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Abstract 
Den tryckta läseboken har länge varit viktig för svenskämnet då den är det första 

läromedlet som elever möter när de börjar skolan. Den tryckta läroboken har haft en 

avgörande roll i skolan under en längre tid. Trots att skolan idag präglas av en mängd 

medier har de tryckta läromedlen behållit sin roll och används ofta som en 

grundpelare i undervisningen. Skolverket anser att undervisningen ska präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv samt kvinnors och mäns lika värde. Syftet med 

litteraturstudien har varit att granska läromedelsanalyser och vetenskapliga artiklar 

angående läromedel i svenskämnet med inriktning på ett genusperspektiv. De 

frågeställningar som ställdes i arbetet handlade om andelen män och kvinnor i 

läromedlen, stereotypiska föreställningar om kvinnor och män i läromedlen samt i 

vilken utsträckning läromedlen överensstämmer med jämställdhetskraven i 

respektive läroplan. För att besvara syfte och frågeställningar genomfördes en 

systematisk litteraturstudie där sökning och sammanställning gjordes utifrån 

bestämda kriterier. Resultatet visade att stereotyperna angående kvinnor och män 

diversifierades efter 1960-talet. Utifrån resultatet drogs en slutsats att samhällets 

normer gav stereotypiska föreställningar om könen och relationen dem emellan. De 

undersökta studierna kom fram till att män och kvinnor beskrivs olika i de 

undersökta läromedlen. Ytterligare en slutsats som drogs utifrån resultatet var att 

efter 1960-talet har samtliga läroplaner innehållit formuleringar om jämställdhet, det 

vill säga föreskrivit att skolan ska motverka stereotyper. Endast hälften av de 

undersökta läromedlen möter jämställdhetskraven i läroplanerna. Majoriteten av de 

undersökta studierna kom fram till att ett manligt perspektiv dominerar i läromedlen. 

Förändringarna i läromedlen visar att samhället är konstant föränderligt och vad som 

anses vara viktigt i skolan ändras utefter det. Läromedlen förändras emellertid inte 

alltid i samma takt som styrdokumentens skrivningar och kan än idag reflektera en 

tämligen stark ojämlikhet mellan könen. Min slutsats är att det inte går att garantera 

att skolans jämställdhetsmål uppfylls så länge den enskilda läraren ensam får besluta 

vilka läromedel som ska användas eller inte användas i undervisningen; här skulle 

ett större mått av granskning eller styrning behövas. 
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1. Inledning 
Under min VFU som ämneslärarstudent för gymnasiet upptäckte jag hur pass lite 

den tryckta läroboken användes fysiskt i undervisningen. Läroboken användes som 

ett uppslagsverk om en lärare var osäker på ett ämne. Många lärare använder 

läroboken som ett hjälpmedel i undervisningen, för att se hur en lärobok beskriver 

till exempel en viss epok för att utgå från lärobokens idé eller frångå den. När 

läroboken nämndes för eleverna i klassrummet under min VFU fanns det elever som 

undrade om de ens hade en lärobok, då den sällan användes i sin fysiska form. 

Eleverna var omedvetna om att den tryckta läroboken användes som grund för 

undervisningen. Faktumet att lärarna ofta använde den fysiska läroboken som ett 

facit över rätt och fel framgick inte i undervisningen i sig. Jag fick under min VFU 

veta att läroböcker i Sverige inte har reglerats av staten sedan år 1991, i jämförelse 

med exempelvis Tyskland där reglering är viktig.  

 

Idag fokuseras det mer på olika medier, ofta på internet, och allt som är nytt anses 

vara intressant och relevant. Den tryckta läroboken används som en grundpelare i 

undervisningen hamnar samtidigt i skymundan. När lärare varierar sin undervisning 

använder de både läromedel som är skapade för att vara läromedel, men använder 

även medier som är skapade för andra sammanhang. Jag har valt att låta de tryckta 

läroböckerna för svenskämnet komma i fokus då de ofta används som uppslagsverk 

och är grundpelare i undervisningen, men får sällan den uppmärksamhet de 

förtjänar. Läseböckerna som inkluderas i arbetet är framställda för undervisning i 

svenskämnet, då även dessa har hamnat allt mer i skymundan. I arbetet kommer jag 

att använda benämningarna tryckta läroböcker och tryckta läseböcker. Med den 

tryckta läroboken menas i det här examensarbetet ett läromedel som är tryckt i form 

av en bok i undervisningssyfte. Läroböcker kan innehålla litteraturhistoriska texter, 

författarpresentationer, frågor till texterna i läroboken och liknande. När jag talar 

om tryckta läseböcker menas läseböcker som är avsedda för skolan. Skillnaderna 

mellan de båda läromedlen är att läseboken innefattar skönlitterär text medan den 

tryckta läroboken är facklitterär. Samlingsnamnet läromedel används i detta arbete 

som en samlingsbeteckning för läroböcker och läseböcker. Studie avser de 

analyserade vetenskapliga studierna, text avser läromedlen i studierna och med 

examensarbete samt arbete avses mitt examensarbete. 

 

Genusforskning har fått en stor spridning under de senaste decennierna som avser 

kvinnors och mäns olika roller i samhället. Genusforskningen har bland annat 

uppmärksammat att det råder en ojämlikhet i skolan och dess läromedel då män ofta 

dominerar både kvantitativt och kvalitativt. Skolans uppdrag är att alla, oberoende 

av könstillhörighet, ska få samma möjligheter i skolan. Dagens läroplaner innefattar 

kvinnors och mäns lika värde. I gymnasiet ska undervisningen präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2017).  

 

Ojämlikheten i skolan där pojkar främjas framför flickor är ett problem och därför 

avser jag att undersöka hur stor plats kvinnor och män tar genom författarporträtt, 

samt som historiska personer i tryckta läroböcker för svenskämnet. Vad gäller 

läseböcker avses att undersöka hur könsfördelningen ser ut mellan karaktärerna. 

Examensarbetet kommer att granska problematiken kring stereotypiska 

föreställningar om män och kvinnor i läromedlen, där exempelvis män kan 

porträtteras som de starka och kvinnor som de svaga. Jag kommer att undersöka om 
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läromedlen möter Skolverkets jämställdhetskrav i relevant läroplan som gällde då 

respektive läromedel författades. Arbetet ska sammanfattningsvis undersöka om 

skolans uppdrag vad gäller kvinnors och mäns lika värde även skildras i läromedlen.  
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2. Bakgrund 
Examensarbetet avser att undersöka hur stor andel de olika könen har i tryckta 

läroböcker och läseböcker utifrån jämställdhetskravet i läroplanen. Med olika kön 

avser jag de binära könen. Mitt arbete ska undersöka vilka stereotyper som 

presenteras samt hur de tryckta läromedlen förhåller sig till läroplanen som var 

relevant när forskningen skrevs. I bakgrundskapitlet presenteras några olika 

benämningar på kön, genus, stereotyper, läromedel samt jämställdhet utifrån olika 

läroplaner.  

 
2.1 Några exempel på vad begreppet genus kan innefatta 
Yvonne Hirdman skriver att fram till 1980-talet användes ordet genus endast i 

språklära i det svenska språket, för att beteckna substantiven han, hon, den och det. 

Under 1980-talet började den feministiska forskningen öka allt mer och utvecklade 

betydelsen för genus. Svenskan tog till sig engelskans betydelse av gender som 

betyder detsamma som i svenskan, men innebär även ”the fair gender” (Hirdman, 

2001: 11).  Anledningen till att den feministiska forskningen i Sverige anammade 

betydelsen för genus var just för att den svenska pronomenbetydelsen inte räckte till 

i forskningen som skulle beröra exempelvis kvinnors underordning samt mäns och 

kvinnors maktordning (Hirdman, 2001: 12).  

 

Genusbegreppets uppkomst kom det i konflikt med könsrollsbegreppet uppger 

Hirdman. Könsrollsbegreppet innebär skillnader och roller, mellan kvinnor och 

män. Med skillnader avses biologiska och sociala skillnader, det som förväntas av 

dig beroende på ditt biologiska kön. Genusbegreppet är ett mer gemensamt begrepp, 

där biologiska och sociala faktorer inte ser kön som endast någonting kroppsligt. 

Ordet genus anses inte lika laddat som ordet kön i en vetenskaplig text. Ordet kön 

kan missförstås med sin klassiska betydelse av kroppsligt kön, medan ordet genus 

har en bredare begreppsförståelse som kan inkludera politik, arbete, olika situationer 

och världen överlag. Det viktigt att poängtera att alla forskare inte föredrar ordet 

genus framför kön och använder sig fortfarande av kön istället för genus (Hirdman, 

2001: 13–16). Maria Hedlin hävdar att en av anledningarna till att en del forskare 

föredrar att använda kön istället för genus är för att det anses att det inte alltid går 

att skilja dem helt åt. Genus är ett begrepp som är brett och innefattar vad som ses 

som manligt och kvinnligt i vårt nutida samhälle, som färger, arbetsuppgifter, 

personliga egenskaper etcetera. Det finns många förväntningar på en person utifrån 

deras biologiska kön, inte enbart det samhällskonstruerade. Både genus och kön kan 

ses som relevanta beroende på sammanhang (Hedlin, 2010: 15–16). 

 
När det talas om kvinnor och män talas det ofta om stereotyper. David G. Myers 

betonar att det är skillnad på fördomar och stereotyper. Med fördomar menas 

negativa tankegångar om en specifik grupp, eller individer i en grupp, som är till för 

att bekräfta någons negativa uppfattning om den specifika gruppen. Stereotyper 

däremot är enligt Myers generaliseringar om grupper som är till för att förenkla 

världsbilden hos individer. Stereotyper kan dock leda till diskriminering och att 

förstärka befintliga fördomar. Stereotyper kan innefatta olika personlighetsdrag i 

specifika grupper, som att romer stjäl, att tyska bilar alltid är bra, att forskare alltid 

är virriga och så vidare (Myers, 2002). 
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Stereotyper basera ofta på normer. RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) uttrycker att normer innebär 

ideal och oskrivna regler i samhället som innefattar hur en person bör och inte bör 

vara, allt ifrån levnadssätt till utseende. Förväntade normer finns på alla utifrån kön, 

etnicitet, vikt, ålder, klass etcetera. Normer hör samman med att samhällets 

maktstrukturer som exempelvis lagstiftning kan skapa ojämna villkor. Ojämna 

villkor kan skapas bland annat gällande välfärd, arbetsplatser och liknande samt i 

sociala samspel. Heteronormen är att kvinnor och män förväntas vara på ett visst 

manligt respektive ett visst kvinnligt sätt. Kvinnor och män förväntas agera på 

specifika sätt och sedan attraheras av varandra (RFSL ungdom & RFSL, 2014-04-

29). Examensarbetet kommer att innefatta Hirdman, Myers, RFSL och Hedlins 

definitioner av genus, normer, stereotyper och fördomar.  

 

Pronomen hen är ett försök till att neutralisera de förväntade föreställningar baserat 

på kön. Magnus P. Ängsal skriver att hen föreslogs så tidigt som år 1966 i en artikel 

i Upsala Nya Tidning. Hen togs inte på allvar av svensk media förrän vid år 2012 

då barnboken ”Kivi & Monsterhund” publicerades, där författaren Jesper Lundqvist 

valde att använda hen istället för han och hon. Lundqvist har uttryckt befrielsen att 

slippa förhålla sig till stereotyper och förväntningar i skrivandet av en barnbok. 

Massmedia följde snabbt efter och spridningen av hen skedde med en hög hastighet 

i Sverige. Hen har tagit upp kampen mot tvåkönssystemet, det vill säga att det finns 

fler än två kön. Hen kan användas av personer som inte tillhör de binära könen och 

inte enbart i syfte att göra någon anonym. En större spridning av det könsneutrala 

ordet hen kunna bidra till ett bredare perspektiv på kön och könsroller (Ängsal, 

2015: 187–192). 

 
2.2 Genus i skolan 
Caroline Graeske skriver att i värdegrundsuppdraget i den svenska skolan har genus 

och jämställdhet kommit alltmer i fokus. Forskning inom litteraturvetenskap med 

genusperspektiv har blivit alltmer populärt. Forskningen tyder på att 

genusperspektivet i skolans läromedel är bristande. En vit västerländsk bild är vad 

som presenteras i läromedel, med fokus på män. Stereotypiska bilder av män och 

kvinnor är vanligt, exempelvis den manliga ”äventyraren” och ”geniet” samt galna 

kvinnor och kvinnofrågor. Det viktigt att poängtera att bara för att en lärobok har 

brister angående värdegrunden behöver inte undervisningen ha det. Många lärare tar 

avstånd från den traditionella litteraturhistorieskrivningen. Läroboken ses idag 

fortfarande som en typ av officiellt dokument som inte behövs ifrågasättas och kan 

användas som grund i undervisningen (Graeske, 2013: 264–266). I och med 

uppkomsten av de senaste läroplanerna Lgr11 och Gy11 valde en del läroboksförlag 

att revidera sina gamla läromedel, medan andra valde att skapa helt nya (Graeske, 

2013: 268–270). 

 
Hedlin skriver att innan dagens styrdokument, det vill säga innan Lgr 11 och Gy 11, 

ansågs det i Lpo 94 och Lpf 94 att lärare ska ha kunskapen i både förskola och skola 

att kunna diskutera genusfrågor med sina elever. Lärare har haft en splittrad bild av 

vad som är aktuellt att diskuteras i skolan angående genus. Å ena sidan sade rektorer 

att det inte fanns några könsbundna förväntningar i ledarskapet i skolan och att 

skolan var en könsneutral plats. Å andra sidan har en del lärare hävdat vad som är 

typiskt manligt och typiskt kvinnligt, samt både avfärdat och bekräftat deras 

uppfattning av betydelsen för kön. Lärare har behandlat elever olika på grund av 
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deras kön och hävdat att det är skillnad mellan pojkar och flickor, hur biologiska 

skillnader mellan könen kan påverka lärararbetet är en fråga för sig (Hedlin, 2010: 

26–27). 

 
Angerd Eilard anser att läseböcker som har sitt ursprung i Lpo 94 har haft en mer 

jämställd ton än tidigare. Mammor som går till jobbet och pappor som tar hand om 

hem och barn. Den heterosexuella tvåsamheten har ersatt bilden av kärnfamiljen. 

Tonåringar, främst flickor, skildras som starka och självständiga som är intresserade 

av det motsatta könet och anpassar sig till vuxenlivet, medan tonårspojkar snarare 

uttrycks som barn som vill spela fotboll och tillåts att vara barnsliga. Vid en första 

anblick innehåller läseböcker som har skapats utefter läroplanen Lpo94 en jämställd 

bild där kvinnor och män får lika stor plats, men vid en andra anblick är tolkningen 

av könen väldigt stereotypisk (Eilard, 2009:  129–130). 

 
2.3 Jämställdhetsperspektiv i tidigare läroplaners värdegrunder 
I Lgr 62 står det att eleverna ska blandas i heterogena grupper och att skolan ska 

fostra varje enskild individ, könsindelningen i Lgr 62 är tydlig. ”Det innebär, att den 

med aktning för elevens människovärde och kännedom om hans [min kursivering] 

individuella egenart och förutsättningar skall söka främja hans [min kursivering] 

personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk människa.” 

(Skolöverstyrelsen, 1962: 13). ”För att hon [min kursivering] skall kunna finna sig 

tillrätta i tillvaron, måste hon [min kursivering] redan under skoltiden få öva sig att 

leva och verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sitt liv som framtida 

familjebildare och aktiv medborgare i morgondagens samhälle” (Skolöverstyrelsen, 

1962: 13). 

 

I Lgr 69 står det att skolan som verksamhet ska rikta in sig på samtliga elever i en 

heterogen grupp där individen står i fokus. Alla elever ska få samma möjligheter i 

skolan (Skolöverstyrelsen, 1969: 10). I Lgr 69 står det att ”enligt läroplanens mål 

och riktlinjer bör skolan verka för jämställdhet mellan könen – i familjen, på 

arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt.” (Skolöverstyrelsen, 1969: 49). 

  

I Lgr 80 står att det alla oberoende av kön, sociala förhållanden och liknande ska ha 

tillgång till grundskoleutbildning. Skolan vilar på en demokratisk grund vilket 

innefattar jämställdhet mellan kvinnor och män (Regeringen, 1980: 15, 19). 

 

I Lpf 94 och Lpo 94 står det att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män samt 

att skolans uppgift är att låta varje enskild elev låta sig formas till sin egen individ. 

Eleverna ska forma sina egna intressen utan hänsyn till vad som är manligt och 

kvinnligt samt att de ska ha samma möjligheter och rättigheter att utvecklas 

oberoende av kön (Utbildningsdepartementet, 1994a: 3–4) 

(Utbildningsdepartementet 1994b: 5–6). 

 
2.4 Jämställdhet utifrån Skolverket 
Skolverket skriver att det är deras uppdrag att elever i förskola, grundskola och 

gymnasium ska ha samma möjlighet i skolan oberoende av könstillhörighet. I skolan 

är det svårt att upptäcka brist på jämställdhet och därför ska jämställdhetsarbetet 

ingå i såväl ämnesdidaktiken som undervisningen. Jämställdhetsarbetet ingår i 

skolans demokratiska grund. Värdegrunden är en kvalifikation, enligt Skolverket, 

för att lyckas med kunskapsuppdraget. Både skollagen och samtliga läroplaner 
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beskriver att de verkar för att motarbeta att någon elev ska uppleva begränsningar 

utifrån sitt kön samt även motarbeta traditionella könsmönster (Skolverket, 2017) I 

förskolans läroplan uttrycks det att arbetslaget och förskollärarna har ansvar för att 

flickor och pojkar ska få lika stort utrymme samt att barnen ska ha ett påtagligt 

inflytande på verksamheten och arbetssätten (Skolverket, 2016a: 4-5, 8-9) I 

grundskolans läroplan uttrycks det att flickor och pojkar ska få lika stort inflytande 

i undervisningen, att lärare ska ta hänsyn till allas särskilda behov samt att alla som 

arbetar på skolan tillsammans ska göra skolan till en bra miljö för lärande och 

framtida utveckling (Skolverket, 2016b: 7-8) I gymnasiets läroplan uttrycks det att 

kvinnor och män ska ha samma möjligheter i skolan, samt att all undervisning ska 

utgå från ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2011: 5, 10). Någonting som är 

utmärkande för gymnasiet är att ämnesplanerna för bland annat Idrott och hälsa, 

Historia och Naturkunskap alla har jämställdhetsarbete med som bestämt innehåll 

(Skolverket, 2011: 68, 84, 127). De uttryck som kommer att användas i 

examensarbetet är genus, genusperspektiv, jämställdhet och 

jämställdhetsperspektiv. Genusperspektiv har en vidare betydelse än 

könsperspektiv, samt att Skolverket själva har valt att använda jämställdhet och 

jämställdhetsperspektiv som begrepp. 

 
2.5 Läromedel: läroböcker och läseböcker 
Niklas Ammert påpekar att benämningen för lärobok ändrades till läromedel år 

1975 i Sverige. Benämningen läromedel innefattar material som uttrycker innehållet 

i relevant läroplan. Idag innebär benämningen för läromedel snarare det material för 

undervisningen som lärare kommer överens om att använda tillsammans med elever 

för att kunna nå målen i skolan. Läromedel kan innefatta allt från läroböcker till 

artefakter, skönlitteratur, facklitteratur och så vidare. Ammert berättar att från och 

med år 1991 granskas inte längre svenska läromedel av staten. Det som tidigare 

granskades i läromedlen var om dessa var objektiva, sakliga samt stämde överens 

med aktuell läroplan. Idag måste läraren själv komma fram till vilka läromedel som 

är relevanta för undervisningen och vilka som inte är det (Ammert, 2011: 17). 

Benämningen läromedel kan anses problematiskt i och med att det kan innefatta i 

princip vad som helst. En analys om läromedel som innefattar 

läromedelsbenämningen generellt skulle bli alltför omfattande och därför måste 

läromedel drastiskt avgränsas. Den vanligaste typen av läromedel i skolan idag är 

fortfarande läroboken (Ammert, 2011: 18).  

 

2.6 Varför tryckta läroböcker kan vara viktiga  
Ammert skriver att historiskt sett har tryckta läroböcker i Sverige haft en avgörande 

roll och varit en dominerande kraft i undervisningen. I modern tid är det knappast 

någon lärare som enbart använder sig av en enda lärobok i undervisningen. Dagens 

undervisning kan påverkas av den tryckta läroboken. Lärare förhåller sig till det 

tryckta läromedlet för att hämta inspiration till andra typer av läromedel. Den tryckta 

läroboken används som en typ av grund till vad som är rimligt och relevant för 

undervisningen. Diskussioner kring att ta avstånd till en lärobok kan förekomma 

mellan lärare och elever. Läroboken får en viktig roll i och med att beslutet att ta 

avstånd från en lärobok även påverkar undervisningen (Ammert, 2011: 17, 25–26). 

 
Tim Oates beskriver att länder som inte reglerar sina läromedel blir allt mer vanligt. 

I länder som har visat högpresterande resultat i skolan, exempelvis Finland och 

Singapore, ligger den tryckta läroboken ofta i fokus i undervisningen. Läromedlen 
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är dock inte reglerade. Det är lärarna som bestämmer vilka läromedel de anser passar 

in i undervisningen.  Mer högpresterande länder använder ofta tryckta läroböcker 

som mall för undervisningen. Är läroboken av hög kvalitet blir även undervisningen 

av hög kvalitet. I de högpresenterande länderna eftersträvas det att läroboken ska 

motsvara läroplanen, att läroboken innehåller möjlighet till formativ bedömning 

samt att lärarna kan spara tid genom att inte behöva skapa eget material. Läroböcker 

i Singapore fokuserar på samband och begrepp för att ge eleverna en helhetsbild. 

Det finns andra exempel från länder där läromedel som inte regleras har bidragit till 

en negativ effekt. I England föreslogs det bland annat att, utifrån väldigt höga 

examinationskrav, skapa läroböcker som enbart förbereder eleverna för 

examinationerna. Resultatet i England blev negativt då läroböckerna inte klassades 

som lämplig i undervisningen. I England finns det ett negativt tankesätt angående 

den tryckta läroboken både i lärarutbildningen och i skolforskning. För att kunna 

förbättra kvaliteten i undervisningen runtom i världen skulle varje land föra en egen 

dialog om hur de vill utveckla och använda sina läromedel. Med gemensam 

målsättning skulle undervisning med högre kvalitet formas. Utifrån ett lands 

gemensamma mål får elever en större vilja att lära sig vilket skapar positiva 

kunskapsresultat (Oates, 2014). 

 

Avslutningsvis kommer arbetet främst att präglas av benämningar som genus, 

genusperspektiv jämställdhet, stereotyper, normer, tryckta läromedel, tryckta 

läroböcker, läseböcker och läromedel utifrån ovan beskrivningar.  

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med min litteraturstudie är att analysera läromedelsanalyser och 

vetenskapliga artiklar angående läromedel i svenskämnet med inriktning på ett 

genusperspektiv. Jag avser att undersöka hur läromedel för svenskämnet inkluderar 

genus och jämställdhet i tryckta läroböcker samt läseböcker. Syftet avser i första 

hand läromedel som används i skolan idag, men även läromedel över tid. Utifrån 

syftet är frågeställningarna för litteraturstudien: 

• Hur ser andelen kvinnor och män ut i läromedlen enligt tidigare forskning? 

• I vilken mån förekommer stereotypiska föreställningar om kvinnor och män 

i läromedlen enligt tidigare forskning? 

• I vilken utsträckning möter läromedlen jämställdhetskraven i relevant 

läroplan enligt tidigare forskning? 
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4. Metod 
En systematisk litteraturstudie har genomförts där vetenskapliga artiklar och 

doktorsavhandlingar har studerats för att besvara mina frågeställningar. I 

examensarbetet det hermeneutiska perspektivet använts och den kvalitativa metoden 

då jag haft för avsikt att försöka tolka och förstå vad tidigare forskning har kommit 

fram till. Hermeneutiskt synsätt innebär att försöka förstå och tolka verkligheten. 

Den kvalitativa metoden är en subjektiv metod, vilket innebär tolkningar av 

exempelvis upplevelser, avsikter, skuld och så vidare (Kihlström, 2007: 228–229). 
Befintlig vetenskaplig forskning har granskats och analyserats gällande 

svenskämnets tryckta läroböcker med fokus på genus samt aktuell vetenskaplig 

litteratur för att förstå verkligheten som den såg ut vid undersökningstillfället. I en 

litteraturstudie används andras undersökningar som underlag för det egna arbetet 

(Kihlström, 2007: 234), vilket är vad jag har avsett att göra i mitt examensarbete. 

 

4.1 Databassökning 
De databaser som har använts är Summon, DiVa, Google Scholar och Libris. 

Summon är Högskolan Dalarnas databas som inkluderar böcker, vetenskapliga 

artiklar, rapporter och olika typer av avhandlingar som finns vid biblioteket hos 

Högskolan Dalarna. DiVa är en databas som har samlat forskningspublikationer och 

studentuppsatser från 47 olika lärosäten samt forskningsinstitut, vilket ger en stor 

mängd av innehåll. I DiVa är det enkelt att avgränsa sig till enbart 

forskningspublikationer, dock är det en mängd texter som inte finns att tillgå som 

fulltext i databasen. Google Scholar är en databas som ägs av Google med ett brett 

utbud på vetenskapliga tidskrifter och publikationer. I Google Scholar finns en 

mängd texter som fulltext. Databasen kan visa vilket bibliotek som har tillgång till 

litteraturen, samt hur många som har citerat just det arbete som sökts. Libris är de 

svenska bibliotekens databas som uppdateras dagligen och har för närvarande sju 

miljoner titlar. Dessa fyra databaser kompletterar varandra på ett bra sätt då 

Summon har ett stort utbud, men DiVa har ett ännu större utbud angående vissa 

forskningspublikationer som i sin tur ofta kan hittas i Google Scholar. Libris är ett 

bra komplement då den uppdateras dagligen och det går därför att ta del av de allra 

senaste publikationerna.  

 

Min undersökning är avgränsad till läromedelsstudier i svenskämnet i den svenska 

skolan som inkluderar genusperspektivet. För att få ett så brett resultat som möjligt 

utifrån min avgränsning till svenskämnet användes svenska sökord samt engelska 

sökord som motsvarar de svenska. Sökorden som har använts för att avgränsa 

sökningen till mitt syfte och frågeställningar är: läromedel, lärobok, svenska, 

svenskämnet, genus, genusperspektiv, genusforskning, kön, könsroller, textbooks, 

school books, swedish, gender, sex roles, sexual identities, sexual identity. Sökorden 

har valts ut i och med att lärobok var det generella ordet för läromedel innan det 

ändrades år 1975, dock används läroböcker mycket i skolan än idag. Den engelska 

motsvarigheten för läroböcker är textbooks och school books. Eftersom att 

genusforskare använder sig av både genus och kön beroende på deras personliga 

preferenser användes båda synonymerna, inklusive genusperspektiv och könsroller 

samt deras engelska motsvarigheter gender, sex roles, sexual identities och sexual 

identity. Då avgränsningen är svenskämnet, användes svenska, svenskämnet och 

swedish. 
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4.2 Urval 
Sökningen avgränsades till forskning som var publicerad mellan åren 2004–2018 

för att få fram resultat som relevant i tiden. Avgränsningen gjordes till texter skrivna 

om svenskämnet för att smalna av utbuden, samt att sökningen gjordes efter texter 

på både svenska och engelska. Sökningen avgränsades med texter som har blivit 

kritiskt granskade före sin publikation (peer-review). Peer-review frångicks i 

Summon för att hitta annan litteratur än vetenskapliga artiklar, så som 

doktorsavhandlingar. Det är enbart vetenskapliga artiklar som är granskade i peer-

review och andra texter, så som doktorsavhandlingar, sållas bort i och med att de 

inte går under benämningen artikel (Eriksson Barajas, 2013: 61). Peer-review 

frångicks även angående en artikel som är skriven i en vänbok, dock är texten 

vetenskapligt förankrad och är bibliografiskt granskad.  

 

En avgränsning gjordes vid vad ett läromedel kan innebära. Valet blev att endast 

fokusera på studier som har undersökt tryckta läromedel, inklusive läseböcker, 

istället för att även inkludera digitala läromedel. Avgränsningen gjordes för att jag 

anser att den tryckta läroboken är av vikt i skolan men har hamnat mer i skymundan. 

Sökningen utgick från relevans utifrån valda sökord för att kunna få en tydlig 

överblick, om sökningen gav stort utslag. Rubriker lästes och utifrån vad som 

verkade vara relevant i förhållande till läromedel och genus. Innefattade rubriken 

läromedel och genus lästes samt abstracts i sökandet efter tryckta läroböcker, 

inklusive läseböcker, samt se om texten fokuserade på svenskämnet. Om rubriken 

till studien uppfattades som relevant lästes även inledning, syfte, slutsats samt 

frågeställningar för att se om relevansen för tryckta läroböcker i svenskämnet med 

fokus på genus fortfarande bibehölls.  
 

4.3 Sökresultat 
För att redovisa för hur sökningarna har gått till samt sökresultaten presenteras 

nedan en tabell. I tabellen redogörs det så tydligt som möjligt för vilka sökord som 

har använt i vilka databaser, vilken träff sökningen fick samt vilka som sedan 

användes vidare i litteraturstudien, vilka texter som återkom samt en kategori för 

övriga noteringar. Presentationen av sökresultatet görs för att göra det tydligt för 

läsaren varför just den här litteraturen valdes (Eriksson Barajas, 2013: 18). Tabellen 

är uppdelad i de fyra olika databaserna för tydlighetens skull.  
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Tabell 1: Sökresultat 

  
 

Rele- Återkom-

Databas Sökord Avgränsning Träff Övrigt vans Använd litterartur mande

Summon läromedel, genus, svenskämnet 1 0

läromedel, genus, kön,könsroller 10 2 Angered Eilard (2004) Genus och etnicitet i en "läsebok" i

den svenska mångetniska skolan och  Angered Eilard
(2008) Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj
och omvärd igrundskolans läseböcker 1962-2007"

läromedel,genus Peer-review 76 2 Angered Eilard (2004) Genus och etnicitet i en "läsebok" i X

den svenska mångetniska skolan och

Caroline Graeske (2010)"Värdefull eller värdelös?"

Om värdegrund och genus i läromedel i svenska".

läromedel, genusforskning, svenska 3 0

genus, lärobok 75 2 Angered Eilard och Caroline Graeske se ovan X

(gender OR kön* OR "sex roles" OR Peer-review 26365

"sexual identities" OR "sexual

identity") AND (swedish OR svenska

OR svenskämnet) AND (textbooks 

OR "school books" OR läromedel OR

lärobok)

DiVa läromedel, genus, svenskämnet forskningspubl. 7 0

läromedel,genus forskningspubl. 26 baserat på rubrik 3 Angered Eilard och Caroline Graeske se ovan X

lärobok, genus forskningspubl. 11 0

läromedel,genusforskning,svenska forskningspubl. 0

läromedel, kön forskningspubl. 4 0

läromedel, könsroller forskningspubl. 0

läromedel, genus, kön,könsroller forskningspubl. 0

(gender OR kön* OR "sex roles" OR forskningspubl. 0

"sexual identities" OR "sexual

identity") AND (swedish OR svenska

OR svenskämnet) AND (textbooks 

OR "school books" OR läromedel OR

lärobok)

Google läromedel, genus, svenskämnet Efter relevans 228 Sida 1 högst upp 1 Caroline Graeske (2010)"Värdefull eller värdelös?" X

Scholar -examensarbete 19 citat

läromedel, genus, svenskämnet Efter relevans 228 Sida 2 text 2 1 Katrin Lilja Waltå (2016) "Äger du en skruvmejsel?"

-examensarbete 2 citat Litteraturstudiets roll i läromedel för yrkesinriktade

program under Lpf94 oc hGy 2011"

läromedel, genus, svenskämnet Efter relevans 228 Sida 3 text 2 1 Anna Lyngfeldt (2006) "Text och kommunikativ tradition.

-examensarbete En genusinriktad analys av en läromedlestext för skolår

6-9, i ämnet svenska.

lärobok, genus, svenskämnet Efter relevans 212 3 Caroline Graeske, Katrin Lilja Waltå, Anna Lyngfeldt X

-examensarbete

läromedel, genusforskning, Efter relevans 249 3 Caroline Graeske, Katrin Lilja Waltå, Anna Lyngfeldt X

svenskämnet

-examensarbete

läromedel, genusperspektiv, Efter relevans 140 3 Caroline Graeske, Katrin Lilja Waltå, Anna Lyngfeldt X

svenskämnet

-examensarbete

läromedel, kön, svenskämnet Efter relevans 436 3 Caroline Graeske, Katrin Lilja Waltå, Anna Lyngfeldt X

-examensarbete

läromedel, könsroller, Efter relevans 81 3 Caroline Graeske, Katrin Lilja Waltå, Anna Lyngfeldt X

svenskämnet

-examensarbete

(gender OR kön* OR "sex roles" OR Efter relevans 55600 sida 1 3 Caroline Graeske, Katrin Lilja Waltå, Anna Lyngfeldt X

"sexual identities" OR "sexual

identity") AND (swedish OR svenska

OR svenskämnet) AND (textbooks 

OR "school books" OR läromedel OR

lärobok)

Libris läromedel, genus, svenskämnet 0

läromedel, genus, kön,könsroller 0

läromedel,genus 62 2 Angered Eilard (2004) Genus och etnicitet i en "läsebok" i X

den svenska mångetniska skolan och  Angered Eilard

(2008) Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj X

och omvärd igrundskolans läseböcker 1962-2007"

läromedel,genusforskning,svenska 1 1 Caroline Graeske (2008) "Genusforskningens avtryck i

skolan: om genusmönster i läromedel för  gymnasiet

i ämnet svenska

genus, lärobok 0 0

(gender OR kön* OR "sex roles" OR 0

"sexual identities" OR "sexual

identity") AND (swedish OR svenska

OR svenskämnet) AND (textbooks 

OR "school books" OR läromedel OR

lärobok)
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Tabell 1 är uppdelad i åtta kolumner. I första kolumnen visas de använda 

databaserna, i den andra kolumnen visas sökorden, i den tredje kolumnen visas 

avgränsningarna, i den fjärde kolumnen visas antal träffar i databasen. I den femte 

kolumnen visas övriga noteringar, i den sjätte kolumnen visas relevant litteratur 

baserat på antalet träffar, i sjunde kolumnen visas litteraturen som har använts i 

examensarbetet. I den åttonde och sista kolumnen markeras återkommande litteratur 

i de olika databaserna med ett kryss baserat på studierna som har använts i 

examensarbetet. 

 
4.4 Etiska aspekter 
I forskning inklusive litteraturstudier är det viktigt att fundera över etiska aspekter 

inför urval och resultatredovisningen samt att redovisa allting korrekt (Eriksson 

Barajas, 2013: 69–70). I min litteraturstudie avser jag att använda mig av sociologen 

Robert Mertons så kallade CUDOS-krav (Communism, Universalism, 

Disinterestedness, Organized Scepticism) som de krav som Merton ansåg ska vara 

forskarens etik. C i CUDOS innebär att forskare inte ska hålla ny information och 

data för sig själva eftersom att de nya framstegen inom vetenskapen har kommit 

fram genom att generationer av forskare har undersökt någonting inom ett visst 

område. U i CUDOS innebär att det vetenskapliga arbetet som genomförs endast 

ska bedömas på vetenskapliga kriterier. D i CUDOS innebär att forskarens enda 

motiv ska vara att få fram nya kunskaper om området. OS i CUDOS innebär att 

forskaren konstant ska granska och ifrågasätta sitt material, samtidigt som forskaren 

inte ska dra några större slutsatser förrän det finns en tillräckligt stor grund att stå 

på (Merton, 2017: 13). Relevansen i Mertons CUDOS-krav stämmer väl överens 

med tankegångarna författaren bör ha vid en empirisk sökning och jag anser att det 

även är aktuellt i en litteraturstudie. En helt objektiv metod är omöjlig att uppnå i 

och med att alla forskare är kännande och tänkande människor (Eriksson Barajas, 

2013: 55), men jag avser att vara så objektiv som det möjligen går i mitt arbete. 

 

Utifrån den systematiska litteraturstudien har funnit sex vetenskapligt förankrade 

studier funnits som är relevanta för det valda avgränsningsområdet. I nästa kapitel 

kommer studierna att presenteras och analyseras utifrån syftet och 

frågeställningarna. 
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5. Resultat 
Tre av de studier som har valts för att möta problemställningen är vetenskapliga 

artiklar, två är doktorsavhandlingar och en är en artikel i en vetenskapligt förankrad 

vänbok. Studierna i mitt examensarbete är publicerade mellan åren 2004–2016. Tre 

studier fokuserar på tryckta läroböcker och tre fokuserar på tryckta läseböcker. 

Studierna presenteras nedan utefter grupperingarna tryckta läseböcker och tryckta 

läroböcker. Indelningen har genomförts eftersom studiernas upplägg är så pass olika 

att de hamnar i olika kategorier och endast en av dem är så pass ny att Lgr11/Gy11 

användes. 

 
5.1 Tryckta läseböcker 
Tryckta läseböcker innefattar fiktiva sekvenser där fiktiva karaktärer presenteras. 

Lyngfeldt har analyserat en läsebok i sin vetenskapliga artikel, vilket även gäller för 

Eilards vetenskapliga artikel. I Eilards doktorsavhandling analyseras däremot ett 

större antal läseböcker under en 45 års period.  

 

Angerd Eilard (2004) ”Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska 

skolan” är en vetenskaplig artikel vars frågeställningar är ”hur fördomsfulla attityder 

/…/ i den underliggande strukturen av vår egen kultur, kan komma till uttryck i 

läromedelstexter” med fokus på budskap som talar emot varandra och stereotyper 

(Eilard: 2004: 242). Eilard använder en kvalitativ metod i och med att endast en 

läsebok, Förstagluttarna B, analyseras. Eilard använder en kritisk diskursanalys och 

ett genusperspektiv. Anledningen till att just läseboken analyseras framför andra 

läromedel är för att utbudet i de lägre åldrarna inte är så stort, samt att läseböcker 

som skrivs utefter läroplanen blir allt färre i skolan enligt Eilard. Förstagluttarna 

Består av en A, B och C version och B boken valdes då flest elever möter den. 

Resultatet av artikeln tyder på att läseboken många gånger är stereotypisk vad gäller 

flickor- och pojkar samt att synen ibland blir tämligen negativ. Slutsatsen tyder på 

att tolkningen av den svenska jämställdhetsdiskursen tydliggörs då flickor och 

pojkar får ungefär lika stor plats i läromedlet. Avslutningsvis skriver Eilard att 

läromedlet till viss del kommer i konflikt med läroplanen (Lpo94), och att det endast 

är i frågan om solidaritet som läromedlet överensstämmer helt med läroplanen 

(Eilard, 2004:  243–260). 

 

Anna Lyngfeldt (2006) ”Text och kommunikativ tradition. En genusinriktad analys 

av en läromedelstext i ämnet svenska” är en vetenskaplig artikel vars 

frågeställningar är ”Vem/vilka får tala i texten och med vilket/vilka slags budskap? 

Vilka sociala rollmönster används för att förmedla textens budskap?” Lyngfeldt 

använder en kvalitativ metod då endast lärobokstexten När mamma rymde 

analyseras som är en del av den tryckta läroboken All världens berättelser och du. 

Lyngfeldt använder en retorisk närläsning samt ett genusperspektiv. Texten har valts 

eftersom att den utgår ifrån samtiden. När mamma rymde utgår samtidigt ur ett 

generellt perspektiv med en varierande elevgrupp samt tar hänsyn till elevernas olika 

ursprung genom att inte ta deras personliga erfarenheter förgivet. Resultatet tyder 

på att mamman som är i huvudpersonen i boken endast för sin talan två gånger. 

Mamman syns istället genom handlingar så som att smälla med en stekpanna. 

Mamman är underordnad i hela texten fram till att hon lämnar sin familj, då blir 

istället barnen underordnade. Slutsatsen Lyngfeldt drar är att huvudpersonen både 

kan ses som ett offer som endast står tyst i köket och som en handlande person som 
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väljer att lämna familjen. Avslutningsvis frågar sig Lyngfeldt om en sådan här bok 

hade kunnat fungera även med fokus på en pappa som lämnar sin familj och om den 

i så fall hade vinklats på samma sätt (Lyngfeldt, 2006). 

 

Angered Eilard (2008) ”Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld 

i grundskolans läseböcker 1962 – 2007” är en doktorsavhandling vars 

frågeställningar är: 

• Hur representeras och konstrueras genus, etnicitet och generation i grundskolans 

läseböcker från och med 1962 fram till och med början av 2000-talet?  

• Kan några förändringar under den aktuella tidsperioden urskiljas och hur framträder 

de i så fall?  

• Vilka implicita budskap, i form av diskurser om jämställdhet, integration/mångfald 

och barndom, ligger till grund för de symboliska genus-, etnicitets- och 

generationskonstruktionerna i läseböckerna under den tidsperiod som fokuseras?  

• Hur samverkar funna diskurser med tillhörande ideal, normer och värderingar i det 

symboliska identitetskonstruerandet och de subjektspositioneringar som skapas i 

läseböckerna? (Eilard, 2008: 24).  

De teoretiska utgångspunkter som används är både strukturalismen och 

poststrukturalismen därför att de var relevanta under undersökningsperioden. Eilard 

har använt sig av ett intersektionellt perspektiv, ett feministiskt och ett postkolonialt 

perspektiv samt använt en multimodal diskursanalys (Eilard, 2008: 49, 54, 57). 

Materialet som har undersökts är läseboktexter i svenskans tidigare år under en 45 

års period, eftersom att det är ett av de första läromedlen som barn möter i skolan 

(Eilard, 2008: 24). Resultatet i studien tyder på att under 1960-talet innehöll 

läseböckerna patriarkat och tydliga förväntade roller av kvinnor respektive män 

samt barn och vuxna. Under 1970-talet innefattade läseböckerna nya förväntade 

roller av kvinnor och män där jämställdhetsdiskursen är tydlig, kvinnan är stark och 

mannen är den svagare samt att barnen blir allt mer delaktiga i hemmet. Under 1980-

talet dominerar ett könsneutralt arbetarklassperspektiv i läseböckerna. Parrelationer 

hamnar i fokus, i jämförelse med tidigare där familjen var i fokus. Under 1990-talet 

fokuserar läseböckerna på de specifika individerna, exempelvis ensambarnet i 

familjer med separerade föräldrar. Kvinnor presenteras som starka individer medan 

männen är den svagare och behöver kvinnan för att överleva. Den vite västerländske 

mannen dominerar under alla tidsperioder. Läseböckerna under millennieskiftet 

kännetecknas av jämlikhetsperspektivet samt heteronormativitet. Flickorna 

presenteras som tonåringar som endast bryr sig om sitt utseende och vill få det 

motsatta könets uppmärksamhet, medan pojkarna inte gör det (Eilard, 2008: 415–

419). Slutsatsen i Eilards studie visar att hela tidperioden behandlar genus, dock på 

olika sätt under olika generationer. Perioden runt 1960-talet i Eilards studie visar 

kvinnor som norm, men under de senare perioderna övergår normen till 

diversifiering av stereotyper (Eilard, 2008: 420–421). Eilard frågar sig hur en 

läseboksförfattare i läromedelssyfte egentligen ska gå tillväga för att skapa en 

läsebok utan brister och kommer fram till att det i princip är omöjligt. Eilard föreslår 

läromedelsvariation och att ett brett perspektiv är nyckeln till att kunna beröra så 

breda områden som möjligt angående genus i skolan (Eilard, 2008: 431–432). 
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5.2 Tryckta läroböcker 
Tryckta läroböcker presenterar framför allt författare som har existerat. 

Läroböckerna presenteras deras liv och deras verk. I Graeskes ena artikel analyseras 

en tryckt lärobok, medan i Graeskes andra vetenskapliga artikel analyseras tre 

stycken tryckta läroböcker. I Lilja Waltås doktorsavhandling analyseras nio stycken 

tryckta läroböcker i två läroboksserier.  

 

Caroline Graeske (2008) ”Genusforskningens avtryck i skolan: om genusmönster i 

läromedel förgymnasiet i ämnet svenska” är en artikel i en vetenskapligt förankrad 

vänbok vars frågeställningar är ”har de senaste decenniernas genusforskning om 

kanon och litteraturhistorieskrivning integrerats i skolans läromedel? Hur är texterna 

om 1900-talets författare och verk utformade? Och hur förankrar läromedlen 

läroplanens grundläggande värden om jämställdhet?” (Graeske, 2008: 281). 

Graeske använder främst en kvalitativ metod i och med att enbart Den levande 

litteraturen analyseras. Graeske uttrycker att anledningen till att just denna lärobok 

analyseras är för att den har sålts i stor mängd och skapades då genusdebatter pågick 

som mest i Sverige. Anledningen till att endast ett läromedel analyserar är på grund 

av att undersökningen inte ska bli för bred. Graeskes resultat tyder på att ur en 

kvantitativ analys upptar mannen 77 procent av författarinnehavet i boken. Ur en 

kvalitativ analys visar det att mannen är dominerande i författarproduktionen och 

historiska manliga personer beskrivs med kraftfulla ord. Historiska personer av det 

kvinnliga könet beskrivs istället som ”kvinnliga författare” i en kategori för sig. 

Resultatet i studien visar att kvinnan uttrycks som den svaga kvinnan och mannen 

som äventyraren. Den enda värdegrundsfrågan som nämns är klassfrågan. Några 

slutsatser som Graeske drar är att de manliga författarna står i centrum i läroboken, 

medan ämnen som kvinnliga författare tar upp ofta avfärdas som kvinnofrågor. 

Graeske påstår att läroboken inte möter i kraven i läroplanen som uttrycker att 

eleverna ska ta del av humanistiska, demokratiska och etiska värderingar samt 

motverka de traditionella könsmönstren. Graeske avslutar med att påpeka att dessa 

brister kan användas i undervisningen och att Den levande litteraturen kan används 

som komplement (Graeske, 2008: 282–289). 
 

Caroline Graeske (2010) ”Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i 

läromedel i svenska” är en vetenskaplig artikel vars frågeställningar är ”Vilka bilder 

av kvinnor och män förmedlas [i läromedlen]? Hur framställs kunskapen och hur 

förhåller sig läromedlen till värdegrunden?” (Graeske: 2010: 120). Graeske 

använder en kvalitativ metod där tre tryckta läroböcker för gymnasiet i svenskämnet 

analyseras, Den levande litteraturen, Texter och tankar: 1900-talets litteratur och 

Ekengrens svenska: litteraturbok 2. En kvantitativ metod har använts för att få en 

översikt över hur stor plats kvinnor respektive män har i läroböckerna. Läroböckerna 

har valts då alla har sålt i stora upplagor och skrevs i en tid då genusdebatten var i 

fokus. Graeske har avgränsat sig till litteraturhistorieskrivning som avser 1900-talet. 

Resultatet i Graeskes studie visar att i samtliga läroböcker är mannen dominerande 

som författare och detta gäller även för diskursen. Kvinnorna i läroböckerna placeras 

i ett fack för sig, och de kvinnor som nämns anses vara normbrytare. Männen i 

läroböckerna beskrivs däremot som nyskapande och säregna. Stereotypiska 

kvaliteter poängteras, exempelvis är männen genier medan kvinnor inte är det. 

Slutsatsen i Graeskes läromedelsstudie visar på att värdegrunden med 

genusperspektivet kommer i skymundan. I läroböckerna presenteras stereotypiska 

bilder av män som är överlägsna kvinnor och bilden av kvinnor blir ibland till och 
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med sexistisk. Frågor som berör kvinnor slussas bort som kvinnofrågor vilket gör 

att värdegrunden inte möts i dessa läromedel (Graeske, 2010: 121–128). 

 

Katrin Lilja Waltå (2016) ”Äger du en skruvmejsel?” Litteraturstudiets roll i 

läromedel för gymnasiets yrkesinriktade program under Lpf 94 och Gy 2011” är en 

doktorsavhandling vars frågeställningar är ”vilka kunskaps-, ämnes- och 

litteratursyner förmedlas i läromedlets läroböcker och vad säger det om 

läroböckernas modelläsare? Hur förändras läromedlet i samband med att det 

reviderats inför en ny läroplan?” (Lilja Waltå, 2016: 17). Lilja Waltå har använt 

både den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden. Två läroboksserier 

Blickpunktsserien och Bra Svenska har analyserats, vilka innefattar nio stycken 

läroböcker. Författaren använder ”modelläsarbegreppet” (Lilja Waltå, 2016: 39), 

vilket innebär den tilltänkte läsaren som författaren av en bok skriver för. Lilja Waltå 

har valt att analysera läroböcker då Bra Svenska har reviderades inför Gy11, medan 

Blickpunktsserien inte har det. Lilja Waltå använder sig av ett väldigt brett synsätt 

när läroböckerna analyseras, där även genus ingår (Lilja Waltå, 2016:  40–41, 44–

45). Jag har valt att endast fokusera på avsnitten angående genusperspektiv i 

doktorsavhandlingen. Resultatet i avhandlingen visar på att i Blickpunktsserien är 

ett manligt perspektiv dominerande. Blickpunktsserien är skrivna för elever som går 

yrkesrelaterade program där majoriteten av eleverna är män. Ett undantag görs i 

läroboken som berör omvårdnad, där 57 % av författarna är kvinnor och i den 

utbildningen är det flest kvinnliga elever. (Lilja Waltå, 2016: 98–105). Resultatet 

visar att i Bra Svenska är männen dominerande både som författare och som 

textinnehåll där många kvinnliga historiska röster glöms bort. Kvinnor i 

läroböckerna är underordnade både som författare och i texturvalen. I Bra Svenska 

presenteras männens egenskaper och kvinnors prestationer (Lilja Waltå, 2016: 201–

206). En slutsats som Lilja Waltå drar är att det inte finns enkönade klasser i svenska 

skolväsendet, men att i yrkesinriktade program är män dominerande och därför blir 

litteraturen dominerad av män. Ett undantag gäller dock i Blickpunkt Omsorg som 

är dominerad av kvinnor (Lilja Waltå: 2016: 107). Slutsatsen avser även Bra 

Svenska där kvinnor är underordnade männen även i skolklasser som har jämn 

könsfördelning (Lilja Waltå, 2016: 208). Lilja Waltå avslutar med att säga att ingen 

av dessa läroböcker håller måttet för att kunna förbereda eleverna inför det 

kommande yrkeslivet, då läroböckerna är allt för styrda av marknaden och elevernas 

förmodade intressen (Lilja Waltå 2016: 295). 

 
I avsnittet nedan kommer de sex utvalda studierna som presenterats att analyseras 

utifrån rubriker som möter problemställningarna. 

 
5.3 Andelen kvinnor och män i läromedlen 
I detta avsnitt kommer jämförelser att göras gällande likheter och skillnader 

avseende andelen kvinnor och män i tryckta läromedel. De tryckta läroböckerna och 

de tryckta läseböckerna jämförs var för sig, då de har olika fokus. De tryckta 

läroböckerna fokuserar på människor som lever eller har levat, medan de tryckta 

läseböckerna fokuserar på fiktiva karaktärer. Jämförelser görs mellan läroböckerna 

vilket berör tre studier samt två av de tre studierna angående läseböcker. 

Uppdelningen har gjorts då samtliga studier inte behandlar andelen kvinnor och män 

i läromedlen. För tydlighetens skull är jämförelsen av andelar uppdelad i likheter för 
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sig och skillnader för sig i respektive avsnitt i den mån det går. Frågeställningen som 

kommer att beröras är: 

• Hur ser andelen kvinnor och män ut i läromedlen enligt tidigare forskning? 

 

De undersökta tryckta läroböckerna gällande andelen kvinnor och män är att 

mannen dominerar i samtliga tryckta läroböcker. Graeske kommer fram till att 

männen dominerar i de tryckta läroböckerna angående författarporträtt. I läroboken 

Den levande litteraturen är det cirka 80 procent som består av författarporträtt 

avseende män och cirka 20 procent avser kvinnor (Graeske, 2008:  284) (Graeske, 

2010:  121). Den manliga dominansen i läroböckerna stämmer överens med 

Graeskes två andra undersökta tryckta läroböcker. Männen dominerar med cirka 60 

procent och kvinnorna med cirka 40 procent i Ekengrens svenska. I Texter och 

tankar: 1900-talets litteratur får männen cirka 70 procent av författarporträtten och 

kvinnorna cirka 30 procent (Graeske, 2010:  121–122). Lilja Waltå kommer fram 

till att i Blickpunktsserien angående inriktningarna El, Fordon och Bygg dominerar 

männen i antal textsidor till 70 procent och kvinnorna till cirka 30 procent (Lilja 

Waltå, 2016:  100). I jämförelse med läroboksserien Bra Svenska där Lilja Waltå 

kommer fram till att i Bra Svenska 1 är cirka 60 procent av textsidorna skrivna av 

män och kvinnorna har skrivit cirka 40 procent. I Bra Svenska A- och B är cirka 70 

procent av textsidorna skrivna av män och cirka 30 procent är skrivna av kvinnor 

(Lilja Waltå, 2016:  101, 201). I Blickpunkt Omvårdnad är cirka 49 procent av 

textsidorna skrivna av kvinnor, vilket tyder på mer jämn fördelning än i de övriga 

tryckta läroböckerna.  

 

Skillnaden som framgår gällande andelen kvinnor och män i tryckta läroböcker är 

att i Blickpunkt Barn- och fritid är kvinnorna dominerande med cirka 55 procent av 

textsidorna och männen får cirka 45 procent (Lilja Waltå, 2016:  101–102). 

 

Fördelningen mellan kvinnor och män i de tryckta läseböckerna är relativt jämn. I 

Förstagluttarna B representeras flickor och pojkar ungefär lika mycket, enligt 

Eilard, genom att båda könen har varsin protagonist (Eilard, 2004:  259). Från 1990-

talet och millenniumskiftet har maktpositionerna skiftat från att vara en 

flickprotagonist och en pojkprotagonist till att det enbart är en pojkprotagonist, samt 

en flicka som är nära en protagonistroll. Flickan i läseböckerna fungerar endast som 

ett stöd för den manliga huvudpersonen, vilket exempelvis förekommer i Mini-

serien som är en läseboksserie för lågstadiet (Eilard, 2008:  409–410). 

 

5.4 Stereotypiska föreställningar om kvinnor och män 
I avsnittet kommer stereotypiska föreställningar om kvinnor och män samt flickor 

och pojkar att jämföras avseende likheter och skillnader i läromedlen. Som i tidigare 

avsnitt kommer de tryckta läroböckerna att jämföras var för sig och de tryckta 

läseböckerna jämförs var för sig då de har olika fokus. Män och kvinnor jämförs var 

för sig i respektive avsnitt för tydlighetens skull. Frågeställningen som kommer att 

beröras är: 

• I vilken mån förekommer stereotypiska föreställningar om kvinnor och män 

i läromedlen enligt tidigare forskning? 
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En likhet mellan de tryckta läroböckerna är presentationen av stereotypiska 

föreställningar av män. Graeske framställer att gemensamt för Den levande 

litteraturen, Texter och tankar och Ekengrens svenska är att män beskrivs som 

genier, äventyrare och rebeller som är modiga, handlingskraftiga, intellektuella och 

starka. Beskrivningar av män visas av språkbruket i läroböckerna samt i bilder. I 

Den levande litteraturen framstår Sigmund Freud och Albert Einstein som genier, 

medan kvinnliga genier inte nämns. Graeske hävdar att i samtliga läroböcker 

beskrivs genier som vita västerländska medelklass- och överklassmän med hög 

utbildning. De manliga författarna beskrivs som debattörer. I Den levande 

litteraturen beskrivs Göran Palm som debattör, detsamma gäller Mikael Wiehe i 

Ekengrens svenska. I samtliga läroböcker skildras män som rebeller och äventyrare. 

Alla tre läroböckerna porträtterar Ernest Hemingway vilken beskrivs som en 

äventyrare som söker faror. Graeske hävdar att en vanlig manlig stereotyp är att män 

vill övervinna sin skräck för döden (Graeske, 2008:  286–287) (Graeske, 2010: 124–

125). En likhet mellan dessa tre läroböcker och Bra Svenska 1 är att männens 

personliga egenskaper beskrivs samt att männen ofta beskrivs ur en samhällelig 

kontext (Lilja Waltå, 2016: 203). De stereotypiska manliga föreställningarna syns 

även i Blickpunktsserien gällande El, Fordon och Bygg om än på ett annat sätt än i 

de tidigare nämnda tryckta läroböckerna. De stereotypiska föreställningarna enligt 

Lilja Waltå ger sig tillkänna genom att läroböckerna är skrivna ur ett 

mansperspektiv. Lilja Waltå hävdar att mansperspektivet är inriktat mot en homogen 

klass bestående av män och påstår att ”genusgränser cementeras” (Lilja Waltå, 2016:  

104–105). 

 

I de tryckta läroböckerna skildras stereotypiska föreställningar om kvinnor. Graeske 

poängterar att gemensamt för Den levande litteraturen, Texter och tankar och 

Ekengrens svenska är att de kvinnliga stereotyperna består av två klichéer. Den 

första klichén är ”den sjuka kvinnan”, kvinnor som kunde vara både psykiskt och 

fysiskt sjuka. Agnes von Krustenstjerna i Den levande litteraturen beskrivs som sjuk 

samt Karin Boye i Ekengrens svenska som påpekas vara ensam och sjuk. Den andra 

klichén är ”kvinnosakskvinnan” som exempelvis Moa Martinson i både Den 

levande litteraturen och Ekengrens svenska, där Martinson ses som någon som 

skriver om kvinnans värld. Några kvinnliga rebeller talas det inte om i någon av 

läroböckerna. Anna Achmatova och Svetlana Aleksijevitj nämns dock i Texter och 

tankar som visar krigets baksidor och kan enligt Graeske tolkas som äventyrare. 

Kvinnliga författarna återfinns i separata kapitel ”kvinnor och män” i Texter och 

tankar samt ”kvinnovärldar” i Den levande litteraturen (Graeske, 2008:  285) 

(Graeske, 2010: 125–126). Lilja Waltå påpekar att i Bra Svenska 1 presenteras 

kvinnliga författare utifrån fakta så som antal publikationer, den samhälleliga 

kontexten presenteras dock inte (Lilja Waltå, 2016: 204). Stereotypiska 

föreställningar är enligt Lilja Waltå inte lika tydliga i Blickpunktsserien angående 

Blickpunkt Omvårdnad, där fördelningen mellan könen är relativt jämn. Lilja Waltå 

antar att den jämna fördelningen beror på att kvinnor kan inspireras av texter skrivna 

även av män. I Blickpunkt Barn- och fritid återgår Lilja Waltå till stereotypen att 

kvinnliga elever helst möter texter skrivna av kvinnliga författare (Lilja Waltå, 2016: 

101–102). 

 

Avseende stereotypiska föreställningar av pojkar i de tryckta läseböckerna finns det 

enbart skillnader. I Förstagluttarna B berättas det om den ena huvudpersonen, Mille, 

som är duktig i matte men att han inte vill göra extrauppgifterna som tilldelas. Eilard 
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tolkar det som stereotypen att pojkar ska vara duktiga i sport och idrott, medan de 

ska vara lagom duktiga i skolan. Eilard hävdar att läseboken präglas av stereotypen 

att pojkar, i det här fallet Mille, har plats att utvecklas som individ (Eilard, 2004: 

245–247). En pojke vid namn Ruben uttrycks som töntig och har fula kläder då han 

inte följer normen för hur pojkar ska klä sig som Mille gör, något som Eilard kallar 

för ”pojkmaskuliniteten” (Eilard, 2004: 250). En karaktär vid namn Victor framstår 

som tuff, modig och stark vilket ger honom hög status bland de andra eleverna och 

han framstår som en god person (Eilard, 2004: 252). Stereotypen att pojkar ska få 

vara barn som leker med lego, spelar fotboll kännetecknas i läseboken med fokus på 

Mille, påpekar Eilard (Eilard, 2004:  254–255). Jämfört med läseboksserien Otto där 

huvudpersonen beskrivs som en liten pojke som är känslig, mjuk och reflekterande, 

vilket är en annan stereotyp (Eilard, 2008:  338). Läseboken När mamma rymmer 

skiljer sig åt i jämförelse med övriga tryckta läseböcker. Någon stereotypisk manlig 

föreställning presentera inte i läseboken. Pappan nämns endast vid några tillfällen 

då han bor någon annanstans (Lyngfeldt, 2006). 

 

Likheterna och skillnaderna är nästan lika många avseende de stereotypiska 

föreställningarna av flickor och kvinnor i tryckta läseböcker. Likheterna tyder på att 

flickor ska bry sig om sina utseenden, till exempel ena huvudpersonen Moa i 

Förstagluttarna B. Eilard beskriver att Moa bry sig om sitt utseende, tar på sig den 

”magiska” klänningen som förvandlar henne till en riktig skolflicka. Bilden av att 

tonårsflickor sminkar sig och använder mycket parfym beskrivs även (Eilard, 2004:  

245, 254). Bilden stämmer överens med tryckta läseböcker under 1960-talet där 

Eilard beskriver att kvinnan i familjen bryr sig om sitt utseende. Under 1980-talet 

var föreställningen att flickor skulle bry sig om sitt utseende i form av naglar, hår 

och smink (Eilard, 2008: 109, 257–258). En likhet i de tryckta läseböckerna gällande 

kvinnliga stereotyper är att under 1960-talet var kvinnan husmodern som tog hand 

om barn och hushåll. Under 1970-talet presenteras mamman som ensamstående 

(Eilard, 2008:  109, 187–188). Stereotypen överensstämmer med den tryckta 

läseboken När mamma rymde, där Lyngfeldt berättar att huvudpersonen är en 

ensamstående mamma med tre barn som mest befinner sig tyst i köket (Lyngfeldt, 

2006). En likhet mellan Förstagluttarna B och läseböcker från 1970-talet är den 

stereotypiska föreställningen att i Förstagluttarna B uttrycks karaktären Berta som 

är bastant, stark pojkflicka som gärna spelar fotboll, enligt Eilard (Eilard, 2004:  

255). Den starka kvinnan presenteras under 1970-talet som en stark könsneutral 

person som Eilard hävdar inte bryr sig om sitt utseende, men samtidigt bestämmer 

över familjen (Eilard, 2008:  187–188). Den stereotypiska bilden av att kvinnan och 

flickan inte bryr sig om sitt utseende och är en stark person skiljer sig från andra 

läseböcker i Förstagluttarna B och När mamma rymde. I övriga läseböcker har 

utseende en mer framträdande roll (Eilard, 2004: 245, 255) (Eilard, 2008:  109, 187–

188).  

 

5.5 Jämställdhetskravet utifrån relevant läroplan 
I avsnittet kommer de undersökta läromedlen att jämföras med avseende på hur de 

möter jämställdhetskravet i den läroplan som gällde då respektive läromedel 

publicerades. Den läroplan som inte är representerad är Lgr 62 då begreppet 

jämställdhet inte hade införts i läroplanen ännu (Eilard, 2008:  99, 103) och därför 

har den exkluderats. De tryckta läroböckerna och de tryckta läseböckerna kommer 

att jämföras var för sig. Jämförelsen är uppdelad i likheter och skillnader var för sig 
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i respektive avsnitt för tydlighetens skull. Frågeställningen som kommer att beröras 

är: 

• I vilken utsträckning möter läromedlen jämställdhetskraven i relevant 

läroplan enligt tidigare forskning? 

I läroplanerna Lpf 94 och Gy 11 finns tydliga skrivningar om jämlikhet och 

jämställdhet. Den levande litteraturen, Texter och tankar och Ekengrens svenska 

motsvarar inte jämställdhetskraven i Lpf 94 enligt Graeske då kvinnliga författare 

placeras i fack för så kallade kvinnofrågor (Graeske, 2010: 127–128). Graeske 

frågar sig om kraven i Lpf 94, att elever ska få ta del av grundläggande 

demokratiska, etiska och humanistiska värden samt att läromedel ska motverka de 

traditionella könsmönstren möts i Den levande litteraturen. Graeske menar att 

läroboken förstärker de rådande genus- och könsmönstren, vilket strider mot 

värdegrunden samt att läroboken använder sig av en konserverad akademisk 

tradition (Graeske, 2008: 288–289). Graeske anser att i och med att alla tre 

läroböckerna förespråkar en traditionell syn har jämställdhetskraven i Lpo 94 

frångåtts (Graeske 2010: 127–128). Lilja Waltås studie stämmer överens med 

Graeskes, som framhåller att Blickpunktsserien El, Bygg och Fordon domineras av 

manliga föreställningar. Enligt Lilja Waltå överensstämmer inte Blickpunktsserien 

med läroplanen Gy 11 utifrån dess fokus på den demokratiska värdegrunden och att 

undervisningen ska kännetecknas av olika synvinklar. Lilja Waltå uttrycker att 

Blickpunktsseriens intresse för jämställdhetsfrågor är bristfällig (Lilja Waltå, 2016: 

105, 109). 

 

En skillnad mellan de tryckta läroböckerna angående jämställdhetskraven är att Bra 

Svenska 1 har reviderats från Lpf 94 till Gy 11. Blickpunktsserien har inte reviderats 

för läroplanen Gy 11 utan är skriven utefter Lpf 94. En formuleringen i Bra Svenska 

1 angående en dikt av Göran Palm har ändrats från ”kvinnan stannade hemma och 

tog hand om barnen” till att ”kvinnan arbetade i hemmet och tog hand om barnen”. 

Lilja Waltå tolkar detta som ett försök till att göra hemarbete lika mycket värd som 

vilket annat arbete som helst för att möta målen för jämställdhet och skolans 

värdegrund i Gy11 (Lilja Waltå, 2016:  203–204).  

 

När mamma rymmer stämmer överens med läroplanen angående 

jämställdhetskraven enligt Lyngfeldt, vilket även läseböcker från Lgr 69 fram till 

Lpo 94 enligt Eilard gör. I Lgr 69 förespråkas ett jämställt och jämlikt perspektiv. I 

läseböckerna under 1970-talet är jämställdhetsperspektivet tydligt menar Eilard då 

hierarkin har bytt plats och idealet i läseböckerna är den jämställda familjen (Eilard, 

2008: 152, 210). Lgr 80 uttrycker att alla är lika mycket värda oavsett genus och 

etnicitet, vilket enligt Eilard framkommer i läseböcker under 1980-talet genom olika 

typer av karaktärer, till exempel tjocka, lång och fula. Det uppstår en risk, anser 

Eilard, att olikheterna istället framstår som en avvikelse när syftet var att inkludera. 

1980-talets läseböcker skiljer sig därför mot de övriga läseböckerna som Eilard tar 

upp (Eilard, 2008: 284). I Lpo 94 däremot finns jämställdhetsarbete, där likheten 

med Lyngfeldts När mamma rymmer samt Eilards tidigare jämförelser angående 

läroplaner och läseböcker återkommer. Jämställdhetsarbetet är tydligt menar Eilard 

i läseböckerna under 1990-talet och millenniumskiftet då exempelvis pojkar tillåts 

att vara feminina (Eilard, 2008:  332, 419). 
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En skillnad mellan de tryckta läseböckerna angående jämställdhetskraven utifrån 

läroplanen Lpo 94 är att Förstagluttarna B kommer i konflikt med läroplanen vad 

gäller jämställdhet ett flertal gånger. Läseboken verkar endast ytligt överstämma 

med läroplanen. Eilard betonar att läseboken endast överensstämmer med 

läroplanen till fullo vad gäller solidaritet (Eilard, 2004: 260). Eilard beskriver att en 

sexistisk överton mot kvinnor förekommer i läseboken. Mille med vänner går till 

omklädningsrummet där Mille har glömt sina skor. I omklädningsrummet kryllar 

det nu av halvnakna tonårsflickor i underkläder och korta handdukar. Bilden av de 

unga flickorna är objektifierad och pojkarnas konversation efteråt innefattade bland 

annat ”jag har aldrig sett så stora [bröst]”. Beskrivningarna anser Eilard går emot 

läroplanen och dess strävan efter jämställdhet (Eilard, 2004: 254). I jämförelse 

mellan Förstagluttarna B och den tryckta läseboken När mamma rymmer som 

Lyngfeldt anser stämma överens med jämställdhetskraven för Lpo 94. 

Läsebokstexten i När mamma rymmer stämmer överens med läroplanen vad gäller 

att främja kvinnors och mäns lika möjligheter samt att mamman visar att hennes 

gräns är nådd, vilket går väl ihop med läroplanens strävan för jämställdhet. 

Lyngfeldt frågar sig dock vilken elev som egentligen skulle vilja identifiera sig med 

en karaktär som framstår som ett offer, och som när denne väl bryter sig ut ändå ber 

om ursäkt (Lyngfeldt, 2006).  

 
5.6 Sammanfattande jämförelse 
I avsnittet kommer resultaten kortfattat att analyseras. Andelen kvinnor och män i 

läromedlen kommer att jämföras, samt de stereotypiska föreställningarna om 

kvinnor och män. Avslutningsvis kommer läromedlen att analyseras angående om 

de motsvarar jämställdhetskraven i läroplanerna. 

 

Likheter och skillnader finns i läromedlen beträffande andelen kvinnor och män. 

Männen dominerar genomgående i de tryckta läroböckerna. Männen har ett övertag 

med 60–80 procent och kvinnorna har 20–40 procent gällande författarporträtt. 

Fördelningen män och kvinnor stämmer överens i de tryckta läseböckerna som 

skrevs under 1990-talet och millenniumskiftet, då färre flickor är huvudpersoner och 

finns snarare i bakgrunden bakom pojkprotagonisten. Männen är dominerande i de 

tryckta läroböckerna Blickpunkt El, Bygg och Fordon med 60–70 procent och 

kvinnorna 30–40 procent angående antalet textsidor i de tryckta läroböckerna. I 

läroboken Blickpunkt Omvårdnad är fördelningen jämn mellan de binära könen. 

Kvinnan är dominerande i läroboken Blickpunkt Barn- och fritid och då bara med 

55 procent, jämfört med männens dominans på upp till 80 procent i andra 

läroböcker. Fördelningen överensstämmer mellan Blickpunkt Barn och fritid och 

läseboken Förstagluttarna B där förhållandet mellan könen är relativt jämnt. 

Förstagluttarna B består av både en flickprotagonist och en pojkprotagonist.  

 

I de tryckta läroböckerna är skillnaderna fler än likheterna angående stereotypiska 

föreställningar angående kvinnor och män. I de tryckta läseböckerna är likheterna 

fler än skillnaderna angående stereotypiska föreställningar angående flickor och 

pojkar. Läroböckerna domineras av män beskrivna i samhälleliga kontexter som 

genier, äventyrare och rebeller. Mansperspektivet är dominerande i Blickpunkt El, 

Fordon och Bygg. I läseboken Förstagluttarna B presenteras en karaktär vid namn 

Victor som tuff och modig. Victor får hög status bland de andra eleverna, vilket 

påminner om äventyrarna och rebellerna i läroböckerna. En skillnad mellan 

läroböcker och läseböcker är att i läroböckerna beskrivs männen som genier, medan 
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i läseboken Förstagluttarna B ska pojkarna vara duktiga på idrott snarare än att vara 

väldigt duktiga i skolan. I läseboken Otto beskrivs pojken som känslig och 

reflekterande, vilket är motsatsen till både tuff och äventyrare i de övriga 

läromedlen. 

 

I läromedlen presenteras de stereotypiska föreställningarna angående kvinnor och 

flickor presenteras på ett annat sätt än för män och pojkar. I Läroböckerna beskrivs 

kvinnorna som både psykiskt och fysiskt sjuka samt att kvinnor som fokuserar på så 

kallade kvinnofrågor ofta hamnar i separata kvinnokapitel. Kvinnorna i 

läroböckerna presenteras ofta i form av fakta så som antal publikationer de har 

genomfört, snarare än ur en samhällelig kontext. I läseboken Förstagluttarna B 

beskrivs huvudpersonen Moa i Förstagluttarna B ytligt som någon som ska ta på 

sig en magisk klänning och bli en riktig skolflicka. Mamman som är huvudpersonen 

i När mamma rymde beskrivs som en tyst mamma som befinner sig i köket, vilket 

stämmer överens med läseböcker både från 1960-talet och 1980-talet. Likheten 

mellan kvinnorna och flickorna i läromedlen är att de beskrivs ytligt men på olika 

sätt. Likheten mellan kvinnor och män i läroböckerna är att två kvinnor kan tolkas 

som äventyrare i en sekvens om än kortfattat, medan män ofta beskrivs som 

äventyrare. I Förstagluttarna B finns en flicka som föredrar att spela fotboll, men i 

och med detta intresse samt sitt bastanta uttryck kallas hon för pojkflicka, vilket 

återgår till den ytliga föreställningen av kvinnor och flickor.  

 

I läromedlen finns både likheter och skillnader avseende jämställdhetskraven i 

läroplanerna. En del tryckta läroböcker och en del tryckta läseböcker motsvarar inte 

jämställdhetskraven i aktuell läroplan. En majoritet av de undersökta läroböckerna 

motverkar inte de traditionella könsmönstren och frångår därför jämställdhetskraven 

i läroplanen. Jämställdhetskraven i läroplanerna samt demokratiska värdegrunden 

och att undervisningen ska kännetecknas av olika synvinklar frångås i en 

övervägande del av läroböckerna. I läroböckerna sorteras kvinnornas åsikter som 

kvinnofrågor i egna kapitel. Männen dominerar i majoriteten av läroböckerna. 

Läseböckerna frångår jämställdhetskraven i läroplanen genom objektifiering och 

sexistiska framställningar av tonårsflickor. I läseboken När mamma rymde bryter 

sig mamman ur sin roll vilket kan tolkas som att möta jämställdhetskraven då 

mamman står upp för sig själv, mamman skildras även som ett offer som ber om 

ursäkt för sitt agerande. Läromedlen frångår jämställdhetskraven i läroplanen i 

många fall, dock görs det på olika sätt. 

 

Läromedlen möter läroplanernas jämställdhetskrav i flera sekvenser. Bra Svenska 1 

har reviderats för att stämma överens med målet för jämställdhet samt skolans 

värdegrund i Gy 11, revideringen visar sig i form av mer inkluderande meningar än 

tidigare. Läseböcker möter jämställdhetskraven i läroplanen under 1970-talet där 

familjen framträder som jämställd i läseböckerna. Under 1980-talet inkluderas olika 

typer av personbeskrivningar i läseböcker samt under 1990-talet och 

millenniumskiftet är jämställdhetsarbetet tydligt då exempelvis pojkar tillåts att vara 

feminina. Läseboken När mamma rymde möter jämställdhetskraven i läroplanen 

vad gäller att främja kvinnors och mäns lika möjligheter, mamman visar att hennes 

gräns är nådd. Ungefär hälften av de undersökta läromedlen möter läroplanernas 

jämställdhetssträvan, dock använder de olika tillvägagångssätt för att nå dit. 
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6. Diskussion 
I kapitlet kommer resultatet av min litteraturstudie att diskuteras i relation till 

arbetets syfte och frågeställningar. Det kommer att diskuteras vad skillnader och 

likheter mellan de undersökta studierna kan bero på. I samband med detta kommer 

studiernas tillförlitlighet också att värderas. Diskussionen mynnar ut i förslag till 

framtida forskning. En uppdelning i form av metoddiskussion, resultatdiskussion, 

framtida forskning samt slutsats presenteras för tydlighetens skull.  

 
6.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer valet av metod i examensarbetet att diskuteras. I 

examensarbetet har en systematiskt litteraturstudie genomförts. Avgränsningarna i 

mitt examensarbete har valts för att möta mitt syfte och mina frågeställningar. 

Avgränsningarna i arbetet består av vetenskapliga skrifter som har publicerats under 

åren 2004–2018. Åren har valts för att arbetet ska bygga på aktuell forskning. Jag 

har avgränsat mig till studier skrivna om svenskämnet och genusperspektivet på 

svenska och engelska. Studierna i arbetet är vetenskapligt förankrade i form av peer-

reviewed och doktorsavhandlingar. Graeskes artikel från år 2008 är den enda studien 

som inte är vetenskapligt granskad eller är en avhandling. Graeskes artikel från år 

2008 är med i arbetet då den återkommer i Graeskes vetenskapliga artikel från år 

2010. I Graeskes artiklar analyseras samma lärobok, dock i olika upplagor med 

delvis olika innehåll. Metoden har utformats enligt de råd som ges av Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) samt Kihlström (2007).  

 

Databasen Summon har litteratur som finns hos biblioteket vid Högskolan Dalarna 

vilket i sin tur kompletterades med DiVa, som har publikationer från 47 olika 

lärosäten samt forskningsinstitut. Libris användes då databasen innefattar cirka sju 

miljoner publikationer och uppdateras dagligen. Google Scholar användes då denna 

databas innefattar vetenskapliga texter på en mängd olika språk och ägs av Google, 

vilket är den största sökmotorn i modern tid. I samtliga databaser användes både 

svenska och engelska sökord då svenska publikationer använder engelska sökord 

och har även texter skrivna på engelska. Trunkering vid sökning av ordet kön* har 

använts då ordet i svenskan har en mängd olika sammansättningar och avledningar 

med leden kön-. Trunkering är därför det mest ekonomiska sättet att hitta alla 

sammansättningar och avledningar. Tillsammans gav databaserna en mängd 

forskningslitteratur och då en mängd sökord användes på både engelska och svenska 

bör den befintliga vetenskapliga forskningen inom genus i svenskämnet omfattats.  

 

Fördelen med en systematisk litteraturstudie är att tillvägagångssätten för att 

upptäcka relevant litteratur systematiskt presenteras i metodavsnittet. Databaser, 

sökord, antal träffar samt de texter som använts presenteras i metodavsnittet. Vem 

som helst kan göra samma sökningar och nå samma resultat, vilket innebär att 

reliabiliteten är hög. 

 

Nackdelen med en systematisk litteraturstudie är att ingen empirisk forskning 

används. Arbetet baseras på hur andra har tolkat sina empiriska data och hur jag i 

min tur tolkar vad de har kommit fram till. I en litteraturstudie är det viktigt att 

försöka vara så objektiv som möjligt, men som Eriksson Barajas nämner är det 

omöjligt för en forskare att vara helt objektiv (Eriksson Barajas, 2013: 55). I en 

systematisk litteraturstudie undersöks vad en forskare har kommit fram till i sitt 



 

26 
 

arbete, där de har försökt att vara objektiva. Tolkar en forskare sin empiriska 

forskning felaktigt och jag i min tur tolkar forskningen felaktigt kan validiteten för 

arbetet minska. I en litteraturstudie är det viktigt att använda en mängd databaser 

och sökord för att nå ett stort antal av forskningsmaterial för att öka validiteten.  

 

Undersökningen har kunnat innefatta flera ämnen än svenska, men då anser jag att 

arbetet hade blivit för brett. Jag hade kunnat avgränsa mig till endast någon enstaka 

årskurs i skolan, men då anser jag att undersökningen istället hade blivit för snäv. 

Om digitaliserade läromedel hade inkluderats hade arbetet blivit för brett. För att 

öka validiteten i min litteraturstudie kunde ett bredare tidsperspektiv använts i en 

större mängd databaser för att nå forskning som är äldre. Ett bredare tidsperspektiv 

hade möjligen inkluderat en större mängd texter som avser läromedel och 

läroplanerna mer ingående. I mitt arbete berördes samtliga läroplaner från år 1962 

till 2011. Eilards doktorsavhandling från år 2008 behandlar läroplaner från år 1962 

med undantag för läroplanerna från år 2011. Studierna i mitt arbete innefattar över 

30 läromedel från år 1962 fram till idag. En bredare sökning hade sannolikt 

resulterat i en större mängd litteratur vid samma tidsperiod som mina valda studier.  

 
6.2 Tänkbara anledningar till skillnader i studiernas slutsatser 
Nedan kommer slutsatserna i de undersökta studierna att diskuteras utifrån mitt syfte 

och mina frågeställningar. Påträffade likheter och skillnader i de analyserade 

studierna kommer att diskuteras utifrån vilka orsaker dessa likheter och skillnader 

kan bero på.  

 
Samhällets normer ger stereotypiska föreställningar om könen och relationen dem 

emellan. De undersökta studierna har kommit fram till att män och kvinnor beskrivs 

olika i de undersökta läromedlen för svenskämnet. En av frågeställningarna är i 

vilken mån stereotypiska föreställningar förekommer i läromedlen. Utifrån Myers, 

Hedlin och RFSL kommer jag fram till att samhällets normer, ideologier och 

könsstereotyper förändras kontinuerligt med tiden (Myers, 2002) (Hedlin: 2010: 

s.26–27) (RFSL ungdom & RFSL, 2014-04-29). Graeske (2008 & 2010) och Eilard 

(2008) kom fram till att män och pojkar presenteras som starka, intelligenta och som 

äventyrare i läromedlen, medan kvinnor och flickor ofta presenteras 

utseendemässigt och utefter deras prestationer. Stereotypen att kvinnan ska vara 

hemma och ta hand om barnen genomsyrar enligt Eilard (2008) läromedlen som 

författades under 1960- och delvis sådana som författades under 1980- och 1990-

talet. Eilard (2008) beskriver att normen ändrades mot slutet av 1960-talet, och 

under 1970-talet ansågs det viktigt att hemmet var jämställt. Följaktligen presenteras 

kvinnor i 1970-talets läseböcker inte längre som någon som fokuserar enbart på sitt 

utseende. Under 1970-talet och framåt blev det allt mer populärt att bryta sig ut från 

gamla normer och att motsätta sig dem, vilket i sin tur har skapat diversifiering av 

stereotyper. Eilard (2004) lyfter exempelvis fram att pojkflickan Berta i 

Förstagluttarna B från 1990-talet accepteras av pojkarna som deras vän då Berta 

inte fokuserar på sitt utseende. I Ekengrens svenska presenteras två kvinnor som 

Graeske (2010) tolkar som äventyrare och Eilard (2008) framhäver att i 

läseboksserien Otto från 1990-talet presenteras pojken som känslig, mjuk och 

reflekterande, vilket är motsatsen till de övriga kvinnliga och manliga stereotyperna 

som har presenterats. Eilard (2008) uttrycker att under 1980-talet försökte 

läseböckerna att vara mer inkluderande, alla skulle få vara med oberoende på 
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utseende. Eilard (2004 & 2008) berättar om risken som finns med att strida mot 

normen då de som inkluderas kan få en negativ ton, vilket stämmer överens med 

karaktären Berta i Förstagluttarna B. Presentationen av Berta kan tolkas som ett 

försök till att inkludera flera bilder av hur en flicka kan vara, utöver att bry sig om 

smink och kärleksförhållanden. Eilards slutsats (2008) bekräftas av Lyngfeldt 

(2006) angående att läseböcker från 1980-talet och framåt försöker att vara mer 

inkluderande. Lyngfeldt (2006) beskriver den ensamma mamman som står upp för 

sig själv i När mamma rymde skriven på 1990-talet. Lyngfeldt (2006) kommer fram 

till att stereotypen om den svaga kvinnan inte riktigt frångås i läseboken i och med 

att mamman i slutet av läseboken ber om ursäkt för sitt agerande, vilket motsäger 

Eilards (2008) slutsats. Eilard (2004) och Graeske (2008) kommer fram till att lärare 

idag inte använder endast ett läromedel i sin undervisning och sannolikt är 

författarna till läromedlen medvetna om det, då lärare använder många olika medier 

i undervisningen. Därför kan en författare anse det rimligt att enbart inkludera några 

stereotyper, då de kan tänka att en annan författare inkluderar andra stereotyper och 

därigenom får eleverna en helhetsbild. Mitt examensarbete innefattar ett långt 

tidsspann vilket innebär att de samhälleliga kontexterna har förändrats över tid. 

Läromedlen författade från 1970-talet och framåt står i motsats till läromedlen 

författade under 1960-talet, då samhällets normer och ideologier har förändrats. I 

läroplanen från år 1962 finns begreppet jämställdhet inte ens finns med, utan tillkom 

i Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1962: 13), (Skolöverstyrelsen, 1969: 49). 

 

Efter 1960-talet har samtliga läroplaner innehållit formuleringar om jämställdhet, 

det vill säga föreskrivit att skolan ska motverka stereotyper. I Gy 11 uttrycks 

jämställdhet som ett krav (Skolverket, 2017). Från och med Lgr 69 ingår 

jämställdhet i läroplanen (Skolöverstyrelsen, 1969: 49) och skolan arbetar för att 

motverka att någon elev ska känna sig begränsad utifrån sitt kön i skolan 

(Skolverket, 2017). Eilard (2008) påpekar att Lgr 80 försöker inkludera olika typer 

av människor och bryta sig ut från gamla normer, vilket bekräftas i läseboken 

Förstagluttarna B från 1990-talet. I Förstagluttarna B (Eilard, 2004) heter ena 

huvudpersonen Milla som anser att hennes nya klänning kommer att göra henne till 

en riktig skolflicka samtidigt som även pojkflickan Berta är med i läseboken. Bilden 

av att bryta sig ut från normen återfinns i läseboksserien Otto från 1990-talet där 

Eilard (2008) beskriver att pojken presenteras som liten och svag, i jämförelse med 

övriga läromedel där mannen är stor och stark. En av mina frågeställningar är i 

vilken utsträckning läromedlen möter jämställdhetskraven i relevant läroplan. Av de 

undersökta studierna följer ungefär hälften läroplanens jämställdhetskrav på något 

plan och andra hälften gör inte det. Graeske (2010) kommer fram till att de tryckta 

läroböckerna inte motverkar de traditionella könsmönstren. Jämställdhetskraven 

motsvaras inte i läroböckerna på grund av de stereotypiska skildringarna samt att 

majoriteten av författarpresentationerna i läroböckerna är om män. Graeske (2008 

& 2010) och Lilja Waltå (2016) kommer båda fram till att kvinnor hamnar i separata 

fack för kvinnofrågor, detta kan innefatta egna kapitel och ibland egna läroböcker 

vilket även frångår jämställdhetskravet i läroplanen. Lilja Waltå (2016) kommer 

fram till att Bra Svenska 1 har blivit reviderad för Gy 11 och som har ändrat bland 

annat meningsformuleringar för att stämma bättre överens med jämställdhetskravet. 

Lyngfeldt (2006) kommer fram till att läseboken När mamma rymde tillåter en 

kvinna att utrycka att hennes gräns är nådd, vilket enligt Lyngfeldt (2006) möter 

målet i läroplanen att kvinnor och män ska ges samma möjligheter. Jag anser att 

läseboken När mamma rymde är ett försök till att motarbeta ojämlikheter och 
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stereotyper kring kön. Lilja Waltå (2016) påpekar att Blickpunktsserien följer Lpf 

94 men är väldigt könsindelad där El, Bygg och Fordon fokuserar främst på män 

och Omvårdnad främst fokuserar på kvinnor. Blickpunktsserien möter inte 

jämställdhetskravet i läroplanen och möter inte heller att olika synsätt ska inkluderas 

i undervisningen. Skillnaderna mellan studierna anser jag kan bero på att studierna 

fokuserar på olika läroplaner med olika formuleringar. Läromedel som har skapats 

för en viss läroplan är tydligt i Bra Svenska 1 där Lilja Waltå (2016) kommer fram 

till att meningsformuleringar ändrades från Lpf 94 till Gy 11 för att överensstämma 

med i den nya läroplanen. Blickpunktsserien har inte reviderats utefter Gy 11, vilket 

kan stämma överens med de övriga läromedlen då så pass många inte når upp till 

jämställdhetskraven. Läromedlen är troligen inte skrivna utefter aktuell läroplan och 

möter därför inte heller dess krav då läromedlen inte är uppdaterade. Förändringarna 

i läromedlen visar att samhället är konstant föränderligt och vad som anses vara 

viktigt i skolan ändras utefter det.  

 

Läromedlen för svenskämnet reflekterar förändringar i samhället och läroplanerna. 

Likheten mellan de analyserade texterna är att både Graeske (2008 & 2010) och 

Lilja Waltå (2016) kommer fram till att i de tryckta läroböckerna dominerar män 

både vad gäller litteraturpresentationer och textinnehåll. En av mina frågeställningar 

är hur andelen kvinnor och män ser ut i läromedlen. Eilard (2004) kommer fram till 

att fördelningen av flickor och pojkar är relativt jämn i läseboken Förstagluttarna 

B. Eilard (2008) påpekar att innan 1990-talet bestod läseböcker ofta av 

huvudkaraktärer av båda könen men att pojkar sedan dess har tagit över allt mer. 

Graeske (2008 & 2010), Lilja Waltå (2016), Lyngfeldt (2006) och Eilard (2004 & 

2008) kommer alla fram till att männen och pojkarna är dominerande i nutidens 

tryckta läroböcker och läseböcker för svenskämnet. Lilja Waltå kommer (2016) 

fram till att Blickpunktsserien för svenskämnet domineras El, Fordon och Bygg av 

ett manligt perspektiv, medan Omsorg samt Barn och fritid domineras av ett 

kvinnligt perspektiv. Lilja Waltå (2016) uttrycker att det finns en stereotypisk 

inställning att män hellre lyssnar på män och att kvinnor hellre lyssnar på kvinnor, 

men kan främjas av män. Könsfördelningen i Omsorg samt Barn och fritid mer jämn 

än i El, Fordon och Bygg, vilket stämmer överens med det Eilard (2008) har kommit 

fram till avseende läseböcker från 1990-talet där pojkprotagonisten har tagit över. 

Som Eilard (2008) tidigare har nämnt försökte läromedlen och läroplanerna från 

1970-talet att motarbeta ojämlikheter mellan män och kvinnor. Under 1980-talet 

inkluderades olika typer av människor i läseböcker för att motverka de existerande 

föreställningarna kring kön. Under 1990-talet börjar jämställdhetskravet i 

läroplanen att frångås i läromedlen och fokusera mer på de mätbara resultaten enligt 

Lilja Waltå (2016) samt att få pojkar att läsa. Teorin angående att män helst lär sig 

av män anser jag är påfallande då pojkprotagonister enligt Eilard (2008) tar över i 

läseböckerna där könsfördelningen tidigare har varit jämn. Lilja Waltå (2016) 

poängterar att i Blickpunktsserien dominerar läroböckerna av män för 

gymnasielinjer som är mest bestående av män, medan gymnasielinjerna bestående 

av mest kvinnor har en mer jämn fördelningen i läromedlen. Myers menar att en 

fördom är en negativ tankegång om en specifik grupp (Myers, 2002), teorin att män 

helst lär sig av män kan vara baserat på fördomar. Fördomarna kan antingen komma 

från författarna till läromedlen, eller från de tilltänka läsarna. Till förmån för 

mätbara resultat i skolan har jämställdhetskravet tvingats träda tillbaka vilket kan 

bero på försök till att få män och pojkar att läsa. Stereotypen att kvinnor och flickor 

kan ta till sig både manliga och kvinnliga författare i större utsträckning än män 
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genomsyrar undervisningen. Jämställdhetskravet frångås i läromedlen för 

svenskämnet då fokus har flyttats från att motarbeta ojämlikhet och stereotyper 

kring kön, till att fokusera på bättre mätbara resultat genom att få män och pojkar 

att prestera bättre i skolan. Läromedlen frångår således jämställdhetskraven i 

läroplanen. Andelen män dominerar i läroböckerna förutom i Blickpunkt Barn och 

fritid, i läseböckerna är fördelningen mellan de binära könen relativt jämn. 

Skillnaderna i resultaten kan delvis bero på de olika metoderna i studierna.  

 
En anledning till de olika resultaten är studiernas material och metoder. Eilards 

doktorsavhandling (2008) är en kvantitativ undersökning medan Eilards artikel 

(2004) och Lyngfeldts artikel (2006) är kvalitativa. Graeske (2008 & 2010) och Lilja 

Waltå (2016) väljer att kombinera kvalitativa metoden med den kvantitativa, medan 

Eilards (2008) avhandling är den mest kvalitativa av samtliga studier. Läromedlen 

beskriver olika åldrar, olika typer av texter och olika läroplaner. Den kvalitativa 

metoden med kvantitativa inslag används av majoriteten av studierna samt att ett 

genomgående perspektiv är genus. Utfallet i studierna hade kunnat bli annorlunda 

om den kvantitativa metoden varit i fokus, med en större mängd undersökta 

läromedel. Skillnaderna mellan Eilards doktorsavhandling (2008) och de övrigt 

undersökta studierna är stora i och med att den kvantitativa doktorsavhandlingen 

berör tidsspannet 1960–2007 medan resterande studier berör 1990-talet och framåt. 

Eilards (2008) slutsatser i doktorsavhandlingen kan vara svåra att jämföra med 

övriga studier då ingen annan av dem berör det långa tidsspannet.  

 
6.3 Värdering av de ingående studierna 
I avsnittet diskuteras studiernas tillförlitlighet utifrån författarnas metodval, 

frågeställningar, resultat och val av litteratur. 

 

Den undersökta texten som jag anser har högst tillförlitlighet är Graeskes 

undersökning från år 2010. Tre tryckta läroböcker undersöks i en vetenskaplig 

artikel utifrån både den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden. Graeskes 

text från år 2008 är inte peer-reviewed då den inkluderas i en vänbok. Texten är med 

i mitt arbete för att en senare upplaga av samma lärobok undersöks i Graeskes text 

från år 2010. Både Lyngfeldt (2006) och Eilard (2004) undersöker enbart en läsebok 

utifrån den kvalitativa metoden. De kvalitativa studierna i sig är tillförlitliga då de, 

till skillnad från Graeske (2008), är peer-reviewed. Graeskes artikel (2010) är delvis 

kvalitativ då tre läroböcker undersöks och kan jämföras. En kvalitativ studie är inte 

mindre giltig då kvalitativa undersökningar går mer ned på djupet än kvantitativa 

undersökningar. I Eilards doktorsavhandling från år 2008 är förutsättningarna är 

goda till en hög tillförlitlighet då en mängd läseböcker undersöks. Eilard undersöker 

läseböcker under en 45 års period med minst fem läseböcker per decennium och 

utgår från fyra väldigt invecklade och långa frågeställningar. Mängden litteratur som 

undersöks tillsammans med de fyra invecklade frågeställningarna gör att resultatet 

blir väldigt stort. Eilard förklarar sällan vilket resultat som kommer ifrån vilken 

läsebok, läseböckerna sammanställs istället utefter sina decennier. Resultaten i 

avhandlingen blir generella och det är svårt att hitta grundkällan för ett påstående. 

Om mängden undersökta år eller mängden undersökt litteratur varit färre kunde 

avhandlingen varit mer överskådlig och därigenom mer vetenskapligt trovärdig. 

Eilards breda undersökning kan samtidigt vara positiv då en stor mängd läromedel 

undersöks och jämförs under en lång tidsperiod. Avhandlingen visar att det är 

intressant vilken bild flera läromedel från samma period ger tillsammans. 
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Utöver Graeskes vetenskapliga artikel från år 2010 närmar sig även Lilja Waltås 

doktorsavhandling (2016) en hög tillförlitlighet i och med att nio tryckta läroböcker 

undersöks utifrån två läroboksserier, vilket kan anses vara en rimlig 

undersökningsmängd. Lilja Waltå undersöker de tryckta läroböckerna som Graeske 

utifrån den kvalitativa och kvantitativa metoden. Lilja Waltås avhandling baseras på 

två frågeställningar som förvisso är invecklade, men ändå överkomliga. Lilja Waltås 

statistiska hantverk verkar ha sina brister där mängden kvinnor och män i 

läroböckerna presenteras i procentenheter. Vid fem sekvenser presenterar Lilja 

Waltå procentenheter där ingen av sekvenserna når 100 procent, det här orsakar en 

otydlighet i arbetet. Graeskes kvantitativa metod når 100 procent i sina 

beskrivningar även om det skulle vara fråga om avrundningar, Lilja Waltå däremot 

når endast upp till 90 procent vid ett tillfälle i frågan om andelen kvinnor och män i 

läromedlen. Lilja Waltå presenterar sedan inte vad de övriga tio procenten består av 

och uppmärksammar heller inte bortfallet. Hade Lilja Waltå uppmärksammat 

bortfallet i sin kvantitativa metod kunde tillförlitligheten varit högre. Jag anser att 

Graeske är mest tillförlitlig för att Lilja Waltå använder Graeske som källa i sitt 

resultat och jag antar att Lilja Waltå tog intryck av Graeskes kvantitativa metod i sin 

avhandling. Lilja Waltå hänvisar till Eilard vilket gör att Eilards forskning bidrar till 

högre tillförlitlighet.  

 

Forskningsresultatet som jag anser bör ha hög tillförlitlighet av de undersökta 

studierna är att män dominerar i läromedlen. Graeske kommer fram till i båda sina 

artiklar att män är dominerande och Lilja Waltå kommer fram till att män är 

dominerande i alla undersökta läroböcker förutom en. Eilard kommer fram till att 

pojkar har blivit allt mer dominerande i läseböckerna från 1990-talet och framåt, 

vilket stämmer överens med Graeske och Lilja Waltå. En majoritet av de undersökta 

studierna kommer alltså fram till att män och pojkar dominerar i läromedlen och 

därför anser jag att det undersökningsresultatet bör vara tillförlitligt. 

 

Min slutsats är att Graeskes vetenskapliga artikel från år 2010 har högst 

tillförlitlighet då den kvantitativa och den kvalitativa metoden kombineras för att nå 

ett bredare resultat. Till skillnad från Lilja Waltås undersökning stämmer den 

kvantitativa metoden i procentenheter i Graeskes, vilket bidrar till hög 

tillförlitlighet. Lilja Waltås doktorsavhandling hade nått en högre tillförlitlighet om 

summeringen av procentenheter hade nått 100 procent i den kvantitativa metoden. 

Eilards doktorsavhandling har förutsättningarna att nå en hög tillförlitlighet, dock 

påverkas avhandlingen av att frågeställningarna är många och invecklade, samt att 

mängden litteratur är så pass stor att slutsatserna som dras är väldigt generella. 

Graeskes, Eilards och Lyngfeldts kvalitativa undersökningar är tillförlitliga då 

Eilard och Lyngfeldt är peer-reviewd samt att Grasekes (2008) undersökta lärobok 

återkommer i den vetenskapliga artikeln från år 2010. Jag anser att Graeskes 

vetenskapliga artikel från år 2010 är mest pålitlig då den är peer-reviewed, 

undersöker mer än en lärobok samt vars kvantitativa metod stämmer. Resultatet som 

jag anser bör vara mest tillförlitligt är att män och pojkar dominerar i läromedlen då 

en majoritet av de undersökta studierna kommer fram till det. 
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6.4 Didaktiska implikationer 
I den avslutande resultatdiskussionen summeras kortfattat de analyserade texterna. 

Avsnittet innefattar mina synpunkter angående de analyserade läromedlen och 

läroplanerna. Jag presenterar förslag på hur kritiken mot läromedlen och 

läroplanerna kan lösas. 

 

Graeske (2008) avslutar sin vetenskapliga artikel med att påpeka att ingen lärare 

endast använder ett läromedel i dagens undervisning. Lärare idag är multimodala 

och använder olika typer av medier. Graeske (2008 & 2010) anser att läroböcker 

som är mansdominerade ändå kan användas i undervisningen som komplement. 

Påpekas lärobokens brister för eleverna kan läroboken användas i undervisningen 

enligt Graeske (2008 & 2010). Det som har blivit tydligt i resultatdiskussionen är 

att de analyserade texterna ofta skiljer sig väldigt mycket åt och då inte enbart mellan 

läroböcker och läseböcker. I Blickpunktsserien är några av läroböckerna 

mansdominerade och några är kvinnodominerade. Lyngfeldt (2006) och Eilard 

(2004 & 2008) poängterar att i läseböckerna har ibland pojkarna övertaget och 

ibland båda de binära könen. Graeske (2008 & 2010) och Eilard (2004 & 2008) 

anser att om lärare är medvetna om olikheterna i läromedlen kan faktumet att 

läromedlen är så pass olika inte behöva vara negativt. Graeske (2008 & 2010) och 

Eilard (2004) menar att läromedlen kan kompletteras med andra läromedel och 

därmed får eleverna ta del av en helhet. Använder en lärare en läsebok med en 

flickprotagonist och en annan läsebok med en pojkprotagonist har båda könen 

nämnts. Använder en lärare en mansdominerad lärobok och påpekar detta samt 

använder en lärobok mest bestående av kvinnor och påpekar detta har jämlikheten 

enligt Graeske och Eilards teori uppnåtts.  

 

Risken finns, som även Lilja Waltå poängterar, att läromedlen är skapade för en 

homogen klass fast Skolverket är emot detta (Lilja Waltå, 2016: 104-105). 

Läromedlen kan vara skapade enbart efter sina förväntade mottagare. Istället för att 

fokusera på att vidga elevernas vyer, fokuseras det på att fånga elevernas 

presumerade nuvarande intressen. Resultatet kan bli att elevernas vyer inte vidgas 

och att normerna samt fördomarna som eleverna hade sedan tidigare förstärks och 

cementeras. Eftersom att läromedel i Sverige inte är reglerade sedan år 1991 

(Ammert, 2011: 17) vore det intressant att veta hur lärare väljer läromedel för 

genusundervisningen samt vad elever anser om den befintliga genusundervisningen.  

 

I den nuvarande läroplanen står det skrivet att alla elever, oberoende av 

könstillhörighet, ska få ta del av samma möjligheter i skolan (Skolverket, 2017). 

Formuleringen är väldigt inkluderande även för de ickebinära eleverna. Läroplanen 

frångår sedan den könsneutrala benämningen och talar istället om kvinnor, flickor, 

män och pojkar. Målsättningen i läroplanerna sedan år 1969 har varit jämställdhet 

mellan de två binära könen och det här har fördjupats allt mer genom åren. I Gy 11 

formuleras jämställdheten mellan de binära könen som ett krav (Skolverket, 2011). 

Jag anser att de som blir exkluderade i läroplanen är de ickebinära, de som inte 

identifierar sig som varken kvinna eller man. I de analyserade läromedlen blir 

exkluderingen av ickebinära tydlig då kvinnor, flickor, män och pojkar benämns vid 

kön och introduceras efter sitt köns föreställningar. I Förstagluttarna B är Berta är 

en pojkflicka som är kraftig och tycker om fotboll. Berta benämns som en 

pojkflicka, en flicka som beter sig som en pojke. Berta är den karaktär som mest 

närmar sig den könsneutrala zonen då författaren frångår flicknormen hos 
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karaktären (Eilard, 2004). Som tidigare nämnts berättar Ängsal att det könsneutrala 

pronomenet hen inte tog på allvar i Sverige förrän år 2012 då en könsneutral barnbok 

publicerades för första gången i Sverige (Ängsal, 2015: 187-192). I och med att Lgr 

11 och Gy 11 började att gälla året innan den könsneutrala barnboken publicerades 

förstår jag att de binära könen är dominerande både i läroplanen och i läromedlen. 

Det är intressant att ungefär hälften av de analyserade studierna påpekar att 

läromedlen inte möter jämställdhetskraven som ändå har funnits i läroplanerna 

sedan år 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969: 49), och att hälften möter dem. Jag anser är 

att författare till läromedel bör prioritera att inkludera de binära könen, det vill säga 

att kvinnor och män ska få lika stor plats i läromedlen. Jag anser att det är viktigt att 

inkludera ickebinära i läromedlen. Ett alternativ till att inkludera ickebinära vore att 

skapa läromedel som är könsneutrala. Till skillnad från Graeske (2008 & 2010) och 

Eilard (2004 & 2008) anser jag att läraren inte ensam bör välja vilka läromedel som 

ska användas i undervisningen. Jag håller med Oates att varje land bör ha egna 

riktlinjer vad läromedel ska innehålla för att möta en likvärdig utbildning (Oates, 

2014). Det bör vara ett tydligt krav att läromedel som används i skolan ska möta den 

aktuella läroplanens mål. Om läromedlet inte möter kraven i läroplanen, så som 

många av de analyserade texterna inte gör angående jämställdhet, borde läromedlen 

avskaffas. 

 

Jag anser att lärare får ett för stort ansvar i skolan val av läromedel. Lärare som inte 

anser att genus, könsneutralitet, feminism och liknande är viktigt kan välja bort 

sådana läromedel och välja att inte belysa det överhuvudtaget. Får elever endast ta 

del av läseböcker innehållande pojkprotagonister, läromedel bestående av manliga 

historiska karaktärer skrivna av män ur en mans perspektiv, kan eleverna förmoda 

att det är det enda accepterade i samhället. Kvinnliga och ickebinära elever kan tro 

att de inte kan uppnå samma mål som män då de aldrig har blivit introducerade för 

något annat än en mansbild. Ett av skolans uppdrag är att tillgodose kvinnors och 

mäns lika värde. För att alla elever ska få samma möjligheter i skolan oberoende av 

könstillhörighet måste fler än ett perspektiv presenteras.  

 

6.5 Förslag till framtida forskning 
Nedan kommer tre förslag till framtida forskning avseende genusundervisning i 

svenskämnet att presenteras med föreslagna frågeställningar. Förslagen till framtida 

forskning redovisas utifrån vad jag fann saknas i de utvalda vetenskapliga studierna.  

 

Mitt första förslag till framtida forskning är att undersöka hur lärare väljer läromedel 

när de ska undervisa om genus, om lärare väljer läromedel som inkluderar 

genusfrågor.  

• Om lärare försöker använda sig av jämställda läroböcker.  

• Om lärare kritiserar läroböcker och läseböcker för eleverna som fokuserar 

mer på ett kön än ett annat.  

• Vad lärare anser är viktigt att undervisa om beträffande genus och varför det 

är viktigt, samt vad de väljer bort och varför, till exempel om lärare väljer  

bort olika läromedel beroende på klass eller gymnasial inriktning. 

 

Mitt andra förslag till framtida forskning är att undersöka vad elever anser om 

genusundervisningen.  
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• Om elever anser att genusundervisningen är fullständig idag eller inte och 

varför.  

• Vad elever skulle vilja inkluderas i undervisningen om genus.  

• Vad elever anser om att många läroböcker är mansdominerande, både vad 

elever inom de binära och de ickebinära könen anser om det.  

• Vad elever på olika gymnasiala inriktningar anser om genusundervisningen, 

exempelvis vad El, Fordon och Bygg anser i jämförelse med exempelvis 

Samhälle, Ekonomi och Estet. Om det uppstår några skillnader mellan vad 

eleverna anser är viktigt angående genus och vad i så fall de skillnaderna kan 

bero på. 

 

Mitt tredje förslag till framtida forskning är att genomföra en litteraturstudie om 

tryckta läroböcker i svenskämnet för gymnasiet angående ickebinära. 

• Hur pass inkluderade eller exkluderade ickebinära är i tryckta läroböcker. 

Ett fokus kan vara moderna läroböcker i och med att samhället blir allt mer 

öppet för könsneutrala termer och förhållningssätt överlag.  

• En jämförelse mellan nya och äldre läroböcker i förhållande till läroplanerna 

för perioden kan göras utifrån inkludering eller exkludering av ickebinära. 

 
6.6 Slutsats 
Läromedel i svenskämnet har ändrat sitt genusperspektiv över tid. Under 1960-talet 

fanns inte begreppet jämställdhet, normen var att kvinnan tog hand om sitt utseende 

och sina barn medan mannen arbetade. Under 1970- och 1980-talet ändrades 

ideologin och i 1969 års läroplan introducerades benämningen jämställdhet. 

Läromedel efter 1960-talet inkluderade allt mer jämställda tankar om kvinnor och 

män vad gäller utseende, familj och möjligheter i samhället. En strävan att inkludera 

olika typer av människor blev tydligt i både läromedel och läroplaner. Stereotyper 

utvecklades från normen och diversifierades över tid. Under 1990-talet och framåt 

avtog däremot strävan efter det jämställda allt mer och dagens läromedel är oftast 

mansdominerande. I läroplanerna idag har begreppet jämställdhet förtydligats och 

fördjupats, medan läromedlen blivit allt mer mansdominerade. Slutsatsen är att 

skolan har flyttat fokus från jämställdhetskraven i läroplanen till att istället fokusera 

på mätbara resultat där män och pojkar ska främjas i skolan. Flickor sköter sina 

studier oberoende på könsperspektivet i läromedlen, medan pojkar söker ett manligt 

ideal. Avslutningsvis anser jag att dagens läromedel bör ses över. Läraren bör inte 

ensam besluta vilka läromedel som används och inte används i undervisningen, då 

läromedlen ser så pass olika ut. Läromedlen bör följa den aktuella läroplanens 

jämställdhetskrav och samtidigt främja alla elevers lärande.  
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