans med en manlig och en kvinnlig författare (White/Hartnett). 

För New Zeeland omnämns James Cook och Sir Edmund Hillary (G -1). Slutligen omnämns 

fyra kända profiler för Zambia, alla män (G -1). 
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6.3 Sammanfattning utifrån genustrappan 

Good Stuff D Gold innehåller överlag främst texter kategoriserade som (G 0), (G -1) och (G -

2), alltså könsneutrala texter som undviker omnämnandet av kön överhuvudtaget könsomed-

vetna texter där könen inte får lika mycket utrymme och texterna förbiser könsperspektiv och 

könsmytsförstärkande texter. Vi finner också 4 texter kategoriserade på plussidan av trappan 

och enbart en av dessa är jämställdhetsmedveten (G +2) och uppmärksammar orättvisor kvinnor 

och män emellan. Ingen av dessa texter hamnar på de två högsta stegen vilket innebär att boken 

inte innefattar texter som är genusmedvetna och undersöker och problematiserar socialt kon-

struerat kön, maktstrukturer osv.  

 

Wings 9 Black omfattas enbart av texter kategoriserade som (G 0) och under. Precis som Good 

Stuff hamnar de flesta texter på (G 0), (G -1), (G -2). Två av texterna hamnar på (G -3) på grund 

av förekommandet av härskartekniker, i detta fall objektifiering. En skillnad mellan böckerna 

Wings 9 Black och Good Stuff D Gold är att Good Stuff faktiskt har 4 texter som hamnar på 

plussidan av trappan och att Wings har en text som hamnar på ett steg lägre än alla texter i Good 

Stuff. Vi kan därför säga att i jämförelse med Wings lägger Good Stuff D Gold något mer fokus 

på att ta upp jämställdhetsfrågan och att beskriva skillnader kvinnor och män emellan. Att en 

stor andel av texterna i båda böckerna är helt könsneutrala är inte nödvändigtvis något positivt 

då såsom von Wright (1999) lyfter bör en jämställd textlyfta genusfrågan och problematisera 

den. En text som undviker denna problematik vidmakthåller rådande ordning. Att böckerna inte 

inrymmer fler jämställdhetsmedvetna texter samt några genusmedvetna texter är därför en stor 

brist.  
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7 Diskussion 

Resultatet av undersökningen i dessa två läroböcker ligger i tydlig linje med den tidigare forsk-

ning som utförts av exempelvis Ohlander (2010), där hon kom fram till att manliga perspektiv 

dominerar. Vidare såg hon att pojkar möter mansideal bestående av våldsamma män och att 

kvinnor inte får så många kvinnliga förebilder i historien. Vi har även funnit att liksom rappor-

ten av Skolverket (2006) att genusperspektivet inte genomsyrar en hel lärobok. Då vår under-

sökning i jämförelse med den tidigare forskningen är utförd på böcker reviderade utifrån den 

nya läroplanen, LGR11 blir det tydligt att trots ny utformning av läromedel lever dessa köns-

stereotyper och avsaknad av genusperspektiv lever kvar.  

 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur kvinnor och män framställs i två olika läromedel 

i engelska för årskurs 9 utifrån ett genusperspektiv och hur väl de relaterar till läroplanens jäm-

ställdhetsfrågor. Vi kommer i detta avsnitt föra en diskussion kring resultatet utifrån våra ställda 

frågeställningar.  

 

Hur framställs kvinnor respektive män i läroböckerna utifrån ett genusperspektiv? 

 

Överlag kan vi se en överrepresentation av män i båda böckerna. Likaså kan vi se att fler män 

spelar en huvudroll i texterna än vad kvinnorna gör. Enligt Milles (2008) ska texter dels inklu-

dera båda könen samt rikta sig till båda könen för att skapa en så jämställd språkanvändning 

som möjligt. Vi ser alltså här en viss otillräcklighet i detta. Vi finner även att böckerna innehål-

ler ett flertal typiska könsstereotyper exempelvis det faktum att fler män är beskrivna som våld-

samma eller kriminella och att kvinnor oftare förekommer i traditionella kvinnliga roller som 

mammor eller fruar. En annan intressant aspekt är det faktum att det i Good Stuff nämns 16 

stycken fler kända personer som är män, då kända fiktiva personer inräknat, än kvinnor. I Wings 

finner vi 30 stycken fler kända män, samt 10 fler kända fiktiva personer som är män. Dessa män 

är både kända personer med negativ koppling, exempelvis mördare, men framför allt kända 

personer med positiv koppling, exempelvis Martin Luther King Jr och Ghandi. Vi får alltså 

möta fler framgångsrika män än kvinnor. Vi ser även, åtminstone i en text, en viss uppmuntran 

till att män ska sträva efter framgång (American Weddings). Vid flera tillfällen finner vi även 

en stereotyp bild av kvinnor som har ett större intresse för kläder än män, exempelvis i texterna 
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Teenager Under the Taliban och India. Vidare finner vi betydligt fler män som använder sig 

av vad Einarsson (2004) beskriver som ”fult språk”, alltså slang, svordomar och könsord, i 

exempelvis Manjit’s Wedding Day och The funeral. Enligt Milles (2008) finns en tendens att 

nämna män vid efternamn oftare än kvinnor. Även detta är något som förekommer i boken. 

Män nämns oftare än kvinnor vid efternamn eller deras fulla namn och de tillskrivs också fler 

titlar, Mr, Dr, Sir osv. I Wings 9 Black finner vi vid två tillfällen exempel på objektifiering. 

Enligt Ås (1982) är begreppet härskartekniker, där objektifiering ingår, en förklaring för hur en 

gynnad grupp kan bevara och bredda sin status och makt på bekostnad av en mindre grupp. I 

denna objektifiering av kvinnor finner vi tydlig koppling till hur språket tillämpar dessa härskar-

tekniker och på så vis kan bilden av mannen som högre i rang än kvinnan bevaras. Enligt Milles 

(2008) underordnas och marginaliseras kvinnor genom dessa tekniker.  

 

Hur relaterar läromedlen i engelskundervisningen till de jämställdhetsfrågor som tas upp i 

LGR11? 

 

I läroplanen står det utförligt beskrivet att skolan har som ansvar att motverka traditionella 

könsmönster och även gestalta och förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män 

(Skolverket, 2011). Radovic (2008) skriver om hur de läromedel vi använder i undervisningen 

måste vara jämställda, dvs att de inte förmedlar en stereotyp bild av könen och att båda könen 

får lika stor representation, för att nå upp till de mål inom jämställdhet vi har i skolan. Likaså 

behövs, som von Wright (1999) nämner, en problematisering av det socialt konstruerade könet. 

Med skolverkets förordnande och Radovics och von Wrights beskrivning i åtanke finner vi att 

dessa läromedel brister i jämställdhetsfrågan. Good Stuff D Gold innefattar enbart en text som 

faktiskt har någon koppling till jämställdhetsfrågan, vilket inte är tillräckligt samtidigt som 

Wings 9 Black inte lyfter den alls. För att dessa läromedel ska leva upp till skolverkets före-

skrifter och för att de ska kunna klassas som jämställda krävs framför allt en lika representation 

av kvinnor och män, en problematisering av genusfrågan och ett undvikande av könsstereoty-

piska beskrivningar.  
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7.1 Koppling till teoretisk ram 

Vi har i vår undersökning funnit ett betydligt större antal nämnda män som är inflytelserika och 

kända vilket vi ser som ett slags upprätthållande av genussystemet, där män ofta har mer makt 

inom områden som exempelvis ekonomi och politik (Carlsson, 2001). Även det faktum att män 

framställs i högre positioner och därför tillskrivs fler titlar såsom doctor, lieutenant, captain 

osv. införlivar bilden av män i högre maktpositioner än kvinnor. Vidare finner vi ett upprätt-

hållande av genussystemet i dikotomin, alltså särhållande av kvinnor och män. Vi har alltså inte 

funnit några texter där författaren valt att undvika omnämnandet av kön när personer som kan 

tillskrivas kön omnämns. Texter som kategoriserats som könsneutrala handlar därför enbart om 

att inga personer omnämns i texten. De stereotyper som vi funnit i båda läroböckerna, bidrar 

även till ett vidmakthållande av genuskontraktet, alltså de föreställningar om hur kvinnor och 

män ska vara mot varandra och hur deras yttre attribut ska framföras (Hirdman, 2007).  Genom 

dessa stereotypa bilder av de båda könen finner vi "regler" för kvinnor och män om hur de ska 

vara, vad West och Zimmerman (1987) kallar sex categorization i den process där vi interaktivt 

skapar kön, doing gender. Med koppling till socialkonstruktionen och begreppet doing gender 

ses manligt och kvinnligt som något skapat genom interaktion. Vi ser därför att interaktionen 

med dessa läroböcker kan ge en stereotypisk färgning av elevernas bild av manligt och kvinn-

ligt. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden för studien har fungerat väl. Det kan inledningsvis nämnas att pilotstudiens 

genomförande visade att samstämmighet mellan oss kunde uppnås. Detta är viktigt eftersom 

genomförandet innehåller inslag av subjektivitet och pilotstudiens syfte var just att, lyfta fram 

och i slutändan motverka detta i den mån det var möjligt. Användandet av genustrappan har 

varit fördelaktigt på det sätt att vår kategorisering blivit tydlig. Vi kan inte se att det skulle 

fungerat bättre med en annan metod, eftersom just den här valda metoden gjort det mer tydligt 

vad som ska lyftas fram i texterna just gällande genus. Som tidigare nämnt går kvalitativa ele-

ment ofta hand i hand med kvantitativa och detta illustreras tydligt i vår studie med de kvanti-

fieringar som gjorts på texternas innehåll. Till en början var dessa kvantifieringar inte givna 

eftersom vi trodde att enbart omnämnandet av de kvalitativa delarna skulle räcka, men vi ser 

såhär i efterhand att de kvantitativa inslagen förtydligar resultatet. Sammantaget anser vi att 

metoden som använts har fungerat väl. 
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7.3 Vidare forskning 

Vår studie behandlar enbart texter och dessa texter ackompanjeras ofta av bilder som också kan 

vara relevanta att undersöka utifrån ett genusperspektiv eftersom vi även kan påverkas av såd-

ana visuella element. Vidare kan det vara av intresse att utöka antal läromedel som undersöks 

för att få en bredare bild och bättre underlag för lärare när de ska välja läromedel. För övrigt 

skulle det även vara intressant att i framtida forskning undersöka hela intersektionalitetsspannet 

och inte bara en aspekt av det, exempelvis samverkan mellan etnicitet, klass och kön i läro-

böcker.  
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