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Abstract 
Syftet med läromedelsanalysen är att undersöka i vilken utsträckning gymnasiets tryckta 
läromedel i svenskämnet är inkluderande gentemot ickebinära personer utifrån diskursanalysen. 
Frågeställningarna rör i vilken utsträckning ickebinära omnämns i de analyserade tryckta 
läromedlen, vilka värderingar kring ickebinära som kommer till språkliga uttryck i läromedlen 
samt vilka språkliga strategier som används för inkludering och exkludering av ickebinära i 
läromedlen. För att besvara syfte och frågeställningar genomförs en läromedelsanalys utifrån 
den kritiska diskursanalysen. Ett urval görs bland aktuella läromedel i svenskämnet för vidare 
analys. Analysen visar att ickebinära nästan inte omnämns alls i de tryckta läromedlen samt att 
de värderingar som finns gentemot ickebinära främst är negativa. De språkliga strategierna som 
används exkluderar oftast ickebinära. I de analyserade tryckta läromedlen och i tidigare 
forskning dominerar män, följt av kvinnor. Ickebinära osynliggörs i de tryckta läromedlen och 
i samband med osynliggörandet blir värderingarna om dem få. Ytterligare en slutsats som dras 
från resultatet är att det inte verkar användas medvetna språkliga strategier i någon större 
utsträckning för att inkludera ickebinära. Det könsneutrala språket som används i de tryckta 
läromedlen följs av binära personliga pronomen. Min reflektion är att ickebinära bör inkluderas 
i tryckta läromedel i svenskämnet för gymnasiet för att kunna skapa grunden till ett samhälle 
där alla, oberoende på könstillhörighet, känner sig inkluderade. 
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1. Inledning 
Svenskämnet är inte enbart ett språkämne utan även ett demokratiämne. I ämnesbeskrivningen 
för svenska i gy 11 står det att svenskämnet ska utveckla elever genom språket och låta dem 
uttrycka sin personlighet genom olika typer av texter. Eleverna ska även lära sig om sin omvärld 
genom olika typer av medier. Svenskämnets syfte är bland annat att skapa förståelse för andra 
människors erfarenheter och bidra med nya perspektiv och tankesätt: ”Undervisningen ska /…/ 
leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter /…/ 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 
föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.” 
(Läroplan, 2011: 160). Jämställdhetsuppdraget har bland annat som målsättning att ”kunskapen 
om att språk, lärande och identitet är nära sammanlänkade är en utgångspunkt för insatsen och 
förmågan att omsätta den kunskapen i undervisningen är central” (Redovisning av 
regeringsuppdrag, 2012: 8). Svenskämnet och skolans jämställdhetsuppdrag har liknande mål 
för eleverna, att språkundervisning och identitetsutveckling ska vara sammanföras. 

 
Svensklärare har ett stort ansvar att välja läromedel som överensstämmer med svenskämnets 
mål och skolans jämställdhetsuppdrag. Det lärare väljer att inkludera i undervisningen påverkar 
elevernas språkbruk. Språkbruket både reflekterar och styr deras förståelse för andra 
människors erfarenheter, uppfattningar om exempelvis genus och perspektiv på sig själva som 
person och samhällsmedborgare. Ett enda tryckt läromedel kan inte innefatta allt vad 
svenskämnet står för och därför bör läraren vara medveten om vad som inkluderas i läromedlen. 
Läraren bör sedan upplysa eleverna om vad som inkluderas och exkluderas i det tryckta 
läromedlet samt varför (Söderberg, 2018). Ett land som jobbar för att upplysa elever och skapa 
mer inkludering är Skottland. I november 2018 rapporterade Skottland att de kommer att bli det 
första landet i världen att införa undervisning om +HBTQIA (Homosexualitet, Bisexualitet, 
Transsexualitet, Queer, Intersexualitet, Asexualitet; plustecknet är för övriga sexualiteter och 
könsidentiteter som inte nämns i förkortningen) i sina läroplaner. Undervisningen kommer 
bland annat att innefatta +HBTQIA-historia samt problemen med trans- och homofobi. En av 
motiveringarna till att innefatta +HBTQIA i Skottlands läroplaner är att de vill att alla elever 
ska få möjlighet att nå sin fulla potential, vilket påminner om den svenska skolans värdegrund 
att ”främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Läroplan, 2011: 5). 
Det finns förhoppningar om att självmordsförsök bland unga i Skottland på grund av mobbning 
för dennes könstillhörighet eller sexuella läggning ska minska genom ökad medvetenhet (The 
Guardian, 2018). Svenskämnet som demokratiämne och svenska skolans jämställdhetsuppdrag 
liknar Skottlands +HBTQIA-initiativ. Svenskämnet vill få elever att förstå sig själv och andra 
medan Skottlands undervisning ska öka medvetenheten hos eleverna. Tidigare 
läromedelsanalyser har visat att av de binära könen är främst män dominerande och att lärare 
måste vara medvetna om detta för att kunna motverka exkludering av kvinnor (Söderberg, 
2018). 

 
Jämställdhet är en viktig fråga i Sverige. I en undersökning om jämställdhet i världen kom 
Sverige på en femteplats. Totalt var 144 länder inkluderande och de länder som rankades högre 
var Island, Norge, Finland och Rwanda (World Economic Forum, 2016). I skolvärlden 
uppmärksammas även ett genusperspektiv där undervisningen i gymnasiet ska präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv (Skolans värdegrund, 2017). Ofta när det talas om jämställdhet syftas 
det på kvinnors och mäns lika värde. I skolvärlden sker debatter om hur pojkar främjas framför 
flickor och i forskningsvärlden talas det om de skillnader som görs mellan de binära könen i 
undervisning, prestationsförväntningar och läromedel. Var både skolvärlden och 
forskningsvärlden ser ut att brista är när de ska se bortom de binära könen (Söderberg, 2018). I 
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diskrimineringslagen inkluderas diskriminering mot kön. Med kön menar 
diskrimineringsombudsmannen (DO) enbart kvinna och man, medan könsöverskridande 
uttryck inkluderar dem som inte identifierar sig som de binära könen 
(Diskrimineringsombudsmannen. Lag 2014:958). Länder så som Nya Zeeland, Australien och 
Pakistan har infört ett tredje juridiskt kön. Ett regeringsförslag från bland annat 
Socialdemokraterna är införandet av ett tredje juridiskt kön även i Sverige med motiveringen 
att det finns personer som varken identifierar sig som man eller kvinna, så kallade ickebinära 
(Riksdagen, 2017). En majoritet av riksdagen var under våren 2018 överens om att erkännandet 
av ickebinära genom ett tredje juridiskt kön bör genomföras (Renman, 2018). 

 
Många ickebinära i Sverige väljer att använda pronomenet hen istället för han eller hon. 
Pronomenet hen är numera ett legitimt ord i Svenska Akademins Ordlista och används bland 
annat för att bredda perspektivet på könsroller och kön överlag. År 2012 publicerades den första 
svenska barnboken Kivi & Monsterhund med könsneutrala karaktärer som presenteras som hen 
hos förlaget OLIKA (Ängsal, 2015: 187–192). Efter publikationen har förlaget givit ut en 
mängd barnböcker med könsneutrala, transpersoner och +HBTQI-karaktärer överlag. De 
ickebinära får allt större plats i det svenska samhället. Den första litteraturen som barn möter är 
ofta barnböcker. I och med att barnböcker blir allt mer inkluderande vad gäller genusperspektiv 
kan det tänkas att barn blir mer toleranta till att människor kan identifierar sig som annat än 
enbart de binära könen kvinna och man. När barnen sedan börjar i skolan blir de elever där 
barnböckerna byts ut till tryckta läromedel. Hos Skolverket finns formuleringen att alla elever 
från förskola till gymnasiet oberoende på könstillhörighet ska få samma möjligheter i skolan 
(Redovisning av regeringsuppdrag: 2017). I gymnasiets läroplan står det även att samtlig 
undervisning ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv (Läroplan, 2011: 10). 

 
Forskningen som hittills har genomförts angående tryckta läromedel i svenskämnet för 
gymnasiet med fokus på genus har främst inkluderat de binära könen (Söderberg, 2018). I och 
med att ickebinär är ett så pass nytt begrepp (Olbers Croall, 2016: 10) verkar forskningen inte 
ha hunnit med. Mot bakgrund av att Skottland infört av +HBTQIA-undervisning och att det i 
Sverige pågår debatter om att införa ett tredje juridiskt kön är det intressant att undersöka om 
den svenska skolan har ett transinkluderande tankesätt. Då den tryckta läroboken används som 
en grundpelare i skolan (Ammert, 2011: 18) och då gymnasieutbildningen ska präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv är det intressant att undersöka om det finns ett könsneutralt tankesätt i 
det tryckta läromedlet. Då diskrimineringslagen innefattar människor utanför de binära 
konstruktionerna är det även intressant att undersöka om de tryckta läromedlen inkluderar dem 
som överskrider könsnormerna. Svenskämnets strävan att låta elever utveckla sina 
personligheter, få självinsikt samt förståelse för andra människor är intressant ur ett 
genusperspektiv. Utifrån Skottlands nya läroplaner, DO:s inkluderande av könsöverskrivande 
personer samt införandet av det könsneutrala pronomenet hen är det intressant att undersöka 
om tryckta läromedel i svenskämnet för gymnasiet ger utrymme att låta elever utvecklas genom 
ett genusperspektiv. Det är även intressant att se om de tryckta läromedlen i svenskämnet 
motverkar jämställdhetsperspektivet och det könsneutrala tankesättet som eftersträvas allt mer 
i Sverige. Vidare vill jag undersöka hur inkluderande och exkluderande tryckta läromedel i 
svenskämnet kan vara. Inkludering innefattar i det här fallet två dimensioner. Den ena är den 
abstrakta dimensionen som innefattar könsneutrala beteckningar, exempelvis hen, den, person, 
människa, barn, förälder, en istället för man och liknande samt könsöverskridande uttryck som 
avviker från tvåkönsnormen. Den andra dimensionen är värderingar. Det vill säga könsneutrala 
värderingar där fokus bland annat är på ordval, exempelvis vad en person har givit svenskämnet 
snarare än dennes könstillhörighet. Min förhoppning är att denna läromedelsanalys ska ge ett 



5 
 

bidrag till att förstå hur och varför inkludering av även ickebinära bör ske i tryckta läromedel i 
Sverige och hur det ser ut i dagsläget. 

 
 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med läromedelsanalysen är att undersöka i vilken utsträckning några av de mest använda 
tryckta läromedel i svenskämnet för gymnasiet är inkluderande gentemot ickebinära personer. 
Utifrån syftet är frågeställningarna för läromedelsanalysen: 

• I vilken utsträckning omnämns ickebinära i dessa läromedel? 

• Vilka värderingar kring ickebinära personer kommer till uttryck i dessa 
läromedel? 

• Vilka språkliga strategier används för inkludering respektive exkludering av 
ickebinära i dessa läromedel? 

 
 

3. Bakgrund 
I följande kapitel presenteras begreppsdefinitioner i en ordlista som är väsentliga för förståelsen 
av läromedelsanalysen. Efter ordlistan presenteras textexempel på hur olika texter kan vara 
inkluderande eller exkluderande vad gäller ickebinära samt hur texterna kan motsätta eller 
bekräfta könsstereotyper. 

 

3.1 Begreppsdefinitioner för litteraturanalysen 
Nedan presenteras en lista med en mängd ord som antingen kan ses som ovanliga eller som kan 
ha många olika betydelser för olika personer. Listan är till för att ge klarhet i vad begreppen 
innebär och kommer att innebära i litteraturanalysen. Listan berör hur begreppen används i just 
denna läromedelsanalys, andra förklaringar för begreppen kan förekomma i andra verk. 

 
Inkludera är motsatsen till exkludera och enligt Svenska Akademins Ordbok är inkludera 
synonymt med innefatta, medräkna och inbegripa (SAOB, Spalt I 570 band 12, 2018). 
Begreppet inkludera kan ses som ett paraplybegrepp. Angående ickebinära och könsneutralitet 
i läromedelsanalysen innebär det inkluderingen av könsneutrala pronomen så som hen och den. 
Inkludering i analysen innebär även könsöverskridande språkliga uttryck samt att se om de 
tryckta läromedlen frångår könsstereotypiska föreställningar. Könsstereotypiska föreställningar 
kan innebära exempelvis att en kvinna presenteras som svag och utifrån hur hon ser ut, medan 
en man presenteras som ett starkt geni (Söderberg, 2018). En könsneutral författarpresentation 
av en historisk person skulle däremot kunna innebära personens namn, varför denne platsar i 
det tryckta läromedlet samt könsneutrala pronomen för att inte lägga värdering i personens kön. 

 
Transperson är ett paraplybegrepp för samtliga personer som inte identifierar sig med det 
juridiska könet de blev tilldelade vid födseln. En transperson kan vara binär eller ickebinär. 
Trans har ingenting med sexualitet att göra utan handlar om könsidentitet och innefattar 
personer som bryter mot samhällets normer vad gäller kön och könsuttryck. En transperson kan 
ha vilken sexuell läggning som helst (Transformering, 2018). 
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Binär könsuppfattning innebär att det finns två kön, kvinna och man (bi = två). Den binära 
könsuppfattningen är norm och alla som inte identifierar sig som de binära könen ses som 
avvikande. I Sverige finns endast de binära könen som juridiska kön vilket syns genom den näst 
sista siffran i personnumret. Om den näst sista siffran i personnumret är udda är personen i 
juridikens ögon en man samt är siffran jämn är personen en kvinna (Nationella sekretariatet för 
genusforskning, 2016). 

 
Ickebinär är motsatsen till binär och innebär en person som identifierar sig bortom eller emellan 
de binära könen. Ickebinär ingår under paraplybegreppet transperson. En ickebinär person kan 
se kvinnokodad, manskodad eller androgyn ut. En ickebinär person kan antingen vilja förändra 
delar av sin kropp eller trivas i hur denne ser ut. En ickebinär person kan använda könsneutrala 
pronomen och/eller binära pronomen (Transformering, 2018). Ickebinära kan tolkas som de 
distriktombudsmannen beskriver som könsöverskrivande personer och kommer att ligga i fokus 
i läromedelsanalysen. Könsöverskridande kan även innefatta de som föds med vagina men 
identifierar sig som man och vise versa. Samtliga könsöverskridande är intressanta i 
läromedelsanalysen, om än ickebinära mer än övriga. 

 
Personliga pronomen i Sverige innefattar bland annat jag, du, han, hon, den och hen. Inom 
transrörelsen finns det dock en mängd fler könsneutrala pronomen så som hin, zin, xin etcetera 
samt engelskans they och them. För en del transpersoner kan pronomenet höra ihop med 
könsidentiteten, detta gäller dock inte för alla (Transformering, 2018). I läromedelsanalysen 
kommer fokus att ligga på de könsneutrala personliga pronomenen. De personliga pronomen 
som är intressanta för läromedelsanalysen är vilka pronomen som används utöver han och hon. 
Det vill säga hen, den, man, en, du och dig. Andra könsneutrala benämningar är även 
intressanta, exempelvis partner istället för flickvän/pojkvän. Det är även intressant när någon 
beskrivs könsneutralt så som talaren, berättaren och liknande istället för att precisera genus. 

 
Genus är en bredare definition av kön. Kön kan ses som laddat i vetenskapliga texter och då 
kan genus ta vid. Genusbegreppet är ett gemensamt begrepp för biologiska och kroppsliga 
faktorer och ser inte kön som endast någonting kroppsligt. Genus kan inkludera positioner så 
som arbete, politik och världen överlag. En del forskare föredrar dock benämningen kön framför 
genus och vise versa. (Hirdman, 2001: 13–16). I läromedelsanalysen är genus ett 
samlingsbegrepp för binära och ickebinära. 

 
 

3.2 Exempel på hur inkludering och exkludering av ickebinära kan se ut 
Nedan presenteras exempel på hur inkludering och exkludering av ickebinära och 
könsneutralitet i olika texter kan se ut. Exemplen innefattar även hur könsstereotyper bekräftas 
eller motverkas. Det är främst barnböcker och sagor som agerar exempel då den typen av 
litteratur är extra tydlig vad gäller inkludering, exkludering och stereotyper. Forskningen som 
rör läromedelsanalyser med genusperspektiv berör oftast de binära könen med fokus på 
exempelvis hur mycket plats i läromedel kvinnor får i jämförelse med män (Söderberg, 2018). 

 
I och med att befintlig forskning rörande ickebinära i läromedelsanalyser är snäv presenterar 
jag egna exempel på hur texter kan inkludera eller exkludera ickebinära. Enklare texter än 
tryckta läromedel har valts ut för att tydligt visa hur inkludering och exkludering av ickebinära 
kan se ut. Ett exempel från en intervjubok med enbart transpersoner inkluderas även för att visa 
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ett vidgat perspektiv på könsidentitet. Framtida textanalyser som avser barnböcker, sagor eller 
andra texter angående ickebinära och könsstereotyper kan presenteras på andra sätt. 

 
Det första exemplet angående inkludering av ickebinära och könsneutralitet är förlaget OLIKA 
och den första barnboken med pronomenet hen. Detta exempel har valts ut för att förtydliga hur 
inkludering av ickebinära kan se ut i en text. Förlaget OLIKA har en slogan, vilken är ”Böcker 
ut & in, ut med stereotyper – in med möjligheter”. Den första barnboken med pronomenet hen 
Kivi & Monsterhund publicerades år 2012 hos OLIKA och är skriven av Jesper Lundqvist. 
Innan handlingen i boken börjar finns en kort introduktion av Emili Svensson. Introduktionen 
kan ses som en motivering till valet av att publicera en barnbok med hen. Svensson skriver att 
hen inte endast är höna på engelska, utan även det tredje personliga pronomenet i svenska vilket 
kan fungera som ett komplement till han och hon. I en bok som Kivi & Monsterhund är det 
viktigaste vad karaktärerna gör snarare än vilket biologiskt kön dessa har och där är hen ett bra 
alternativ. Svensson påpekar att hen är mer inkluderande och att barnen blir friare att identifiera 
sig med karaktärer med andra pronomen än om det vore han eller hon. Förlaget hoppas att ordet 
kan utmana genusfällor och ”kanske är hen det lilla ordet som kommer att uträtta stordåd?” 
(Lundqvist m.fl., 2012: 9). 

 
Kivi & Monsterhund handlar om barnet Kivi som ska fylla år och familjen frågar vad hen önskar 
sig i födelsedagspresent. Kivi berättar att hen önskar sig en söt liten tax. Därefter somnar Kivi 
och drömmer om en stor och ful monsterhund som hen måste ta hand om. Kivi tvättar hunden 
som luktar vedervärdigt, hunden har sönder en mängd föremål i huset och skrämmer även 
grannarna. När Kivi vaknar står släkten samlad och säger att Kivi kommer att få en tax. Kivi 
säger då att hen inte längre vill ha en hund då de är så besvärliga, hen vill hellre ha en gorilla 
(Lundqvist, m.fl.). Boken är helt könsneutral utan ett enda pronomen som tydliggör kön på vare 
sig huvudkaraktären, monsterhunden eller någon familjemedlem. Boken är skriven i rim. 

”Mappor och pammor och morbroster Jin, en bryssling, en marfor, en 
halvkvartskusin, små parvelpysor och storebröstrar; alla står de runt sängen 
och tröstar och visslar och tisslar och säger jovisst, någon gång möjligen, 
nästan helt visst, ska hen få en hund, kan de halvt säkert lova – men bara 

om Kivi nu själv lovar sova” (Lundqvist m.fl., 2012: 12). 
 

I en könsneutral bok som Kivi & Monsterhund finns inga stereotyper eller fördomar baserat på 
genus. Barnboken är jämställd och inget genus specificeras. Kivi & Monsterhund är skriven på 
ett inkluderande sätt som inkluderar alla oberoende av könstillhörighet. 

 
Det andra exemplet på inkludering av ickebinära är en intervjubok om transpersoner där de har 
intervjuats om sina livserfarenheter. Detta exempel har valts ut för att visa hur transpersoner ser 
på inkludering och exkludering samt hur skolvärlden kan påverka detta. Moa-Lina Olbers 
Croall har under år 2015 författat en intervjubok Mitt namn – en bok om att vara trans där 18 
stycken transpersoner har intervjuats om sina livserfarenheter. I förordet berättar Olbers Croall 
om hur det var att växa upp på 1980- och 1990-talen utan att veta om att det fanns fler än de 
binära könen man och kvinna. Olbers Croall skriver att det inte var förrän 2010-talet när hen är 
i 30-års åldern som hen kom underfund med att hen är ickebinär. Intervjuboken är tänkt att 
kunna ge läsaren nya insikter om både sig själv och sin syn på världen. (Olbers Croall, 2016: 
9–10). Utöver enbart intervjuer innefattar boken bland annat information om vad trans är, hur 
cispersoner kan tänka och agera för att vara inkluderande, hur lärare i skolan bör tänka och 
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agera mot sina elever, hur föräldrar kan agera om deras barn har berättat att de är trans och 
liknande (Olbers Croall, 2016: 5–7). 

 
En av de som Olber Croall har intervjuat är Lina Axelsson Kihlblom som är skolchef, jurist, 
författare och före detta rektor. Axelsson Kihlblom ger råd om hur lärare och skolpersonal kan 
vara inkluderande vad gäller transpersoner. Några förslag är att komma ihåg att fler än två kön 
även i skolvärlden och att inkludera ickebinära när elever ska fylla i kön i exempelvis enkäter, 
att kalla elever för de pronomen de själva väljer och även de namn de själva väljer även om 
namnändringen inte har genomförts hos Skatteverket. Axelsson Kihlblom påpekar även att 
lärare inte bör säga ”hej killar” till en grupp som utåt ser ut att bara vara män, då detta kan vara 
felaktigt. Lärare måste vara medvetna om att transpersoner finns och alltid kommer att finnas i 
skolvärlden och måste vara delaktiga i hur även dessa elever kan inkluderas. Information om 
vad trans kan innebära och att transpersoner existerar bör införas i undervisningen. Genom detta 
tror Axelsson Kihlblom att gränserna för vad som ses som norm kommer att suddas ut och 
elever bör bli medvetna om att alla människor är olika (Olber Croall, 2016: 75–79). 

 
Det första exemplet angående exkludering av ickebinära och bekräftelse av könsstereotyper är 
Snövit och de sju dvärgarna. Snövit är ett exempel på en klassisk barnbok som majoriteten av 
barn i västvärlden troligtvis har mött. Boken innefattar Snövit som är en vacker prinsessa och 
hennes styvmor blir arg och vill se Snövit död när den magiska spegeln inte längre ser 
drottningen som vackrast i landet. Drottningen lurar Snövit att äta ett förgiftat äpple och hon 
kan endast vakna igen med hjälp av en kyss från en prins. Prinsen kysser Snövit och då vaknar 
hon från sin förtrollade sömn ”och sedan levde de lyckliga i alla sina dagar” (Disney, 2016: 55– 
59). Sagan innefattar binära karaktärer, där en kvinna vill se en annan kvinna död på grund av 
hennes utseende. När den vackra prinsessan blir förtrollad och hjälplös kan endast en man rädda 
henne. 

 
Det andra exemplet angående exkludering av ickebinära och bekräftelse av könsstereotyper är 
en annan klassisk barnbok, nämligen Askungen. Askungen som är en flicka som blir illa 
behandlad av sin styvmor och styvsystrar. Askungen får fula kläder och agerar hushållerska åt 
familjen. Askungen vill gärna gå till slottets bal och med hjälp av möss och fåglar får hon en 
vacker klänning. Med hjälp av den goda fen blir Askungen fantastiskt vacker, men blir varnad 
att förtrollningen bryts vid midnatt. Under balen på slottet dansar Askungen med prinsen som 
blir förälskad. Vid midnatt skyndar sig Askungen hem och tappar sin ena glassko. Dagen därpå 
letar prinsen land och rike runt för att hitta kvinnan som äger den tappade skon. När det visar 
sig vara Askungen som äger skon får hon följa med till slottet ”där hon och prinsen levde 
lyckliga i alla sina dagar” (Disney 2016: 123–126). Även denna saga innefattar endast binära 
karaktärer. Askungen får inte följa med på balen då hon har för fula kläder och en tolkning kan 
göras att hennes styvfamilj inte gillar henne för att hon är så vacker. När Askungen får möjlighet 
till vackra materiella ting kan hon medverka på balen, där prinsen blir förälskad i hennes 
utseende. Prinsen hinner dock glömma bort hur Askungen ser ut i och med att han måste leta 
efter den vars fot passar i skon. 

 
Snövit och Askungen har valts ut då det visar stereotypiska könsroller mellan män och kvinnor 
där mannen är stark och kvinnan är svag. Sagorna visar en brist på jämställdhet mellan könen 
och en uteslutning av könsneutrala karaktärer. Det är tydligt att många traditionella sagor 
förhåller sig till binära karaktärer och könsstereotypa förväntningar, medan författare till nyare 
barnböcker kan tolkas som mer öppna inför att skapa könsneutral litteratur. Normbrytande 
förlag skapas (exempelvis OLIKA) enbart för att kunna publicera normbrytande litteratur, 
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istället för att den könsneutrala litteraturen istället kan vara ett självklart inslag i äldre förlag. 
Vidare kommer jag att presentera tidigare forskning angående läromedel utifrån ett 
genusperspektiv. 

 
 

4. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning rörande läromedelsanalyser om jämställdhet 
mellan könen i skolan, främst med fokus på svenskämnet och gymnasiet. Då utbudet av tidigare 
forskning inom det könsneutrala området i läromedelanalyser för gymnasiet med inriktning 
svenskämnet är snävt inkluderas även forskning om de binära könen, grundskolan, flera typer 
av tryckta läromedel samt fler ämnen än svenska. 

 

4.1 Tryckta läseböcker för grundskolan i svenskämnet 
Angerd Eilard (2004) har författat en vetenskaplig artikel där Eilard har analyserat läseboken 
Förstagluttarna B utifrån en kritisk diskursanalys och ett genusperspektiv. Eilard har fokuserat 
på hur fördomsfulla attityder kan komma till uttryck i läseböcker samt vilka motsättningar och 
stereotyper som finns. Eilards resultat tyder på att den tryckta läseboken är stereotypisk vad 
gäller många föreställningarna om pojkar och flickor samt att dessa föreställningar ofta blir 
negativa. Däremot får flickor och pojkar ungefär lika mycket utrymme i läseboken. 
Förstagluttarna B kommer i konflikt med Lpo94 då läseboken endast stämmer överens med 
läroplanen i frågan om solidaritet (Eilard, 2004: 243–260). 

 
Eilard har även författat en doktorsavhandling (2008) där en stor mängd tryckta läseböcker från 
år 1962 till år 2007 har analyserats. Eilard har använt sig av ett intersektionellt, feministiskt 
och postkolonialt perspektiv samt en multimodal diskursanalys (Eilard, 2008: 49, 54, 57). Eilard 
har främst undersökt hur genus, etnicitet och normer har representerats, konstruerats, samverkat 
och förändrats över tid i de tryckta läseböckerna (Eilard, 2004: 24) Eilard kommer fram till att 
den vite västerländske mannen har dominerat under alla tidsperioderna i de tryckta 
läseböckerna. Kvinnorna har dock presenterats som starka under 1970- och 1980-talen (Eilard, 
2008: 415–419). Eilard kommer även fram till att dagens rådande stereotyper om kvinnor har 
skapats efter 1970-talet. (Eilard, 2008: 420–421). För att kunna möta de bristande 
genusperspektiven i de tryckta läseböckerna föreslår Eilard en variation av läromedel för att 
kunna behandla så pass stora områden som möjligt rörande genus (Eilard, 2008: 431–432). 

 
 

4.2 Tryckta läroböcker för gymnasiet i svenskämnet 
Caroline Graeske (2010) har författat en vetenskaplig artikel om tre tryckta läroböcker för 
gymnasiet i svenskämnet utifrån ett genusperspektiv. De analyserade läroböckerna är Den 
levande litteraturen, Texter och tankar: 1900-talets litteratur samt Ekengrens svenska: 
litteraturbok 2. Graeske har främst undersökt vilka bilder som presenteras av kvinnor och män 
i läromedlen samt hur läromedlen förehåller sig till värdegrunden (Graeske, 2010: 120). 
Graeske kommer fram till att männen är dominerande i samtliga läroböcker vad gäller både 
författare och diskurs. Stereotypa föreställningar presenteras om män och kvinnor där män ses 
som genier och kvinnor inte gör det. De kvinnor som har liknande egenskaper som män 
presenteras som normbrytande. Graeskes slutsats är att de stereotypiska föreställningarna om 
kvinnor i läroböckerna ibland till och med blir sexistiska. Kvinnorna slussas bort som 
kvinnofrågor och möter därför inte värdegrunden (Graeske, 2010: 121–128). 
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Katrin Lilja Waltå har författat en doktorsavhandling (2016) angående två läromedelsserier för 
gymnasiet i svenskämnet. Läromedelsserierna är Bra Svenska som har reviderats utefter Gy11 
och Blickpunktsserien som inte har reviderats utefter Gy11 samt är även skriven för 
yrkesrelaterade program. Sammanlagt utgör dessa nio stycken tryckta läroböcker (Lilja Waltå, 
2016: 40–41, 44–45). Genom genusperspektivet har Lilja Waltå kommit fram till att i 
Blickpunktsserien är det ett manligt perspektiv som dominerar förutom i läromedlet som rör 
omvårdnad, vilket är en mer kvinnodominerad gymnasieinriktning (Lilja Waltå, 2016: 98–105). 
Lilja Waltå kommer även fram till att i Bra Svenska är det män som dominerar både som 
författare och textinnehåll. Lilja Waltå uttrycker att många kvinnliga röster glöms bort och de 
som presenteras är underordnad männen. När kvinnor presenteras är det deras prestationer som 
är centralt, medan när männen presenteras är det deras egenskaper (Lilja Waltå, 2016: 201– 
206). En slutsats som Lilja Waltå kommer fram till angående varför läroböckerna är dominerade 
av män är för att många yrkesrelaterade program ofta blir enkönade med undantag för inriktning 
mot omsorg (Lilja Waltå, 2016: 107). Däremot är Bra Svenska mansdominerad även fast dessa 
klasser ofta är jämt könsfördelade (Lilja Waltå: 108). Lilja Waltå tror att det här kan bero på att 
män helst vill lära sig av män, medan kvinnor är mer anpassningsbara och kan lära sig av både 
män och kvinnor (Lilja Waltå, 2016: 101–102). 

 
 

4.3 Tryckta läroböcker för gymnasiet i samhällskunskap 
Lena Lind Palicki har skrivit en vetenskaplig artikel (2005) där hon har analyserat den tryckta 
läroboken Attityd för samhällskunskap i gymnasiet utifrån ett genusperspektiv (Lind Palicki: 
161). Lind Palicki skriver att språket formas av samhället och i och med att samhället inte är 
könsneutralt kan inte heller språket vara det (Lind Palicki, 2005: 166). Lind Palicki har använt 
en delvis kritisk inriktning där fokusen har varit att problematisera bristerna i läroboken (Lind 
Palicki: 169). Både en kvalitativ och kvantitativ metod har använts med motiveringen att 
angripa läroboken på flera olika nivåer vad gäller förhållandet till könsordningen och 
konstruerat kön. Artikeln har främst undersökt de språkliga variablerna i läroboken och 
undersökt antalet manliga och kvinnliga pronomen. Lind Palicki har även undersökt hur olika 
könsstereotyper har använts samt en inriktning inom diskursanalys som granskar 
osynliggörande och beslöjning (Lind Palicki, 2005: 170–173). Lind Palicki kommer fram till 
att totalt i Attityd nämns kvinna med tillhörande adjektiv, substantiv, sammansättningar och 
liknande fler gånger än motsvarigheterna för män. Män är däremot dominerande vad gäller 
personnamn, medan kvinnor är dominerande vad gäller könsmarkerade förled 
(sammansättningar) (Lind Palicki, 2005: 173–175). Vad gäller intertextualitet hänvisas det 
främst till manliga källor följt av kvinnliga och därefter könsneutrala. Lind Palicki kan utläsa 
att i Attityd har män mer makt, mest att säga till om och större chans att lyckas i sina arbetsliv, 
medan kvinnor möts av det motsatta och oftare än män mår dåligt av sina arbeten (Lind Palicki, 
2005: 178, 184). Lind Palicki påpekar att jämställdheten i den svenska skolan har kommit en 
bit, men har långt kvar. Frågan ställs om ett könsneutralt språk i läromedel kan ge eleverna en 
öppnare syn samt när könsfrågan egentligen är relevant. Lind Palicki hävdar att svaren är 
luddiga och skiftar från person till person. Avslutningsvis påpekas det att dagens (år 2005) 
skolsystem är begränsat och att det därför ser ut som det gör i Attityd (Lind Palicki, 2005: 189– 
190). 

 
Den tidigare forskningen ovan tyder på att det ofta är ett binärt, det vill säga manliga och 
kvinnliga, perspektiv som undersöks. Undersökningen som innebar en läromedelsanalys i 
samhällskunskap innefattades då den var den enda undersökningen angående det svenska 
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Meningsfull 
diskurs 

Språklig 
medvetenhet 

skolväsendet som nämner det könsneutrala perspektivet, vilket jag avser att undersöka 
ytterligare. 

 
 

5. Teori 
I följande kapitel presenteras teorivalet för läromedelsanalysen. I analysen ligger fokus på hur 
inkluderande och exkluderande de olika tryckta läromedlen är gällande ickebinära och 
könsneutralitet. Därför har jag valt att utgå från diskursanalysen som enligt Eva Bolander och 
Andreas Fejes är en lämplig metod att använda när någon vill undersöka vad som, ofta 
omedvetet, är normalt och onormalt i en text. Diskursanalysen har ett konstruktivistiskt 
perspektiv och granskar hur språket påverkar hur vi ser vår verklighet. Texter dekonstrueras för 
att se vad som innesluts och utesluts (Fejes & Thornberg, 2015: 90–91). Analysens syfte är att 
undersöka hur den språkliga medvetenheten i läromedlen ser ut genom den kritiska 
diskursanalysen, vilket är grundpelarna för att nå framtida språkliga möjligheter angående 
inkludering. Diskursanalysen är relevant i en läromedelsanalys då läromedel påverkar elevers 
världsbild. Beroende på vilken information läromedlet inkluderar och därmed även exkluderar 
påverkar det tryckta läromedlet elevens syn på sin omvärld. 

 
5.1 Språklig medvetenhet i ett individperspektiv 
Norman Fairclough, grundaren av diskursanalysen, presenterar en figur som visar hur olika 
element i språket påverkar varandra. Språklig erfarenhet påverkar den språkliga 
medvetenheten, som i sin tur påverkar den språkliga kunskapen och som i sin tur påverkar 
potentialen att kunna välja sitt eget språkbruk. (Fairclough, 2010: 537). 

 
 

Språkliga möjligheter: potential 
 

Språklig förmåga: erfarenhet 

Figur 1: Figur över språklig inlärning (figur efter Fairclough, 2010: 537) 
 

Faircloughs figur ovan visar att språklig erfarenhet påverkar språkbruket. I analysen används 
figuren med fokus på inkludering och exkludering av ickebinära i tryckta läromedel. Genom 
elevernas språkliga erfarenheter rörande könsneutralitet kan deras språkliga medvenhet 
angående inkludering och exkludering av ickebinära utökas, vilket ger kunskap om hur det 
svenska språket i dagsläget är utformat. Genom elevernas språkliga medvetenhet och språkliga 
diskurser kan de i sin tur välja sitt eget språkbruk. Om eleverna är medvetna om att 
könsneutralitet är viktigt och har kunskap om varför det är viktigt, kan de i sin tur utforma sitt 
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Social praktik 

eget språkbruk för att skapa ett mer inkluderande språk. Tryckta läromedel har en avgörande 
roll i vilken kunskap eleverna får ta del av under sin skolgång. Om de läromedel eleverna möter 
i svenskämnet främst är exkluderande av ickebinära kan det resultera i att eleverna utvecklar 
ett exkluderande och enbart binärt språkbruk. Om de tryckta läromedlen däremot är 
inkluderande av ickebinära finns det en större potential för ett mer könsneutralt och 
inkluderande språkbruk. Genom en inkluderande språkutveckling av könsneutralitet i tryckta 
läromedel i svenskämnet har eleverna en större chans till att bli demokratiska medborgare. 
Genom språklig erfarenhet, medvetenhet och kunskap kan alla människor, oberoende på 
könstillhörighet, inkluderas i samhället. Språket eleverna lär sig i skolan genom bland annat 
tryckta läromedel kan påverka deras inkludering och exkludering av andra människor. 

 
 

5.2 Kritisk diskursanalys i ett samhällsperspektiv 
Teorin i min läromedelsanalys utgår från kritisk diskursanalys (se t.ex. Fairclough 1992, 1995, 
2010). För att tydliggöra teorin presenteras nedan en exempelfigur med tre rutor. Den innersta 
rutan benämns ”texter” vilka i läromedelsanalysen är två tryckta läromedelsserier i 
svenskämnet för gymnasiet som utgör sex stycken läroböcker. Mellersta rutan benämns 
”diskursiv praktik” vilket innefattar svenskundervisningen i läromedelsanalysen. Yttersta rutan 
benämns ”social praktik” vilket innefattar skolan och samhället i sin helhet i 
läromedelsanalysen (Fairclough, 2010: 133). 

 
 

Figur 2. Diskursens tre dimensioner (Figur efter Fairclough, 2010: 133) 
 

Läromedelsanalysen kommer främst att utgå från mittersta rutan i ovanstående figur, det vill 
säga tryckta läromedel. Däremot kommer både den diskursiva praktiken i form av svenskämnet 
att beröras, samt den sociala praktiken i form av skolan och samhället i sin helhet. En diskussion 
kommer att föras angående hur kopplingen mellan en eller flera texter, i detta fall tryckta 
läromedel, kan påverka den diskursiva praktiken vilket i det här fallet innebär svenskämnet. En 
diskussion kommer även att föras angående hur svenskämnet kan påverka den sociala 
praktiken, vilket i det här fallet innefattar skolan och samhället i sin helhet. Språket eleverna lär 
sig i tryckta läromedel och genom svenskämnet kan påverka hur de ser på skolvärlden och 
samhället i sin helhet. 

Diskursiv praktik 

 
Texter 
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Sammanfattningsvis avser figur 1 individperspektivet som visar hur språket kan påverka hur vi 
bemöter andra människor. Figur 2 avser samhällsperspektivet som visar hur texter i skolvärlden 
kan påverka hur vi ser på samhället i stort. Båda dessa inriktningar i den kritiska 
diskursanalysen kommer att diskuteras vidare. 

 
 

6. Metod 
I följande kapitel presenteras metodvalet för insamlingen av tryckta läromedel. För att begränsa 
mängden litteratur för läromedelsanalysen har två läromedelsserier med totalt sex tryckta 
läroböcker i svenskämnet valts ut skapade utefter läroplanen från år 2011. Tryckta läromedel 
som är publicerade utefter gy11 har använts då det könsneutrala tankesättet med könsneutrala 
pronomen och ickebinära är så pass nya begrepp. Äldre läromedel var inte medvetna om de 
könsneutrala begreppen och bör därför inte ha inkluderat dem. 

 

6.1 Insamlingsmetod 
Jag har valt att använda enkät som metod för att samla in empiriska data. Syftet med enkät som 
metodval för läromedelsanalysen är att få verksamma lärares perspektiv på vilka tryckta 
läromedel för gymnasiet i svenskämnet utefter gy11 de främst använder och varför de använder 
just dessa. Lärare idag har ett stort ansvar vad gäller vilka tryckta läromedel elever möter. Vad 
som inkluderas och exkluderas i de tryckta läromedlen kan forma eleverna (Söderberg, 2018). 
Då några av svenskämnets mål är att elever ska utvecklas, få självinsikt samt förstå andra 
(Läroplan, 2011: 160) är det didaktiskt intressant att se hur elever kan tänkas bli avgränsade i 
sitt tankesätt utifrån ett genusperspektiv i de tryckta läromedlen som lärarna väljer. Genom ett 
trygghetsperspektiv är det även intressant att se om läromedlen är inkluderande vad gäller 
ickebinära, då detta skulle kunna främja elevers välmående. 

 
För att få ett brett men ändå avgränsat utbud av tryckta läromedel som används i svenskämnet 
för gymnasiet idag skapades en enkät som delades i sociala medier med inriktning till 
verksamma lärare i svenskämnet. I enkäten efterfrågades verksamma lärare att ange vilket 
tryckt läromedel utefter gy11 de använder mest. Informanterna skulle sedan motivera sina val. 
Tanken bakom att informanterna ska motivera sina val angående tryckta läromedel som de 
främst använder var för att se vad lärare anser är innehållsligt viktigast i ett tryckt läromedel i 
svenskämnet för gymnasiet. I enkäten skulle informanterna ange könstillhörighet, hur länge de 
har varit verksamma lärare, vilket tryckt läromedel de använder mest, varför de använder just 
det tryckta läromedlet och varför den kan tänkas vara bra. Utrymme för övriga kommentarer 
fanns även. 

 
Enkäten fanns tillgänglig i sociala medier under sex dagar, 29 november till 5 december 2018, 
och hade sammanlagt 29 informanter, där en informant gav två olika läromedelsserier som svar. 
23 av de som svarade var kvinnor, fem var män och en var ickebinär. Antal tryckta läromedel 
som informanterna använder mest var totalt 15 stycken, vilket visa i Tabell 1. Några av 
läromedlen var en del av läromedelsserier, en del angav hela läromedelsserier medan en del 
valde några läromedel ur en läromedelsserie. En informant uttryckte även att denne inte 
använder tryckta läromedel i sin undervisning överhuvudtaget. Samtliga svar till enkäten finns 
längst ned i läromedelsanalysen under Bilaga 1. 
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Totalt antal svar Totalt antal läromedel 
29 (30)* 15 

Tabell 1: Antal enkätsvar 
*30 inom parentes då en informant svarade på Svenska Impulser 1–3 och Svenska helt enkelt 1–3. 

 
 

Utifrån det totala antal svar från informanterna hade läromedelsserien Svenska Impulser flest 
antal svar följt av läromedelsserien Svenska helt enkelt. De tryckta läromedlen Svenska 
Impulser 3 och 1 var de enskilda läromedlen med flest antal röster vilket visas i Tabell 2. 

 
 
 

Fyra tryckta 
läromedel/läromedelsserier 
med flest svar 

Antal röster Exempel på motivering för 
läromedlet 

Svenska Impulser 3 14 Ligger nära ämnesplanen, 
tydliga  instruktioner i 
uppgifterna, bra 
exempeltexter. 

Svenska Impulser 1 13 Pedagogiskt uppbyggd, 
modern dvs är anpassad efter 
samhället eleverna växer upp 
i idag (tex digitaliseringen) 
och enkel för eleverna att ta 
till sig. 

Svenska Impulser 2 10 Det finns bra texter och 
uppgifter till. Finns flera 
olika typer av övningar man 
kan göra samt förslag på 
examinerade uppgifter. 

Svenska helt enkelt 1–3 6 Många bra exempel, tydliga 
matriser och många bra 
övningar att välja mellan. 
Snygg layout och elevvänligt 
innehåll. 

Tabell 2: Tryckta läromedel med flest röster i enkäten 

 
I och med att det var två tryckta läromedelsserier som fick flest röster, det vill säga Svenska 
Impulser och Svenska helt enkelt valdes dessa för vidare analys. Sammanlagt utgör 
läromedelsserierna sex stycken tryckta läroböcker. 

 
 

6.2 Analysmetod 
Analysen utgår från ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, vilket även är uppsatsens teori. 
Nedan presenteras avgränsningar för metoden, delundersökningar samt motiveringar till dessa. 
Några konkreta exempel på hur diskursanalysen kan användas i läromedelsanalysen är att utgå 
från vad det talas om i läromedlen, hur det talas om och vad framställs som sanning (Fejes & 
Thornberg, 2015: 97). För att avgränsa analysen om ickebinära och binära (samlingsord är 
genus) i de tryckta läromedlen kommer kön-, genus-, trans-, jämställdhet-, pronomen, normer, 
binär, ickebinär och hen att ses över i de tryckta läromedlens register. Innehållsförteckningen 
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ses även över för att se om något avsnitt verkar mer intressant för analysen. Avgränsningarna 
har gjorts utefter liknande princip som min litteraturstudie angående genus i svenskämnet i 
tryckta läromedel (Söderberg, 2018: 13). Utifrån registren och innehållsförteckningarna 
kommer sedan diskursanalysen att appliceras i de tryckta läromedlen, med extra fokus på 
avsnittet som innefattar begreppen. De frågor som analysen utgår ifrån är: 

• Vad sägs om genus i läromedlen? 
• Hur talas det om genus? 
• Vad framställs som normalt genus (”sanning”)? 

 
Läromedelsanalysen består av fyra delundersökningar angående inkluderandet och 
exkluderandet av ickebinära. Dessa fyra är: 

1. Namn på författare 
2. Problematisering av genus 
3. Värderande uttryck 
4. Språkliga strategier 

 
Den första delundersökningen i läromedelanalysen studerar översiktligt namnen på författarna 
som har skrivit verk och texter i de tryckta läromedlen. Med namn menas förnamn som enligt 
normen är kvinnliga, manliga eller könsneutrala. Det här för att se vilken av de könen som är 
dominerande i läromedlen. De texter som presenteras som folksaga eller internetkällor är 
exkluderade. Den andra delundersökningen studerar om det finns avsnitt som problematiserar 
genus. Med problematiserar menas avsnitt som diskuterar och informerar om vad genus kan 
innebära, där min fokus är på könsneutralitet och ickebinära. Den tredje delundersökningen 
innefattar värderande uttryck vad gäller ickebinära. Med värderande uttryck menas positiva, 
negativa och neutrala uttryck. Den fjärde delundersökningen avser att granska om läroboken i 
sin helhet är könsneutral, jämt binär eller mansbinär. Med helhet menas de språkliga strategier 
som används i läromedlen för att inkludera eller exkludera. Mansbinär har inkluderats då 
tidigare undersökningar har visat att tryckta läromedel ofta är mansbinära (Söderberg, 2018). 

 
 

6.3 Etiska aspekter 
I min läromedelsanalys använder jag mig av sociologen Robert Mertons CUDOS-krav som 
Vetenskapsrådet för ”God Forskningssed” rekommenderar (Forskningssed, 2017: 13). 
CUDOS-kraven (Communism, Universalism, Disinterestedness, Organized Scepticism) 
beskrivs som de krav som Merton ansåg ska vara etiken för forskarens. C innebär att forskare 
inte ska hålla data och ny information för sig själva då dessa framsteg inom vetenskapen har 
framkommit genom generationer av forskare som har undersökt någonting inom ett visst 
område. U innebär att det vetenskapliga arbetet som har genomförts ska bedömas på 
vetenskapliga kriterier. D innebär att forskarens motiv ska vara att upptäcka nya kunskaper om 
området. OS innebär att forskaren kontinuerligt ska ifrågasätta och granska sitt material, 
samtidigt som forskaren inte ska anta slutsatser förrän det finns tillräckligt stor grund för 
respektive slutsats (Forskningssed, 2017: 13). CUDOS-kraven är relevanta för de tankegångar 
som en författare bör ha vid en empirisk undersökning och jag har därför anammat dem i min 
läromedelsanalys. 
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7. Analys 
I följande kapitel presenteras läromedelsanalysens resultat angående de sex tryckta läromedlen. 
Resultatet redovisas i fem avsnitt. Det första avsnittet innefattar en översiktlig analys angående 
namnen på författarna till verk i läromedlen. Det andra avsnittet är en innehållsanalys angående 
vilka kapitel i de tryckta läromedlen som problematiserar genus explicit. Det fjärde avsnittet 
innefattar en tematisk analys angående vilka värderingar av ickebinära som finns i de tryckta 
läromedlen. Det fjärde avsnittet innefattar vilka språkliga strategier läromedlen använder 
avseende genus. Det femte och sista avsnittet är en sammanfattning av de tidigare fyra avsnitten. 

 
 

7.1 I vilken utsträckning ickebinära omnämns i läromedlen 
Avsnittet nedan utgår från den första delundersökningen som rör en översiktlig studie av namn 
på författare i de tryckta läromedlen. Med namn menas kvinnokodade, manskodade och 
könsneutrala namn enligt normen. Med författare menas författare till olika verk i läromedlen. 

 
 

Översikt över könsidentiet Antal författare Antal författare i procent 
Författare av verk och texter i läromedlet Man Kvinna Ickebinär Summa Kvot man Kvot kvinna Kvot ickebinär Summa 

Svenska helt enkelt 1 (Upplaga 2018) 11 7 0 18 61% 39% 0% 100% 
Svenska helt enkelt 2 (Upplaga 2016) 76 34 0 110 69% 31% 0% 100% 
Svenska helt enkelt 3 (Upplaga 2016) 64 41 0 105 61% 39% 0% 100% 
Svenska Impulser 1 (yrkesprogrammen upplaga 2012) 8 6 0 14 57% 43% 0% 100% 
Svenska Impulser 2 (högskoleförberedande upplaga 2015) 53 26 0 79 67% 33% 0% 100% 
Svenska Impulser 3 (högskoleförberedande upplaga 2013) 14 13 0 27 52% 48% 0% 100% 
Summa 226 127 0 353 64% 36% 0% 100% 

Tabell 3: Översikt av författare i läromedlen 
 

I tabell 3 ovan visas en översikt av manliga, kvinnliga och ickebinära författare baserat på namn 
enligt normen. Inga könsneutrala namn förekom i läromedlen. Enbart folksagor och 
internetkällor har exkluderats då könsidentitet utefter normen inte går att utläsa. 

 

Svenska helt enkelt 1 innefattar elva författare (61 procent) med manskodade namn, sju 
författare med kvinnokodade namn (39 procent) och noll författare (0 procent) med 
könsneutrala namn. Det här tyder på att läromedlet är mansdominerat. 

 
 

Svenska helt enkelt 2 innefattar 76 författare (69 procent) med manskodade namn, 34 författare 
(31 procent) med kvinnokodade namn och noll författare (0 procent) med könsneutrala namn. 
Det här tyder på att läromedlet är mansdominerat. 

 
 

Svenska helt enkelt 3 innefattar 64 författare (61 procent) med manskodade namn, 41 författare 
(39 procent) med kvinnokodade namn och noll författare (0 procent) med könsneutrala namn. 
Det här tyder på att läromedlet är mansdominerat 
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Svenska Impulser 1 innefattar åtta författare (57 procent) med manskodade namn, sex författare 
(43 procent) med kvinnokodade namn och noll författare (0 procent) med könsneutrala namn. 
Det här tyder på att läromedlet är mansdominerat. 

 
 

Svenska Impulser 2 innefattar 53 författare (67 procent) med manskodade namn, 26 författare 
(33 procent) med kvinnokodade namn och noll författare (0 procent) med könsneutrala namn. 
Det här tyder på att läromedlet är mansdominerat. 

 

Svenska Impulser 3 innefattar 14 (52 procent) författare med manskodade namn, 13 författare 
(48 procent) med kvinnokodade namn och noll författare (0 procent) med könsneutrala namn. 
Det här tyder på att läromedlet är relativt jämställt. 

 

Sammanfattningsvis visar totalen att av 353 författare (100 procent) är 226 män (64 procent) 
och 127 kvinnor (36 procent) och noll ickebinära (0 procent), vilket visar en mansbinär 
dominans i de tryckta läromedlen. Svenska Impulser 3 är det enda läromedlet med en relativt 
jämn fördelning av de binära könen. 

 
 

7.2 Problematisering av genus 
Avsnittet nedan utgår från den andra delundersökningen som rör vilka av de tryckta läromedlen 
som har avsnitt som explicit problematiserar genus. Samtliga läromedel utöver Svenska helt 
enkelt 2 och Svenska Impulser 2 hade explicita genusavsnitt, dessa två har därför inte undersökts 
vidare i denna delundersökning. 

 
 
 

 0=nej 1=ja 
Finns avsnitt som problematiserar genus? Ja Nej 
Svenska helt enkelt 1 (Upplaga 2018) 1  
Svenska helt enkelt 2 (Upplaga 2016)  1 
Svenska helt enkelt 3 (Upplaga 2016) 1  
Svenska Impulser 1 (yrkesprogrammen upplaga 2012) 1  
Svenska Impulser 2 (högskoleförberedande upplaga 2015)  1 
Svenska Impulser 3 (högskoleförberedande upplaga 2013) 1  
Summa 4 2 

Tabell 4: Genusavsnitt 
 

Tabell 4 ovan visar att fyra av sex tryckta läromedel har ett avsnitt som problematiserar genus. 
I Svenska helt enkelt 1 var avsnittet endast på en sida och berör enbart de binära könen. Svenska 
helt enkelt 3 inkluderade ”hen” och dess påverkan på genusfrågan. Svenska Impulser 1 använder 
begreppet ”kön” istället för ”genus” och problematiserar de binära könens roller kortfattat. 
Svenska Impulser 3 har ett avsnitt på fem sidor som tar upp de könsneutrala benämningarna 
”hen” och ”en” samt faktumet att det finns människor som varken identifierar sig som man eller 
kvinna. 
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I Svenska helt enkelt 1 från år 2018 finns det ett avsnitt som heter ”Sexolekter – manligt och 
kvinnligt språk”. Avsnittet är en sida långt och har främst fokus på män och kvinnor. Avsnittet 
ställer en öppen fråga angående vad språkliga skillnader mellan män och kvinnor egentligen 
beror på, om det även påverkas av ålder, ursprung och liknande. Avsnittet inkluderar tankar om 
jämställdhet och om de språkliga skillnaderna mellan män och kvinnor har minskat i och med 
att samhället har blivit allt mer jämställt. Avsnittet ifrågasätter den manliga dominansen som 
finns i språket och uppmuntrar läsaren till att byta ut ”man” till ”kvinna” i olika meningar för 
att höra hur det låter. ”Det tänkte kvinna inte på” (Winqvist & Nilsson, 2018: 256). Avsnittet 
ifrågasätter även varför det heter ”tjejmilen, kvinnliga läkare, kvinnlig advokat” och liknande, 
när det inte heter ”killmilen, manlig läkare, manlig advokat” utan enbart milen, läkare, advokat 
(Winqvist & Nilsson, 2018: 256). Det finns en ruta längst ned på sidan där det står hen men 
stora bokstäver ”HEN – är ett könsneutralt ord när det inte finns ett behov av att specificera 
könet och skriva han eller hon. Varför har detta lilla ord upprörd så många känslor, tror du?” 
(Winqvist & Nilsson, 2018: 256). Till avsnittet hör även två stycken övningar. Den första 
övningen rör manligt och kvinnligt språk och vill att läsaren ska byta ut alla manliga ord mot 
kvinnliga, så som ”en manhaftig människa kom gående och såg allmänt hängig ut, man kunde 
inte se om det var en ung eller gammal människa men man kunde se att personen var ledsen” 
(Winqvist & Nilsson, 2018: 275). Den andra övningen rör skillnader och likheter i mäns och 
kvinnors språk och består av fem stycken diskussionsfrågor. Tre av diskussionsfrågorna är 
”vilka generella uppfattningar finns det om hur män och kvinnor pratar, tycker du? Tycker du 
att tjejer och killar svär lika mycket? Upplever du att det kan bli problem när män och kvinnor 
pratar, och i så fall, tror du att det även har med ålder att göra?” (Winqvist & Nilsson, 2018: 
275). 

 
I Svenska helt enkelt 3 från år 2016 finns ett kapitel om litteraturvetenskaplig analys. I kapitlet 
inkluderas ett avsnitt om genusperspektivet. Avsnittet tar upp maktförhållanden mellan kvinnor 
och män samt de förväntningar som finns på de två olika könen i samhället. Förväntningarna 
på kvinnor och män beskrivs vara baserade på normer, olikheter och fördomar. Avsnittet ger 
även läsaren förslag på hur denne kan analysera en text ur ett genusperspektiv. De förslag som 
ges är bland annat hur manliga respektive kvinnliga karaktärer framställs, vilka 
maktförhållanden som finns mellan könen samt vilka egenskaper som kopplas till manlighet 
respektive kvinnlighet (Winqvist & Nilsson, 2016a: 188–190). Två tillhörande uppgifter finns 
till avsnittet om genusperspektivet. Den första uppgiften är en diskussionsuppgift som 
innefattar ett utdrag ur August Strindbergs novell Otur. Läsaren ska läsa utdraget och diskutera 
hur mannen respektive kvinnan framställs samt lista beskrivande ord för båda karaktärerna. 
Läsaren ska sedan byta ut ord för att ”få fram drag som anses vara typiska för män” och sedan 
skriva om texten med egna ord. (Winqvist & Nilsson, 2016a: 222). I den andra uppgiften ska 
läsaren fundera över vad kvinnan gör i utdraget som inte förväntades av henne under 1800- 
talet. Läsaren ska välja tre situationer och välja citat som styrker dess påståenden samt motivera 
sina svar (Winqvist & Nilsson, 2016a: 222). Lite längre fram i Svenska helt enkelt 3 finns ett 
kapitel som heter språkförändringa där kapitlet börjar med en tidslinje som inkluderar 
”nusvenskan – språkförändringar just nu”. En punkt i tidslinjen är att ”pronomenet hen blir allt 
vanligare i svenskan”. En av de tillhörande bilderna till tidslinjen och nusvenskan är en bild på 
en mobiltelefon där det står ”Hen kommer i kväll.” Samma bild återkommer även några sidor 
senare (Winqvist & Nilsson, 2016a: 229, 252). Ett avsnitt i kapitlet har rubriken ”Pronomenet 
’hen’ allt vanligare i svenskan”. Avsnittet beskriver att diskussionen om det könsneutrala 
pronomenet hen uppkom redan under 1960-talet, men avtog sedan för att uppkomma igen under 
2000-talet. Avsnittet poängterar att de som blir upprörda av ordet kan bero på att hen handlar 
om mer än endast ett pronomen i språket. Språkbrukare som främst använder han och hon 
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protesterar mot det könsneutrala pronomenet då de upplever att den traditionella uppdelningen 
av genus blir ifrågasatt. Hen kan kopplas till genus vilket kan uppfattas som en ideologisk 
markering. Avsnittet tar upp de som har anammat hen i sitt språk då de anser att han och hon 
inte alltid räcker till, samt att hen även finns med i SAOL idag. Avsnittet jämför uppkomsten 
av hen med debatten i Sverige under 1950-talet angående du- och ni-reformen där pronomenet 
du ersatte ni. Idag är det istället hen som gör sitt intåg. Under 1950-talet handlade det om klass, 
idag handlar det om genus men avsnittet anser att syftet är detsamma (Winqvist & Nilsson, 
2016a: 253–254). 

 
I Svenska Impulser 1 från år 2012 finns kapitlet ”Svenska på olika sätt”. Kapitlet inleder med 
en uppgift där eleven ska ta ställning till en mängd påstående avseende språket. Ett av 
påståendena lyder ”flickor och pojkar talar på samma sätt” (Markstedt, 2012: 251). Kapitlet 
inkluderar avsnittet ”Språk och kön”. Författarna har valt att använda ordet kön istället för 
genus. Avsnittet är på tre sidor och inkluderar tre uppgifter. Avsnittet inleder med fem olika 
påståenden om pojkar och flickors språk ”Använder flickor och pojkar språket på olika sätt?” 
Eleverna ska ta ställning till dessa fem påståenden, exempelvis ”flickor skvallrar mer än 
pojkar”. Längst ned på sidan är en uppgift om elevens tankar angående påståendena denne just 
tog ställning till. ”Var det svårt att ta ställning till de olika påståendena? Varför i så fall?” 
(Markstedt, 2012: 262). Sidan därefter består av en stor bild på två barn som blåser bubblor av 
tuggummi, under bilden står det att språkforskningen har diskuterat länge vilken betydelse kön 
har för vårt språk. Avsnittet vill påminna eleven om att det alltid finns individuella skillnader 
mellan personer och att det inte enbart har med kön, ålder och liknande att göra (Markstedt: 
263). Avsnittet fortsätter med att berätta att språkvetare idag är överens om att språkliga 
skillnaderna mellan kvinnor och män inte beror på biologi, utan att det hänger på vilka 
förväntningar som finns på dessa i samhället. Avsnittet hävdar att kvinnor lyssnar mer, män är 
mer opersonliga samt att män talar mer dialekt än kvinnor. Avsnittet avslutas med två uppgifter. 
Ena uppgiften innefattar tio olika ord. Eleverna sak göra tre spalter och kategorisera om de 
anser att ordet är manligt, kvinnligt eller neutralt och sedan diskutera resultatet i klassen. Några 
exempel på ord är ”skvallra, tjata, gräla, lyssna, babbla, befalla, diskutera”. Den sista uppgiften 
är en diskussionsuppgift där olika diskussionsfrågor ställs, så som ”hur ser ni på förhållandet 
mellan språk och kön? Använder flickor och pojkar språket på olika sätt? Hur i så fall?” 
(Markstedt, 2012: 264). 

 
I Svenska Impulser 3 från år 2013 finns kapitlet ”svenskan i ständig förändring”. Kapitlet 
innefattar avsnittet ”hen och en – för ett mer könsneutralt språkbruk”. Avsnittet är på fem sidor 
med tillhörande uppgifter. Avsnittet ger två olika förklaringar till hen. Ena förklaringen är ett 
könsneutralt pronomen när vi inte vet könet på den vi talar om. Den andra förklaringen är att 
det finns människor som inte identifierar sig som varken man eller kvinna och därför föredrar 
pronomenet hen framför han eller hon. (Markstedt & Eriksson, 2013: 329). Lite historia om hen 
presenteras i form av att debatten redan togs upp under 1960-talet i Sverige följt av en artikel 
ur DN på två sidor. ”Ordet man blir en i kampen för jämlikhet” skriver DN. Under artikeln finns 
en förklaringsruta för ordet queer som beskrivs som ifrågasättandet av ”traditionella normer om 
kön” (Markstedt & Eriksson, 2013: 230–232). Artikeln följs av två uppgifter. I den första 
uppgiften ska eleven se över argumenten som finns för och emot användandet av hen och en i 
artikeln, sedan ska eleven själv fundera över vad denne anser om användandet av hen och en 
istället för han, hon och man. I den andra uppgiften ska eleven undersöka användandet av hen 
och en i olika medier, så som på Facebook, i en dagstidning, kvällstidning och liknande 
(Markstedt & Eriksson, 2013: 233). 
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Sammanfattningsvis omnämns ickebinära endast i en av de sex tryckta läromedlen. Ordet 
ickebinär används däremot inte i någon av läromedlen, men i Svenska impulser 3 nämns det att 
det finns personer som varken identifierar sig som man eller kvinna. Tre av de sex tryckta 
läromedlen tar upp pronomenet hen och dess betydelse, endast en tar upp betydelsen av en 
istället för man. Varken Svenska helt enkelt 2 eller Svenska Impulser 2 har avsnitt som 
problematiserar genus. Fem av de tryckta läromedlen är mansdominerade, en är jämn mellan 
de binära könen och ingen är könsneutral. 

 

7.3 Värderingar kring ickebinära personer i läromedlen 
I avsnittet nedan presenteras en tematisk analys baserat på den tredje delundersökningen. 
Delundersökningen visar vilka signaler och attityder de tryckta läromedlen ger angående 
uppfattningar om olika kön, med främst fokus på ickebinära. I tabell 3 återfinns översikten av 
manskodade, kvinnokodade och könsneutrala namn på författare. 

 
I Svenska helt enkelt 1 från år 2018 finns 18 stycken textutdrag. Elva av texterna är skrivna av 
personer med manskodade namn och sju är skrivna av kvinnokodade, vilket ger en mansbinär 
dominans i läromedlet. I det första kapitlet finns ett avsnitt om stildrag, värdeladdade ord och 
berättarperspektiv där fyra textexempel presenteras på två sidor. Samtliga textexempel 
innefattar enbart män och ord så som ”kille, man, han” (Winqvist & Nilsson, 2018: 30–31). I 
ett avsnitt om noveller presenteras en mängd olika noveller, dock endast med binär fokus då 
det står ”noveller skrivna av såväl män som kvinnor från olika tider” (Winqvist & Nilsson, 
2018: 36) I en slutuppgift till första kapitlet presenteras exempelnoveller från RFSU 
(riksförbundet för sexuell upplysning). Uppgiften påstår sig innefatta ”hur det är att leva som 
människa” medan exempelnovellerna endast innefattar binära heterosexuella karaktärer 
(Winqvist & Nilsson, 2018: 52). Den enda normbrytande karaktären som presenteras i kapitlet 
är Sapfo och hennes dikt Fragment 31. Sapfo bodde på ön Lesbos och är känd bland annat för 
att hon antas ha varit bisexuell eller homosexuell, ingenting av detta framgår i läromedlet 
(Winqvist & Nilsson, 2018: 62). I det andra kapitlet presenteras två textutdrag som i första 
anblick ser könsneutrala ut. Den första texten rör temat familj där de väljer ord så som partner 
och föräldrar istället för flickvän/pojkvän och mamma/pappa. Däremot frångås detta ganska 
snabbt och istället för könsneutralt står det bland annat ”han eller hon vet vad föräldraskapet 
innebär” (Winqvist & Nilsson, 2018: 87–98). Detsamma gäller vid ett avsnitt om syskon som i 
första anblick skrivit ord så som syskon, ensambarn och liknande. Utdraget frångår dock detta 
och presenterar stereotypiska bilder av kvinnor och män där en storasyster med småbröder blir 
en bra chef och en storebror med småsyskon blir en dålig chef. Mellansystern räknas inte som 
den stora duktiga eller lilla söta och mellanbrodern blir ofta macho samt att lillasystern och 
storasystern bråkar ofta om vem som är mest kvinnlig (Winqvist & Nilsson, 2018: 92–93). I en 
uppgift om recension i kapitel fyra presenteras en text vid namn Toscana som eleverna ska 
recensera. I Toscana innefattas binära könsstereotyper där pappan misshandlar mamman och 
mamman agerar enbart som ett offer. Läromedlet i sin helhet är främst mansbinärt med 
kvinnobinära inslag. 

 
I Svenska helt enkelt 2 från år 2016 finns 46 stycken textutdrag varav 34 av dem är skrivna av 
personer med manskodade namn, tio av kvinnokodade och två är folksagor. I avsnitten om olika 
epoker innefattas totalt 25 textutdrag, varav 19 är skrivna av män och sex är skrivna av kvinnor. 
Sammanlagt tyder det här på en mansbinär dominans i läromedlet. Överlag är Svenska helt 
enkelt 2 ett informativt läromedel dominerat av manliga författare och till synes neutral utan 
värderingar. I ett kapitel som rör litteratur i ett samhällsperspektiv beskrivs det för läsaren att 
”du kommer alltså att få läsa om ett urval av författare och deras verk från olika epoker” vilket 
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till synes ser könsneutralt ut (Winqvist & Nilsson: 2016b: 148), men vid karaktärsbeskrivningar 
går läromedlet över till ”hur han eller hon agerar” (Winqvist & Nilsson: 2016b: 154). Den enda 
normbrytande personen som nämns är Sapfo vars liv beskrivs ganska ingående och hennes 
förmådda homosexualitet nämns även (Winqvist & Nilsson: 2016b: 190–191). Kvinnor 
beskrivs ofta i läromedlet baserat på deras livsöden snarare än deras prestationer. Virgina Woolf 
begick självmord, Edit Södergran hade TBC och liknande. Männen däremot beskrivs utifrån 
deras prestationer, exempelvis att vinna Nobelpriset. 

 
I Svenska helt enkelt 3 från år 2016 finns 25 stycken textutdrag. Tio är skrivna av personer med 
manskodade namn, nio av kvinnokodade och sex stycken är internetkällor, vilket tyder på en 
relativt jämn fördelning mellan de binära könen. I läromedlet presenteras 35 stycken författare, 
varav 23 stycken är män och tolv är kvinnor, vilket tyder på en mansbinär dominans. 
Läromedlet överlag försöker skapa en jämlik ton mellan de binära könen ”författaren måste 
veta hur han eller hon ska skriva” (Winqvist & Nilsson, 2016a: 138). I avsnittet om muntlig 
framställning står det även att talaren måste ta hänsyn till mottagarens kön, det står dock inte 
varför (Winqvist & Nilsson, 2016a: 14). 

 
I Svenska Impulser 1 från år 2012 finns 14 stycken författare totalt, varav åtta är skrivna av 
personer med manskodade namn och sex av kvinnokodade. Läromedlet är främst mansbinärt, 
men strax följt av kvinnor. Många av de textexempel som presenteras i läromedlet innefattar 
enbart män. När läromedlet beskriver en glad person används pronomenet han och när en arg 
person beskrivs används pronomenet hon. (Markstedt, 2012: 148–154). I ett avsnitt om film 
presenteras endast kända filmcitat som är sagda av män. När en kort filmhistoria med 13 olika 
filmer med olika karaktärer presenteras är tio av filmerna och karaktärerna män, medan tre är 
neutrala så som Toy Story (Markstedt, 2012: 173–174). 

 
I Svenska Impulser 2 från år 2015 finns 90 stycken författare totalt. 53 av dem är skrivna av 
personer med manskodade namn, 26 av kvinnokodade och elva är oklara så som folksagor och 
internetkällor. Läromedlet domineras av mansbinära personer. Majoriteten av 
fördjupningsuppgifterna till kapitlen rör män, så som Shakespeare, Gustaf Fröding och Homer 
Simpson (Markstedt & Nilsson, 2015: 141, 257, 473). Vid en diskussionsuppgift om varför 
deckarförfattare ofta beskriver grova sexuella övergrepp mot kvinnor i sina romaner är frågan 
”varför tror du att så många deckarförfattare väljer att skriva samhällskritiskt?” (Markstedt & 
Nilsson, 2015: 261). Majoriteten av de historiska författare som presenteras i läromedlet är män, 
kapitel tre börjar exempelvis med ett textutdrag från Robinson Crusoe vilket följs av uppgifter 
till texten (Markstedt & Nilsson, 2015: 144–147). Utöver detta får eleven information samt 
tillhörande uppgifter om allt från Akilles, Carl von Linné, Bellman, den unge Werther till Edgar 
Allan Poe, August Strindberg och liknande. Den enda normbrytande uppgiften som presenteras 
i läromedlet är en fråga angående om flickor och unga kvinnor idag både blir bedömda för sin 
kompetens och utefter sitt kön (Markstedt & Nilsson, 2015: 247). Den enda normbrytande 
författare som presenteras är Sapfo som får två sidor i det nästan 500 sidor långa läromedlet, 
där bland annat hennes sexuella läggning tas upp. ”[Sapfo] har också gett upphov till ordet 
lesbisk i betydelsen kärlek mellan kvinnor” (min parentes), med tillhörande uppgift ”ta reda på 
kvinnors och mäns olika ställningar i antikens Grekland” (Markstedt & Nilsson, 2015: 58–59, 
71). 

 
I Svenska Impulser 3 från år 2013 finns 31 stycken textkällor totalt. 14 är personer med 
manskodade namn, 13 är kvinnokodade och fyra är otydliga. Läromedlet är relativt jämnt 
fördelat mellan de binära könen. Läromedlet innefattar ett avsnitt på fem sidor av totalt nästan 
300 sidor om könsneutralitet, däremot används aldrig ordet ickebinär explicit. Två av sidorna 
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som avser könsneutralitet består av en artikel från DN där olika människor, så som 
litteraturkritiker och språkvetare, berättar vad de tycker om de könsneutrala orden hen och en. 
Majoriteten av de intervjuade i artikeln är negativa mot hen och en. De anser att det är en 
språklig fluga likt jos och sebra som inte har någonting med queerpersoner att göra. Attityden 
i artikeln från DN ger en negativ känsla mot ickebinära och könsneutralitet i avsnittet 
(Markstedt & Nilsson, 2013: 239–343). I läromedlet finns även en diskussionsuppgift som rör 
formellt skrivande. Uppgiften innebär att eleverna ska jämföra två rubriker samt dess innehåll 
mot varandra och diskutera dem. Den ena rubriken lyder ”Jo, det är skillnad på mäns och 
kvinnors hjärnor” med tillhörande text ”män är bättre på att hitta i skogen. Kvinnor på att känna 
igen ansikten”. Den andra rubriken lyder ”Könsskillnaderna är små i våra hjärnor” med 
tillhörande text ”kvinnors och mäns mentala förmåga skiljer sig på några områden” (Markstedt 
& Nilsson, 2013: 113). I ett kapitel angående litteratur tas det feministiska perspektivet upp 
som ett avsnitt. Det feministiska perspektivet förklaras genom att könsskillnader snarare beror 
på uppfostran och förväntningar av kön, än de biologiska faktorerna. Några förslag på hur en 
text kan analyseras genom det feministiska perspektivet ges även, så som ”hur skildras de 
kvinnliga karaktärerna?” och ”hur skildras de manliga karaktärerna?” (Markstedt & Nilsson, 
2015: 193). 

 
Sammanfattningsvis finns värderingar kring ickebinära endast i en av de sex tryckta 
läromedlen. I Svenska impulser 3 presenteras negativa värderingar angående ickebinära. En 
artikel från DN i läromedlet påstår att könsneutrala pronomen som hen och en kommer att 
försvinna ur språket och har ingenting med queerpersoner att göra. I de övriga fem tryckta 
läromedlen finns endast värderingar om kvinnor och män. I tre av läromedlen finns negativa 
värderingar om kvinnor och positiva om män, medan två är mer neutrala angående de binära 
könen. Den enda normbrytande författaren som presenteras är Sapfo. Sapfo är med i tre av sex 
läromedel och presenteras i två av dem utifrån förmodan att hon var homosexuell eller 
bisexuell. 

 
7.4 Språkliga strategier som används för inkludering respektive exkludering i 
läromedlen 
I avsnittet nedan presenteras den fjärde delundersökningen. Den fjärde delundersökningen 
innefattar en språklig analys baserat på hur språkligt medvetna de sex tryckta läromedlen är vad 
gäller könsneutralitet. Den språkliga analysen baseras på en figur presenterad av Norman 
Fairclough som innebär att språklig medvetenhet bör integreras med utvecklingen av den 
språkliga inlärningen och de språkliga möjligheterna som elever tar del av. Avsnittet inkluderar 
hur den språkliga medvetenheten i läromedlen ser ut genom den kritiska diskursanalysen. 

 
 
 

 0=nej 1=ja        

Sökord i registret kön- genus- trans- jämställdhet pronomen normer hen binär ickebinär 

Svenska helt enkelt 1 (Upplaga 2018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svenska helt enkelt 2 (Upplaga 2016) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Svenska helt enkelt 3 (Upplaga 2016) 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Svenska Impulser 1 (yrkesprogrammen upplaga 2012) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Svenska Impulser 2 (högskoleförberedande upplaga 2015) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svenska Impulser 3 (högskoleförberedande upplaga 2013) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Summa 1 3 0 0 3 0 2 0 0 

Tabell 5: Sökord i registret 



23 
 

I tabell 5 visas resultatet av de valda sökorden för analysen i de sex tryckta läromedlen. Genus- 
och pronomen är de som återkommer flest gånger. I två läromedel finns det könsneutrala 
personliga pronomenet hen med i registret samt kön finns med i ett läromedel. Trans, 
jämställdhet, binär och ickebinär finns inte med i något av registren i de sex tryckta läromedlen. 

 
 

I Svenska helt enkelt 1 från år 2018 har samtliga kapitel en könsneutral inledning med fokus på 
eleven. Könsneutrala beteckningar används så som ”du, din, människa, läsare, din vän” 
(Winqvist & Nilsson, 2018: 14, 154). Författare som presenteras enbart vid namn samt vad de 
har åstadkommit, könsidentitet och pronomen nämns inte. Ordet ”man” används även, vilket i 
det här fallet kan ses som ett försök till att nå en större mängd läsare ”man vänder sig till 
allmänheten” (Winqvist & Nilsson, 2018: 159). Vid beskrivning av noveller står det att eleven 
kommer att få läsa ”noveller skrivna av såväl män som kvinnor från olika tider” (Winqvist & 
Nilsson, 2018: 36). Vad gäller karaktärsbeskrivning, dialog stildrag, värdeladdade ord och 
berättarperspektiv får eleven enbart analysförslag som är könsneutrala ”hur är karaktären 
klädd” och liknande, dock innefattar textutdragen till analysavsnittet enbart män och ord som 
”kille, man, han” (Winqvist & Nilsson, 2018: 26, 30–31). Läromedlet innefattar ett avsnitt om 
manligt och kvinnligt språk som även berör pronomenet hen. Eleven får fundera över varför det 
könsneutrala pronomenet har upprört så många. Någon vidare tankegång eller uppgift om 
könsneutralitet presenteras däremot inte. (Winqvist & Nilsson, 2018: 256). 

 
I Svenska helt enkelt 2 från år 2016 är samtliga inledningar till de olika kapitlen könsneutrala 
med fokus på eleven. Personliga pronomen förekommer ofta, ”det språket du talar”, ”när du vill 
övertyga någon” (Winqvist & Nilsson, 2016b: 45, 64, 98). Detta förekommer även vid 
uppgifterna i läromedlet ”nu ska du välja ut” (Winqvist & Nilsson, 2016b: 45). När det gäller 
presentation av författare till olika textutdrag i läromedlet blir det allt mer binärt. I ett avsnitt 
om karaktärsbeskrivningar rekommenderas eleven att granska hur ”han eller hon [karaktären] 
agerar” (min parentes) (Winqvist & Nilsson, 2016b: 154). 

 
I Svenska helt enkelt 3 från år 2016 är majoriteten av inledningarna formella och informativa 
med inslag av personliga pronomen, exempelvis ”tänk dig att…” (Winqvist & Nilsson, 2016a: 
68). Den enda inledningen till ett kapitel som inte är könsneutral är kapitlet om 
litteraturvetenskaplig analys där det står att ”författaren måste veta hur hon eller han ska skriva” 
(Winqvist & Nilsson, 2016a: 138). I kapitlet om muntlig framställning ska eleven ta hänsyn till 
mottagarens kön, däremot preciseras det inte varför eleven ska ha denna hänsyn. Kapitlet 
fortsätter med att i en checklista om muntlig framställning inkludera jämställdhet och ta hänsyn 
till jämställhet mellan könen i sina muntliga framställningar. Beskrivningen fortsätter med ”det 
spelar ingen roll om du är man eller kvinna” (Winqvist & Nilsson, 2016a: 14, 23). I en uppgift 
som hör till kapitlet om vetenskapliga texter innefattas pronomenet hen. Uppgiften består av en 
text som berättar att innan den nya språkreformen år 1917 i kinesiskan fanns enbart ett 
pronomen för samtliga personer oberoende på könstillhörighet, vilket kan liknas till svenskans 
hen. Efter år 1917 ändrades dock detta och kvinnor fick ett pronomen för sig och männen ett 
pronomen för sig. Uppgiften i sig har däremot ingenting med könsneutralitet att göra då 
eleverna ska ringa in konnektivbindningarna i texten som berörde hen (Winqvist & Nilsson, 
2016a: 122). 

 
I Svenska Impulser 1 från år 2012 är samtliga inledningar könsneutrala med personliga 
pronomen till eleven samt tillhörande personliga uppgifter. Några exempel på könsneutrala citat 
är ”hur du tänker och känner beror mycket på…”, ”får man tala hur man vill, när man vill?” 
samt ”finns det en information om den eller dem som står bakom texten?” (Markstedt, 2012: 
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45, 110, 250). I ett avsnitt om kommunikation beskrivs däremot enbart binära pronomen, så 
som ”är han eller hon sur? ”har han eller hon tappat sin telefon?” (Markstedt, 2012: 45). Utöver 
inledningarna och de mer personliga uppgifterna är läromedlet binärt. Vid en uppgift om olika 
dialoger där könsidentitet inte framkommer ska eleven fundera över om personerna i 
textutdragen är kvinnor eller män, samt motivera sina svar. I ett avsnitt om olika 
hälsningsritualer beskrivs bland annat grabbkramen, vilket är mansbinärt (Markstedt, 2012: 29, 
50, 53). I ett avsnitt om poesi i läromedlet är en mängd dikter citerade där författare inte nämns. 
En tillhörande uppgift till dikterna är att eleverna ska gissa vilka dikter som är skrivna av män 
respektive kvinnor och motivera sina svar (Markstedt, 2012: 138). Läromedlet innefattar ett 
avsnitt om recensioner, avsnittet överlag är väldigt informativt, formellt och könsneutralt. En 
textruta om recensenter avviker dock från könsneutraliteten där det beskrivs att ”det är viktigt 
att formulera så att läsaren kan förstå varför recensenten tycker som han eller hon gör” 
(Markstedt, 2012: 221). Ett könsneutralt citat av Oscar Wilde finns med i kapitlet angående 
litteratur ”det finns bara en sak i världen som är värre än att folk pratar om en och det är att de 
inte pratar om en” (Markstedt, 2012: 131). 

 
I Svenska Impulser 2 från år 2015 är majoriteten av kapitlen informativa, formella och 
könsneutrala. Första kapitlet tar upp människans behov av att berätta i olika tider och eleven 
har som uppgift att välja en bok, film, tv-serie eller liknande som denne har fastnat för 
(Markstedt & Eriksson, 2015: 10–11). I ett kapitel som rör litteratur och författare från olika 
tider får eleven uppgiften att fundera över vilka hjältegestalter denne känner till ”Berätta om 
hans eller hennes komplicerade karaktär” (Markstedt & Eriksson, 2015: 46). En mängd av 
diskussionsfrågorna i läromedlet är könsneutrala. En diskussionsuppgift angående litteratur 
från 1700- och 1800-talet lyder ”vilka framsteg behöver göras, anser du, för att jämställheten 
ska bli verklighet på alla områden i samhället?” (Markstedt & Eriksson, 2015: 152). En annan 
diskussionsuppgift angående litteratur från 1900- och 2000-talet lyder ”vilka krav på frihet har 
du på en partner för att förhållandet ska fungera?”. Diskussionsfrågan följs däremot av den 
binära uppgiften ”vad är typiskt manligt och typiskt kvinnligt?” (Markstedt & Eriksson, 2015: 
366, 370). Ännu en diskussionsfråga från samma kapitel lyder ”på vilket sätt måste 
diskussionen om mansroller och kvinnoroller fördjupas i och med att alla inte har kärnfamiljer? 
Tycker du att de traditionella bilderna av män och kvinnor behöver skrotas för ett mer jämlikt 
samhälle?” (Markstedt & Eriksson, 2015: 372). I kapitlet om att skriva och tala är en uppgift 
att skriva en debattartikel. Uppgiften använder pronomenet hon kontinuerligt. ”En klasskamrat 
ska skriva en debattartikel, hon behöver din hjälp /…/ hur bör hon gå tillväga”, följt av en 
uppgift med det personliga pronomenet du. ”När du planerar din text bör du fundera över hur 
du ska strukturera den” (Markstedt & Eriksson, 2015: 401–402). 

 
I Svenska Impulser 3 från år 2013 är samtliga inledningar informativa med personliga tilltal till 
läsaren så som ”vad kan du om retorik sedan tidigare?” (Winqvist & Nilsson, 2013: 11). 
Uppgifter som hör till olika textavsnitt är även neutrala, exempelvis en uppgift angående tal 
”vilka stilfigurer använder sig talaren av?” (Winqvist & Nilsson, 2013: 48). I en uppgift rörande 
dikter begärs eleven att notera om pronomen han eller hon används (Winqvist & Nilsson, 2013: 
244). I det tredje kapitlet presenteras en litteraturvetare, en litteraturkritiker och en dramatiker. 
Alla tre presenteras med bild och namn, könstillhörighet nämns däremot aldrig. Personerna har 
besvarat intervjufrågor och alla frågor är besvarade i första person ”jag tycker att”, vilket gör 
att övriga pronomen aldrig används (Winqvist & Nilsson, 2013: 196, 298). En uppgift som 
eleverna har i kapitel fyra är att undersöka hur ofta hen och en används i olika medier, så som 
tidningar, internet och liknande (Winqvist & Nilsson, 2013: 243). 
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Sammanfattningsvis är de språkliga strategierna för inkludering relativt jämn. Majoriteten av 
inledningarna till de olika kapitlen i de sex tryckta läromedlen könsneutrala med personliga 
pronomenen du och dig. Samtliga läromedel övergår sedan till de binära pronomenen han och 
hon samt man och kvinna vad gäller karaktärsbeskrivningar och arbetsuppgifter. Orden trans, 
jämställdhet, binär och ickebinär finns inte med i något av registren i läromedlen. Hen används 
aldrig som ett alternativt pronomen för han eller hon, utan nämns enbart utifrån dess uppkomst 
och innebörd. Det som tas förgivet och framställs som normalt i de tryckta läromedlen är att det 
endast finns två kön vilka är de binära, man och kvinna. Ickebinära osynliggörs och får endast 
en mening i Svenska impulser 3, däremot används aldrig ordet ickebinär explicit. Ickebinära 
personer framställs nästan inte alls, utöver i Svenska impulser 3 där hen och en beskrivs i en 
artikel från DN som en språklig fluga och har ingenting med queerpersoner (ickebinära) att 
göra. Artikeln från DN framställer de könsneutrala pronomen som någonting tillfälligt och 
negativt. 

 

7.5 Sammanfattning av analysen 
I avsnittet nedan kommer analysen kortfattat att sammanfattas. Sammanfattningen visar vad 
delundersökningarna har givit i förhållande till frågeställningarna. Frågeställningarna är: i 
vilken utsträckning ickebinära omnämns i läromedlen, vilka värderingar som finns kring 
ickebinära samt vilka språkliga strategier som används för inkludering och exkludering av 
ickebinära. 

 
Andelen författare i de tryckta läromedlen är totalt 353 stycken. Av dessa utgör 226 stycken 
författare med manskodade namn, 127 stycken med kvinnokodade namn och noll stycken med 
könsneutrala namn. Andelen författare är främst dominerad av manskodade namn. Av samtliga 
sex läromedel innefattar fyra stycken avsnitt som problematiserar genus. I tre av dessa benämns 
betydelsen av hen istället för han och hon och i en av dessa benämns betydelsen av en istället 
för man. Endast en av de sex läromedlen nämner att det finns personer som inte identifierar sig 
som man eller kvinna, ordet ickebinär används däremot aldrig explicit. Ickebinära omnämns i 
en väldigt liten utsträckning i de sex analyserade läromedlen. 

 
Då ickebinära omnämns i så pass liten utsträckning i de tryckta läromedlen är även 
värderingarna om dem få. Endast i en av de sex analyserade läromedlen kommer värderingar 
om ickebinära till uttryck och då främst i en negativ bemärkelse. I läromedlen omnämns knappt 
+HBTQIA-personer överlag, den enda personen inom spektrumet som nämns är Sapfo. Sapfo 
berörs i tre av sex läromedel och endast i två av dem utifrån sin normbrytande sexualitet. 

 
 

Majoriteten av inledningarna till kapitlen i de tryckta läromedlen är könsneutrala med 
personliga pronomen som du och din, vilket tyder på språklig inkludering. Efter inledningarna 
övergår kapitlen till att vara exkluderande av könsneutralitet genom att använda de personliga 
pronomen han och hon, vilket tyder på språklig exkludering. Pronomenet hen används aldrig i 
läromedlen utöver när innebörden av pronomenet förklaras. Den könsneutrala beteckningen en 
istället för man nämns två gånger, en gång för att förklara dennes innebörd och en gång i ett 
citat av Oscar Wilde. De språkliga strategierna som används för exkludering av ickebinära är 
fler än de som används för inkludering i de sex analyserade läromedlen. 
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8. Diskussion 
I följande kapitel kommer resultatet av läromedelsanalysen att diskuteras i relation till analysens 
syfte och frågeställningar. Det kommer att diskuteras om läromedlen är inkluderande eller 
exkluderande gentemot ickebinära personer och konsekvenserna därav. Vidare diskuteras vilka 
värderingar som presenteras i analysen avseende ickebinära samt om det förekommer några 
språkliga strategier för inkludering respektive exkludering. Diskussionen mynnar ut i förslag 
till framtida forskning. Diskussionen är uppdelad i metoddiskussion, resultatdiskussion, 
framtida forskning samt slutsats. 

 
 

8.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer valet av metod i examensarbetet att diskuteras. I examensarbetet har en 
enkät genomförts. Enkäten utgick ifrån att få reda på vilka tryckta läromedel verksamma 
gymnasielärare främst använder idag. Avgränsningarna i arbetet består av tryckta läromedel i 
form av läroböcker i svenskämnet publicerade mellan åren 2011–2018. Åren har valts då tryckta 
läromedel skapade utefter gy11 främst är aktuella i dagens gymnasieskola. De frågor som 
ställdes i enkäten var neutrala för att inte leda informanterna att svara utefter mitt tänkta 
analysområde. Utefter enkäten valdes sedan de tryckta läromedel som flest verksamma lärare 
använder för vidare analys. 

 
De frågor som ställdes i enkäten var vilket kön personen tillhör, hur länge hen har varit verksam 
lärare, vilket tryckt läromedel hen använder mest samt varför och vilket förlag/år läromedlet 
publicerades. En möjlighet för övrig kommentar fanns även i enkäten. Majoriteten av dessa 
frågor är inte relevanta för analysen som därefter genomfördes. Frågan om vilket kön läraren 
tillhör är ingenting som det har lagts någon värdering i, frågan inkluderades enbart för att det 
fanns tre alternativ: man, kvinna och ickebinär. Grunden för min undersökning är just 
inkludering och exkludering av ickebinära i tryckta läromedel, därför ville jag att detta ord 
skulle inkluderas även i enkäten. En tanke som fanns angående frågan om informantens 
könstillhörighet var om det fanns någon tydlig skillnad mellan vilka tryckta läromedel lärarna 
använder beroende på genus, så var däremot inte fallet. Frågan angående hur länge personen 
har varit verksam lärare spelar heller ingen roll för vidare analys, tanken med den frågan var 
enbart till för att om någon som inte är verksam lärare kommit över enkäten och velat svara 
ändå måste personen hitta på så pass mycket falsk information att det kanske inte känns givande. 
Frågan angående hur länge personen har varit verksam lärare hade även kunnat vara intressant 
om en stor skillnad uppkommit mellan nyexaminerade lärare och erfarna lärare angående deras 
val av tryckta läromedel, så var däremot inte fallet. De enda frågorna som är relevanta för den 
vidare analysen är frågan angående vilket tryckt läromedel som används mest, samt dess förlag 
och år. Förlag och år är viktigt för att det ska vara lättare att hitta rätt bok samt att se att 
läromedlet har publicerats efter läroplanen 2011. Ett läromedel som en informant använder mest 
var exempelvis publicerad år 2008, vilket gör att läromedlet följer lpf94 snarare än gy11 vilket 
inte innefattas i analysens syfte. Frågan angående varför informanterna använder just detta 
tryckta läromedel mest är intressant för kuriosa, det vill säga för att se vad verksamma lärare 
anser är viktigt. Svar som tydlig struktur, bra innehåll, konkreta övningar, utformad efter gy11 
och liknande är vanliga i enkäten. En förhoppning angående frågan varför lärarna valt just detta 
tryckta läromedel var även för att se om någon av dem angivit genus som ett krav, så var 
däremot inte fallet. Inte ens den enda ickebinära informanten angav genus som ett viktigt 
område för tryckta läromedel. 
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Fördelen med enkät som metodval är kvantiteten. Tack vare korta frågor, anonymitet och 
sociala medier fick enkäten svar från 29 personer inom loppet av sex dagar. Informanterna 
kunde lägga maximalt fem minuter av sin tid på att besvara frågorna och jag kommer inte veta 
att det var just de som besvarade enkätfrågorna. 

 
Nackdelen med enkät som metodval är anonymiteten. Om en eller flera informanter anger svar 
som är extra intressanta eller otydliga kan det vara bra att kunna komma i kontakt med personen 
för vidare intervju. Däremot kan mängden svar minska om informanterna måste ange namn, 
email, telefonnummer eller liknande. Alla är inte villiga att ge ut personliga uppgifter till en 
främling enbart för en potentiell vidare intervju. 

 
Undersökningen har kunnat innefatta fler ämnen än svenska och fler typer av läromedel än 
enbart trycka läromedel. Däremot anser jag att dessa två faktorer hade gjort analysen för bred. 
Undersökningen hade kunnat kompletterats med intervjuer för att få en vidare förståelse 
angående varför informanterna främst använder just de uttalade tryckta läromedlen. Fokusen i 
arbetet hade blivit annorlunda vid den typen av komplettering. Enkäten hade kunnat inkludera 
frågor specifikt om genus, men då finns det en risk att informanterna blir allt för styrda och att 
validiteten för svaren minskar. Tryckta läromedel skapade utefter fler läroplaner än enbart 
utefter år gy11 hade kunnat inkluderats i undersökningen. Tidigare undersökningar har visat att 
läroplaner skapade innan 2011 har mindre genustänk ju äldre de är, vilket hade resulterat i att 
relevansen för analysen minskat drastiskt. Färre tryckta läromedel hade kunnat väljas ut för en 
mer djupgående undersökning om könsneutralitet och ickebinära. I och med att undersökningar 
om könsneutralitet i tryckta läromedel för svenskämnet i gymnasiet är obefintliga ville jag börja 
brett för att få en relativt vid kartläggning angående hur det ser ut idag. 

 
 

8.2 Resultatdiskussion 
I avsnittet nedan kommer resultatet i analysen att diskuteras. Språket i de tryckta läromedlen 
diskuteras utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. En teoretisk diskussion förs sedan 
angående varför språket bör ändras för att inkludera ickebinära. 

 

8.2.1 Hur språket ser ut och kan ändras angående ickebinära i de tryckta 
läromedlen 
I följande avsnitt diskuteras i vilken utsträckning ickebinära nämns, vilka värderingar som finns 
om ickebinära samt vilka språkliga strategier som används för inkludering och exkludering av 
ickebinära. 

 
I de tryckta läromedlen är mannen dominerande och de binära könen framstår som norm. Både 
de analyserade tryckta läromedlen och tidigare forskning angående genus i läromedel tyder på 
att tryckta läromedel idag främst är mansbinära. Av de sex tryckta läromedlen som analyserades 
var fem mansbinära och ett läromedel var jämnt mellan de binära könen. Ingen av läromedlen 
var könsneutrala. Vad gäller antal författare är det personer med manskodade namn som är 
dominerande. Männen utgör 64 procent av författarna i de tryckta läromedlen, kvinnor utgör 36 
procent av författarna och ickebinära utgör noll procent. Skolans jämställdhetsuppdrag är 
frånvarande i de analyserade tryckta läromedlen (Skolans värdegrund, 2012: 7–8) och ordet 
jämställdhet finns inte med i ett enda register (tabell 7). Angerd Eilard har i sin 
doktorsavhandling från år 2008 kommit fram till att den vite västerländske mannen har 
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dominerat i tryckta läseböcker för svenskämnet från 1960-talet fram tills idag (Eilard, 2008: 
415–419). Caroline Graeske har kommit fram till i sin vetenskapliga artikel från år 2010 att 
männen är dominerande i tryckta läromedel i svenskämnet för gymnasiet (Graeske, 2010: 121– 
128). Detsamma gäller i Katrin Lilja Waltås doktorsavhandling där kvinnor är underordnad 
männen i båda de undersökta läromedelsserierna för gymnasiets yrkesprogram angående 
svenskämnet (Lilja Waltå: 2016, 101–102). Graeske kommer fram till att de stereotypiska 
föreställningarna som presenteras om kvinnor är att de är svaga medan männen presenteras som 
genier (Graeske, 121–128). Dessa stereotypa förställningar finns även med i bland annat 
Svenska impulser 2 där kvinnokodade författare beskrivs utefter sjukdomar och tragiska 
livsöden, medan männen beskrivs som genier som har vunnit Nobelpriset. Många av de 
textutdrag som presenteras i de tryckta läromedlen har ett mansfokus med manliga karaktärer 
och ord som ”han, kille, pojke”, vilket stämmer överens med Lilja Waltås slutsats att män helst 
lär sig av män medan kvinnor är vana att lära sig av både män och kvinnor (Lilja Waltå: 101– 
102). Det finns ett mönster i tryckta läromedel som används i skolan idag vad gäller mansbinär 
fokus och stereotypa könsföreställningar. Dessa könsföreställningar har funnits länge och 
fortsätter att cementeras i tryckta läromedel idag. De analyserade läromedlen uppnår sällan 
jämställdhetsuppdraget som finns med i gy11 samt svenskämnets mål att vidga elevernas 
tankesätt och öppna upp för nya perspektiv (Läroplan, 2011: 160) (Redovisning av 
regeringsuppdrag, 2012: 8). De cementerande könsstereotyperna får elever presenterade för sig 
redan som små barn genom sagor som Snövit och Askungen, där kvinnan är hjälplös och 
mannen måste rädda henne. Könsstereotypen fortsätter in i skolåldern och i gymnasieåldern 
beskrivs kvinnor som självmordsbenägna och män som pristagare. Genom att alla de tryckta 
läromedlen i analysen förutom Svenska helt enkelt 3 är mansbinära börjar det bli tydligt att 
läromedel skapade utefter gy11 fortfarande är fast i gamla mönster och i mångt och mycket 
glömmer bort att inkludera både kvinnor och ickebinära. Svenska helt enkelt 3 har lyckats med 
en mer jämn fördelning av de binära könen, men de ickebinära glöms fortfarande oftast bort. 

 
Ickebinära osynliggörs i de tryckta läromedlen. Ordet ickebinär används aldrig i någon av de 
analyserade tryckta läromedlen och könsneutrala personliga pronomen så som hen och en 
används sparsamt. Inte ens i Svenska impulser 3 som beskriver ickebinära explicit, någon som 
varken identifierar sig som man eller kvinna, används ordet ickebinär (Markstedt & Eriksson, 
2013: 329). En artikel från DN angående de könsneutrala pronomenen hen och en presenteras 
däremot. De könsneutrala pronomenen beskrivs som någonting som kommer att försvinna med 
tiden och har ingenting, enligt de intervjuade i artikeln, med ickebinära att göra (Markstedt & 
Eriksson, 2013: 239–243). I tidigare forskning har Lena Lind Palicki påpekat i en vetenskaplig 
artikel från år 2005 att det inte går att använda sig av ett könsneutralt språk i tryckta läromedel 
då samhället inte är könsneutralt. Däremot ingår en del könsneutrala texter vad gäller 
intertextualitet i Lind Palickis analyserade tryckta läromedel (Lind Palicki: 161, 178), vilket 
delvis motsätter Lind Palickis egna påstående. Skottlands införande av +HBTQIA- 
undervisning i läroplanerna och Lind Palickis påstående att samhället inte är könsneutralt går 
emot varandra. Om samhället endast är binärt, varför skulle Skottland inkludera undervisning 
om transpersoner i sina läroplaner? En tidsmässig hänsyn kan däremot tas då det skiljer 13 år 
mellan Lind Palickis och Skottlands uttalanden. Däremot tillhör båda uttalandena 2000-talet, 
vilket innebär att endast en delvis hänsyn bör tas till Lind Palickis uttalande. I och med 
Skottlands införande av +HBTQIA-undervisning i sina läroplaner innebär det att ett mer 
inkluderande språk i tryckta läromedel inte är en omöjlighet. Utöver beskrivningen av 
ickebinära i Svenska impulser 3 presenteras ingenting inom +HBTQIA-spektrumet förutom 
Sapfo som är återkommande i tre av läromedlen. I två av läromedlen beskrivs Sapfo som 
homosexuell eller bisexuell och myntaren till begreppet lesbisk. I Svenska helt enkelt 1 framgår 
det endast att Sapfo skrev den kända dikten Fragment 31 (Winqvist & Nilsson, 2013: 62). 
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De språkliga strategierna i de tryckta läromedlen bör revideras för ett mer inkluderande språk. 
Språket i de tryckta läromedlen bör revideras för att inkludera elever utanför normen, 
exempelvis de som inte identifierar sig som man eller kvinna. Inkludering av ickebinära i 
tryckta läromedel kan innebära att cementerande könsstereotyperna som finns i läromedel idag 
blir allt färre. Majoriteten av de tryckta läromedlen har könsneutrala inledningar till sina kapitel 
där personliga pronomen så som ”du” och ”din” används för att inkludera elever. När 
läromedlen sedan ska presentera författare, uppgifter och liknande blir de däremot binära, 
exempelvis i Svenska impulser 1 där eleven får ta del av några dikter och sedan ska fundera 
över om dikterna är skrivna av män eller kvinnor (Markstedt: 138). Frågan är när majoriteten 
av läromedlen först är könsneutrala och sedan övergår till en binär inriktning om inledningarna 
är slumpneutrala. I jämförelse med den första barnboken i Sverige som inkluderat hen 
presenteras i början av boken en förklaring till varför detta könsneutrala pronomen används 
istället för han och hon. I barnboken står det att fokus ska vara på vad karaktären genomför 
snarare än dennes könstillhörighet och att det könsneutrala pronomenet hen kanske kan uträtta 
stordåd (Lundqvist m.fl.: 9). Ingen av de analyserade tryckta läromedlen har någon liknande 
presentation, vilket kan tyda på att de är slumpneutrala. Slumpneutraliteten i de tryckta 
läromedlen kan tänkas bekräftas i och med deras beskrivningar av könsneutrala personliga 
pronomen. Majoriteten av de tryckta läromedlen berör det personliga pronomenet hen. 
Någonting som de tryckta läromedlen har gemensamt angående hen är att förklaringarna alltid 
är kortfattade. I Svenska helt enkelt 1 får hen en ruta längst ned på sidan som rör sexolekter 
nästan längst bak i läroboken (Winqvist & Nilsson, 2018: 256). I samtliga tryckta läromedel 
som innefattar förklaringar av hen förekommer förklaringen i avsnitt som berör hur det svenska 
språket ser ut idag. Avsnitt om hur språket ser ut idag förekommer långt bak i läromedlen. Om 
de tryckta läromedlen inte varit slumpneutrala kan det tänkas att förklaringen av hen och en 
förekommit tidigt i läromedlen för att sedan kunna använda det genom hela läromedlet. Istället 
för att i inledningen skriva ”det språket du talar” (Winqvist & Nilsson, 2016b: 45) och sedan 
övergå till att eleven ska granska hur ”han eller hon agerar” (Winqvist & Nilsson, 2016b: 154) 
hade det könsneutrala pronomenet hen med enkelhet kunnat appliceras för inkludering av fler 
elever. Det verkar inte användas medvetna språkliga strategier i någon större utsträckning och 
exkludering av ickebinära ser ut att vara genomgående för alla de sex analyserade tryckta 
läromedlen. 

 
Sammanfattningsvis har tryckta läromedel i svenskämnet genom tiderna fortsatt att främst vara 
mansbinära med cementerade könsstereotyper. Skillnaden mellan ett läromedel som följer en 
äldre läroplan och de som följer gy11 är att en förklaring av de personliga pronomenen hen och 
en ibland förekommer. Utöver kortfattade avsnitt som berör könsneutralitet och i ett fall 
ickebinära är läromedlen främst binära. De binära könen dominerar i läromedlen. De 
analyserade tryckta läromedlen framställs som slumpneutrala angående användandet av direkt 
tilltal ”du, ”din, ”ditt” som sedan följs av ”han”, ”hon”, ”kvinna”, ”man”. Det enda tryckta 
läromedlet som tar upp könsneutralitet i mer än enbart en sida eller en mindre ruta är Svenska 
impulser 3 där hen och en får fem hela sidor. Två av de sidorna är en artikel från DN där 
språkvetare och litteraturkritiker har intervjuats om vad de tycker angående könsneutrala 
pronomen. De intervjuade ser pronomenen som en tillfällighet som kommer att försvinna och 
har ingenting med ickebinära att göra, vilket ger en känsla av negativa värderingar gentemot 
ickebinära i avsnittet som helhet. De sex analyserade tryckta läromedlen är binära. Det vore 
enkelt att byta ut binära ord till könsneutrala ord verkar läromedelsförfattare inte vara där ännu. 



30 
 

8.2.2 Varför språket bör ändras angående ickebinära i de tryckta läromedlen 
I avsnittet nedan förs en teoretisk diskussion angående varför språket i de tryckta läromedlen i 
svenskämnet bör ändras för att inkludera ickebinära. Diskussionen utgår från den kritiska 
diskursanalysen och Norman Faircloughs språkfigur (figur 1). 

 
Tryckta läromedel fungerar som grundpelaren till elevers språkliga förmåga. Vilka läromedel 
elever får möta i skolan påverkar deras språkliga förmåga och vad som sedan blir deras 
språkliga erfarenheter. Om eleverna endast får möta binära karaktärer i sina barnböcker, för att 
sedan endast möta binära personer och formuleringar i sina tryckta läromedel finns det inget 
utrymme för dem att få könsneutrala språkliga erfarenheter. Svenskämnet har som mål att elever 
ska få självinsikt och förståelse för andra människor samt ta del av olika tankesätt för att få 
många perspektiv (Läroplan, 2011: 160). Genom att exkludera ickebinära i de tryckta 
läromedlen får eleverna ingen möjlighet genom skolan att varken få självinsikt om att de själva 
kanske är ickebinära eller få förståelse för andra ickebinära personer. Utan förståelse för 
ickebinära personer är det lättare för andra elever att se dem som främmande och placera dem 
i utanförskap. Om eleverna däremot får ta del av att det finns fler könsidentiteter än de binära 
och möter ett könsneutralt språk i svenskämnet skapas en språklig medvetenhet hos dem. 
Skottland föregår med gott exempel angående en större inkludering i undervisningen. En av 
motiveringar till att Skottland har valt att inkludera +HBTQIA-undervisning i skolan är att de 
tror att genom medvetenhet hos eleverna kommer mobbing rörande könstillhörighet eller 
sexuell läggning att minska. Om mobbningen minskar hoppas de även att självskadorna hos 
transpersoner ska minska (The Guardian, 2018-11-09). Genom att inkludera ickebinära i tryckta 
läromedel i skolan samt att problematisera när de inte inkluderas blir eleverna medvetna om att 
det finns ett val. Antingen kan eleverna skapa ett inkluderande språk eller möta potentiella 
konsekvenser om de inte gör det. Elevernas språkliga medvetenheter angående inkludering och 
exkludering av ickebinära påverkar deras språkliga kunskap. Genom att elevernas språkliga 
medvetenhet i svenskämnet vidgas, vidgas även deras språkliga kunskaper. 

 
Elevernas språkliga kunskaper gällande inkludering och exkludering av ickebinära påverkar 
deras potential att välja sitt eget språkbruk. Om elever får möjlighet att få språkliga kunskaper 
om inkludering av ickebinära skapas deras potential att kunna välja sitt eget språkbruk. Redan 
som barn bör elever få ta del av läseböcker som inkluderar könsneutrala personliga pronomen 
som fokuserar på vad karaktären gör snarare än att sätta in hen i ett könsstereotypiskt fack. Låt 
barn möta Kivi & Monsterhund stället för enbart Snövit och Askungen. När eleverna senare 
möter tryckta läromedel i skolan kan deras språkliga kunskaper utvecklas och genom sina 
erfarenheter och språkliga medvetenhet upptäcker de när en text är inkluderande eller 
exkluderande. Om eleverna får den här möjligheten i svenskämnet och i skolan överlag har de 
sedan stora språkliga möjligheter att utvecklas som medborgare i samhället, vilket kan kopplas 
till figur 2. Läroplanen eftersträvar att skapa demokratiska medborgare, genom att eleverna kan 
välja att skapa ett inkluderande språk ges de möjligheten att inkludera alla personer oberoende 
av könstillhörighet. 

 
Språket i tryckta läromedel idag bör ändras för att fler elever ska känna sig inkluderade i 
undervisningen. Vi lever i en tid där datorer, mobiltelefoner och andra medier tar över allt mer. 
Tiden för böcker som huvudrätt kanske är över, men tryckta läromedel fungerar fortfarande 
som grundpelare i skolan. Genom att skapa tryckta läromedel som är könsneutrala kan fler 
elever känna sig inkluderade i undervisningen. Jag anser att Sverige bör följa efter i Skottlands 
fotspår och att även vi inkluderar +HBTQIA-undervisning i skolan. Genom en större 
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medvetenhet angående ickebinära kan de synliggöras. Läraren har ett stort ansvar när det gäller 
inkludering av ickebinära i skolan. Lina Axelsson Kihlblom är skolchef och har tidigare varit 
rektor. Axelsson Kihlblom poängterar hur viktigt det är att lärare måste vara medvetna om att 
det alltid kommer att finnas transpersoner i skolvärlden. Det är viktigt att läraren tar reda på rätt 
pronomen på elever, rätt tilltalsnamn även om det inte är namnet som står i klasslistan samt 
aldrig säga exempelvis ”hej tjejer och killar” till en klass (Olber Croall: 75–79). Genom att 
skapa könsneutrala barnböcker, könsneutrala tryckta läromedel och att lärare främst använder 
könsneutralitet i skolvärlden kommer alla elever ha de verktyg som krävs för att kunna nå sin 
fulla potential. Depression och självmord är vanligt hos transpersoner och det kan kopplas till 
utanförskap, exkludering och mobbning (The Guardian, 2018). Det är inte enbart ickebinära 
som osynliggörs i de tryckta läromedlen utan +HBTQIA-personer överlag. Den heterosexuella 
binära personen utgör normen. Ett steg i rätt riktning för få bort osynliggörandet av ickebinära 
är att inkludera dem i våra tryckta läromedel. 

 
Sammanfattningsvis kan elevers språkliga erfarenheter påverka deras språkliga medvetenhet 
och kunskap, vilket leder till att de kan välja sitt eget språkbruk. Genom att inkludera ickebinära 
i alla dessa steg i svenskundervisningen och skolan i överlag kan ickebinära känna sig delaktiga 
i samhället på ett större sätt än tidigare. Om de binära eleverna är medvetna om att ickebinära 
finns och accepterar dem har ickebinära inkluderats i skolvärlden. Om ickebinära eleverna 
känner att de är accepterande i samhället har demokratiska medborgare skapats. Inkludering av 
ickebinära i tryckta läromedel i svenskämnet är första steget på vägen. När utanförskap och 
exkludering av ickebinära minskar har alla elever verktygen till att nå sin fulla potential i det 
svenska språket, i skolan och i samhället. 

 
Resultatdiskussionen tyder på att språket i de analyserande läromedlen för svenskämnet främst 
är exkluderande av ickebinära och kan revideras för ett mer inkluderande språk. Anledning till 
varför språket bör revideras är bland annat för att ickebinära elever ska känna sig mer 
inkluderade i skolan. Samtidigt kan binära elever bli mer accepterande gentemot ickebinära i 
samhället överlag. Hur språket ser ut i läromedel för andra åldrar, andra ämnen och vad 
ickebinära elever själva anser om befintliga läromedel i skolan vore intressant att undersöka 
vidare. 

 
 

8.2.3 Förslag till framtida forskning 
I avsnittet nedan kommer fem förslag till framtida forskning avseende inkludering och 
exkludering av ickebinära i läromedel att presenteras. Förslagen till framtida forskning 
redovisas utifrån vad jag fann saknas i tidigare forskning och som inte heller har inkluderats i 
denna läromedelsanalys. Nämligen läromedelsanalyser om ickebinära i fler ämnen än svenska, 
i fler årskurser än gymnasiet, mer på djupet samt inkludering av ickebinäras egna upplevelser 
av befintliga läromedel. 

 
Mitt första förslag för framtida forskning är att genomföra liknande läromedelsanalyser som 
denna fast i andra ämnen än svenska. Genom läromedelsanalyser angående inkludering och 
exkludering av ickebinära i ämnen så som samhällskunskap, historia, engelska och liknande 
kan en vidare kartläggning göras angående hur det ser ut i tryckta läromedel som används i 
skolan idag. 
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Mitt andra förslag för framtida forskning är att genomföra liknande läromedelsanalyser som 
denna fast i fler åldrar än enbart för gymnasiet. Genom läromedelsanalyser angående 
inkludering och exkludering av ickebinära i allt från förskolan och upp till högstadiet rörande 
svenskämnet, eller andra ämnen, kan en vidare kartläggning göras angående hur det ser ut i 
tryckta läromedel som används i skolan idag. 

 
Mitt tredje förslag för framtida forskning är att genomföra en djupare läromedelsanalys för 
svenskämnet i gymnasiet. Istället för att analysera många läromedel kan en eller två tryckta 
läromedel analyseras för att gå på djupet angående hur inkludering och exkludering av 
ickebinära ser ut sida för sida. Genom en sådan undersökning skulle min läromedelsanalys 
kompletteras. 

 
Mitt fjärde förslag för framtida forskning är att intervjua ickebinära elever i den svenska skolan 
för att se vad de tycker. Det kan vara intressant att se om de ickebinära eleverna anser sig vara 
representerade i nuvarande tryckta läromedel som används, eller om det bör ändras. Hur 
eleverna anser att läromedlen kan ändras är även en intressant utgångspunkt som 
läromedelsförfattare bör vara medvetna om för framtida inkludering. 

 
Mitt femte och sista förslag för framtida forskning är att undersöka fler typer av läromedel som 
används i svenskämnet för gymnasiet än enbart tryckta läromedel. Majoriteten av lärare i 
gymnasieskolan idag använder inte enbart tryckta läromedel, därför kan det vara intressant att 
se representationen av ickebinära i övriga läromedel som används. 

 

8.3 Slutsats 
Ett mönster i de analyserade tryckta läromedlen i svenskämnet samt tidigare forskning är att de 
mansbinära dominerar och att traditionella könsstereotyper fortsätter att råda. Ytterligare ett 
mönster är att ickebinära osynliggörs i de tryckta läromedlen. Då ickebinära osynliggörs är 
värderingarna av dem få. Endast i ett läromedel presenteras värderingar om könsneutralitet 
vilka uttrycks negativt. Det är få språkliga strategier som används för att inkludera ickebinära i 
de tryckta läromedlen. Strategierna som används framstår som slumpartade och följs av binära 
personliga pronomen. Genom att medvetet vara könsneutral i tryckta läromedel i svenskämnet 
får eleverna de verktyg som krävs för att utveckla sitt eget språkbruk. Elevernas språkbruk ger 
dem potentialen till att skapa ett samhälle där alla inkluderas oberoende på könstillhörighet. 
Slutsatsen är att gymnasiets tryckta läromedel i svenskämnet inte är inkluderande gentemot 
ickebinära personer. Skottland har introducerat +HBTQIA-undervisning i sina läroplaner, en 
mängd länder har infört ett tredje juridiskt kön samt diskussioner om att införa ett tredje 
juridiskt kön pågår även i Sverige. Avslutningsvis anser jag att det är på tiden att könsneutralitet 
och ickebinära får plats i de tryckta läromedlen i svenskämnet. 
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Bilaga 1: Enkätinformation och enkätfrågor 
 
 

Rubrik till enkät: Mest använda tryckta läromedlet för svenskämnet? 

Rubrik till dokument: Mest använda tryckta läromedlet för svenska i gymnasiet? 

Mitt namn är Henry Söderberg, och jag är inne på mitt sista år på lärarutbildningen för att bli 
gymnasielärare i bland annat svenska. I mitt avslutande examensarbete tänker jag genomföra 
en läromedelsanalys. De läromedel jag vill analysera är de som verksamma svensklärare 
använder mest. Här behöver jag din hjälp! 

I den korta enkäten får du ange vilken tryckt lärobok du använder mest i din svenskundervisning 
i gymnasiet. Jag ber även om en motivering till varför du använder just det här tryckta 
läromedlet/varför du anser att just detta läromedel är bra. I slutet av enkäten finns det möjlighet 
att inkludera kommentarer för "övrigt" om du anser att du vill tillägga någonting. 

 
OBSERVERA! Enkäten omfattar endast TRYCKTA LÄROBÖCKER för SVENSKÄMNET i 
GYMNASIET som används idag och är utformande efter GY11, det vill säga är publicerade 
mellan 2011 och 2018. 

 
 

Tack på förhand för att du hjälper mig med mitt examensarbete! 

 
*Kön: 

( ) Man 

( ) Kvinna 

( ) Ickebinär 
 

*Hur länge har du varit verksam lärare? 
 
 

*Vilket tryckt läromedel (lärobok) använder du dig mest av i din svenskundervisning för 
gymnasiet? 

 
*Varför använder du just detta läromedel mest/varför anser du att detta läromedel är 
bra? 

 
*Vilket förlag har tryckt läromedlet och vilket år är läromedlet publicerat? 

 
 

Ev. övriga kommentarer 

(* = Obligatorisk fråga) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQiS6sXITvGTA-Ya63dO1rHNGjzX_ttAvu5cX5ED-YdQg7Pg/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link
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Bilaga 2: Sammanställning enkätsvar 
 
 

Kön Verksam 
lärare (antal 
år) 

Mest använda 
tryckta 
läromedlet 

Varför? (Plus förlag/år) Övrigt 

Kvinna 12 år Svenska helt 
enkelt 1–3 

Många bra exempel, 
tydliga matriser och 
många bra övningar att 
välja mellan. Snygg layout 
och elevvänligt innehåll. 
(NA 2017) 

 

Kvinna 7 år Använder ej 
läromedel 

-  

Kvinna 12 år Svenska helt 
enkelt 1–3 

Den har väldigt många 
mindre övningar i t ex 
språk, vilket är ett bra 
komplement till andra 
läromedel (NA 2015, 
2016) 

 

Kvinna 12 år Svenska Impulser 
1–3 

ÄMNESLAGET I SVENSKA 
HAR BESLUTAT 
GEMENSAMT ATT 
ANVÄNDA LÄROMEDLET 
FÖR 
STUDIEFÖRBEREDANDE 
KLASSER. JAG ÄR SJÄLV 
NÖJD MED DET SOM 
HELHET. BÅDE 
FAKTATEXTER OCH 
FÖRSLAG PÅ 
ÖVNINGSUPPGIFTER ÄR 
TYDLIGT ANPASSADE TILL 
MIN TYP AV ELEVGRUPP. 
(Sanoma, 2013) 

 

Kvinna 30 år Svenska impulser 
3 

Ett av få läromedel som är 
användbart i avsedd kurs. 
(Sanoma, 2013) 

 

Man 6 år Svenska Timmar Det var det som fanns 
tillgängligt (Gleerups, 
2011) 

 

Ickebinär 2 år Svenska helt 
enkelt 1–3 

Tydlig koppling till 
läroplanen, välvalda 
texter och relevanta och 
varierade uppgifter. (NA, 
2015–2018) 

 

Kvinna 2 år Svenska helt 
enkelt 1–3 

Tydlig struktur (NA, 2014)  

Kvinna 20 år Svenska Impulser 
3 

Ligger nära ämnesplanen, 
tydliga instruktioner i 
uppgifterna, bra 
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   exempeltexter 
(Studentlitteratur, 2013) 

 

Kvinna 2 år Svenska Impulser 
1–3 

För att det är ett varierat 
läromedel som täcker 
innehållet i kursen på ett 
sätt som gör att eleverna 
kan ta till sig det. 
(Sanoma, 2013) 

 

Kvinna 4 år Svenska Impulser 
1–3 

Det var det som fanns att 
tillgå på skolan men har 
fortsatt använda det för 
det är bra texter och 
upplägget fungerar bra 
för eleverna. (Sanoma, 
2008) 

 

Man 11 år Svenska Impulser 
1 och 3 

Tydliga (Sanoma)  

Man 7 år Handbok i 
svenska språket 

Mer uppslagsverk än 
kursbok - jag gör det 
mesta materialet själv 
(Minns ej förlag) 

 

Man 10 år Svenska Impulser 
1–3 

Det har en gedigen 
litteraturkoppling. (Vet ej 
förlag) 

 

Kvinna 6 år Svenska Impulser 
1–3 

Bäst innehåll, struktur och 
lätt att koppla till Centrala 
innehåll och kunskapskrav 
(Sanoma, osäker på årtal) 

 

Kvinna 13 år Svenska helt 
enkelt 1–3 

Tydliga uppgifter, 
bedömningsmatriser för 
eleverna, modern, bra 
verktygslåda i slutet, etc. 
(NA 2017) 

 

Kvinna 20 år Svenska Impulser 
3 

Utformad efter gy11 
(Sanoma, 2011) 

 

Kvinna 10 år Svenska helt 
enkelt 1–3 och 
Svenska Impulser 
1–3 

Svenska helt enkelt för att 
den är komplett och 
uppdaterad med övningar 
och exempeltexter. 
Svenska impulser 3 för att 
det mesta finns med (Vet 
ej förlag) 

 

Kvinna 15 år Insikter i Svenska Konkreta övningar och 
bra texter för 
yrkesförberedande 
(Gleerups, 2011) 

 

Kvinna 20 år Svenska Impulser 
1–3 

Tydligt, bra urval (Vet ej 
förlag) 

 

Kvinna 4 år Svenska Impulser 
1–3 

Det är det vi har i 
klassuppsättning på 
jobbet. Gillar trean och till 
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   viss del tvåan men inte 
ettan. Kompletterar 
mycket med eget eller 
annat material. (Minns ej 
förlag) 

 

Man 10 år Ekengrens 
svenska (språkbok 
och litteraturbok) 

Det varierar vilket 
läromedel som används 
beroende på kurs, vilket 
program eleverna läser 
och hur den lokala 
tillgången på antal 
böcker. Ekengrens 
svenska är kanske inte 
förstavalet om jag själv får 
välja men det är det vi har 
störst tillgång till på vår 
skola. Det är dock ett 
läromedel som möter upp 
relativt väl mot kursernas 
delar och när det gäller 
litteratur så är det relativt 
generöst med större 
textutdrag i själva 
litteraturboken. Det går 
med andra ord att klara 
sig utan en tillhörande 
antologi. Böckerna saknar 
dock mycket av det som 
handlar om 
litteraturanalys i 
praktiken, dvs. metoder 
och begrepp kopplat till 
analys. (Natur och kultur, 
2011 (eftersom det ingår 
flera böcker i serien skiljer 
sig publiceringsåren 
något.) 

Dina frågor är 
generellt svåra 
att besvara 
eftersom det i 
många fall ingår 
flera böcker i en 
serie. Det kan 
alltså vara olika 
böcker 
beroende på 
kurs och om vi 
talar om språk 
eller litteratur. 
Beroende på 
hur 
lärartjänsten 
ser ut har kan 
man ha olika 
böcker. Den 
bokserie som 
jag tyckt bäst 
om att arbeta 
med är Svenska 
impulser från 
Sanoma. 

Kvinna 17 år Formativ Svenska 
som andraspråk 1 
& 2 

Materialet innehåller 
mönsteruppgifter med 
lösta elevexempel. Det är 
bra för eleverna att 
utöver lärarens 
genomgångar/förklaringar 
ha en modell för hur de 
förväntas lösa 
uppgifterna. (Liber, 
2017,2018) 

 

Kvinna 1 år Svenska Impulser 
1–3 för 
yrkesprogrammen 

Jag använder läromedlet 
väldigt sporadiskt men 
det är det enda läromedel 
riktat mot 

I svenskämnet 
använder jag 
generellt sett 
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   yrkesprogrammen som 
jag tycker är bra. 
(Sanoma, 2012) 

väldigt sällan 
läromedel. 

Kvinna 1 år Svenska Impulser 
1–3 

Mest allsidigt, ej för 
barnsligt/förenklat, fanns 
tillgängliga på skolan i 
klassuppsättning (Vet ej 
förlag) 

 

Kvinna 3 år Svenska Impulser 
1 

Layouten är tilltalande för 
eleverna. Boken är 
uppdelad i bra avsnitt och 
tydligt kopplade till 
kursplanen. Det finns 
goda exempel i boken 
som bla förklarar hur du 
kan skriva olika texttyper 
och vad du bör tänka på i 
en analys. (Sanoma, 2017) 

 

Kvinna 2,5 år Svenska helt 
enkelt 1–3 

Det finns bra texter och 
uppgifter till. Finns flera 
olika typer av övningar 
man kan göra samt 
förslag på examinerade 
uppgifter. (NA) 

 

Kvinna 2 år Svenska Impulser 
1 

Pedagogiskt uppbyggd, 
modern dvs är anpassad 
efter samhället eleverna 
växer upp i idag (tex 
digitaliseringen) och enkel 
för eleverna att ta till sig 
(Vet ej förlag, 2018) 

Ska däremot 
byta till det nya 
läromedlet 
Metafor nästa 
läsår som är 
ännu mer ”i 
tiden” och 
uppbyggd på 
ett pedagogiskt 
sätt med 
stimulerande 
läsning för 
eleverna. 

Kvinna 23 år Människans 
texter (Språk och 
litteratur) 

Gediget och 
genomarbetat 
(Studentlitteratur, 2016) 

Det är viktigt att 
varje lärare får 
välja det som 
passar hen och 
att det finns 
många olika 
skönlitterära 
titlar att välja 
på. 

Totalt antal 
svar: 29 
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