
 

 
 

Examensarbete 

Avancerad nivå 

Nya läromedel, gamla ideal? 
 
 
En kvalitativ och kvantitativ studie av fyra läromedel i 
svenska  
 
A qualitative and quantitative study on gender in four teaching 
materials in the subject of Swedish 
 

 

 

 

 

Författare: Britta Forsling 
Handledare: Jenny Rosén 
Examinator: 
Termin: VT -14 
Program: Lärarprogrammet 
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 

Poäng: 15 hp 
 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



 

 
 

Abstract 
 
I denna studie undersöks grammatikavsnitten i läromedel i svenska ur ett 
genusperspektiv. Undersökningen fokuserar på hur kvinnor och män framställs i fyra 
läromedel i svenska samt i vilken utsträckning manliga respektive kvinnliga text- och 
bildexempel förekommer. Analysmetoden som tillämpas är huvudsakligen kvalitativ 
genom kritisk diskursanalys av text- och bildexempel innehållande kvinnlig eller 
manlig referent. Exemplen analyseras också kvantitativt genom en korpuslingvistisk 
analysmetod. Resultatet visar genom den kvalitativa analysen att traditionella 
könsmönster delvis lever kvar i nya läromedel. Däremot så pekar den kvantitativa 
analysen på en kvinnodominans i läromedlen. Undersökningen kan ligga till grund för 
hur lärare kan arbeta med att synliggöra en förlegad genusordning, både för sig själva 
och för sina elever.  
 
Sökord: Kritisk diskursanalys, genus, läromedel, korpuslingvistik 
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1. Inledning 
Genus, i bemärkelsen socialt konstruerat kön, har sedan 1970-talet varit ett populärt 
forskningsfält. Genusforskningen utgår inte ifrån att kön är något biologiskt eller 
medfött, utan att kön är något som konstrueras socialt genom interaktion. Än idag är 
genusrelaterade ämnen ett populärt område inom bland annat sociolingvistik och 
diskursanalys (Wodak, 1997:1). Genusfrågor och jämställdhet är idag en del av Sverige 
och den svenska identiteten. Vi har pappadagar, lattepappor och jämställdhetsbonus.  
Jämställdhetsarbetet i Sverige har kommit långt i jämförelse med många andra länder i 
världen. Förra årets (år 2013) mätning från World Economic Forum (”The Global 
Gender Gap Report”) rankade Sverige som det fjärde mest jämställda landet i världen 
(WEF, 2013:347).  
 
Trots detta återspeglas patriarkala strukturer överallt i det svenska samhället. Män i 
Sverige har fortfarande högre genomsnittslöner, kvinnor tar fortfarande ut större 
delen av föräldraledigheten och män sitter fortfarande på fler chefsposter än kvinnor. 
Det är därför det fortfarande är viktigt att analysera skillnader kopplade till kön, för 
att motverka de faktorer som kan bidra till att göra skillnad. Mats Björnsson (2005) 
gör en intressant reflektion kring genusstudier:  

 

Vi studerar och tolkar könsskillnader och vi utgår från att dessa är betydelsefulla. 

Anledningen till att vi inte jämför t.ex. resultaten mellan svart- och rödhåriga elever i 

skolan är att vi är övertygade om att detta är irrelevant. Kön är relevant men inte på 

alla sätt och inte i alla sammanhang. Vi bör kunna demonstrera relevansen av kön inte 

bara i största allmänhet utan i de många specifika avseenden vi tar upp. (Björnsson 

2005:8) 

 

Relevansen, i det här fallet, är ett jämlikt samhälle där kvinnor och män ges samma 
möjligheter.  
 
Skolan har ett uppdrag att verka för ett jämlikt samhälle där kvinnor och män ges 
samma förutsättningar. Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) uttrycker att 
”jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2011:7). Det är därför av 
vikt att lärare är medvetna om hur barn påverkas av det som omger dem. Lärare bör 
göra medvetna val och anpassa sin undervisning efter detta så att 
undervisningsmaterialet inte återspeglar traditionella könsmönster. I denna studie 
undersöks hur det är ställt med jämställdheten i nya läromedel i svenska för 
grundskolans senare år.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att analysera hur kvinnor respektive män framställs i 
grammatikavsnittet i fyra läromedel i ämnet svenska för grundskolans senare år (7-9). 
De frågeställningar som undersökningen utgår ifrån är: 

 Hur framställs kvinnor respektive män i grammatikavsnitten i fyra läromedel i 
svenska? 

 Vilket utrymme ges kvinnor respektive män i läromedlen i fråga om 
förekomst i: 

o textexempel och bilder? 
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter samt den förståelse kring kön 
och genus som undersökningen vilar på, samt hur genusarbete tas upp i skolans 
styrdokument. Här berörs även i hur läromedelsgranskning gått till historiskt, samt 
hur det går till i dagsläget.  
 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna som presenteras i detta avsnitt innefattar först kritisk 
diskursanalys följt av korpuslingvistisk analys.  
  

2.1.1 Kritisk diskursanalys 
Diskursbegreppet är ett vitt begrepp som kan tolkas på många olika sätt. En vanlig 
definition är att diskurser är språkliga strukturer eller konventioner som används i 
olika situationer, exempelvis politisk diskurs eller medicinsk diskurs (Philips & 
Jørgensen, 2004:1). Kritisk diskursanalys bygger på studier av relationen mellan 
diskurser och sociala och kulturella strömningar i olika sociala sammanhang (Philips 
& Jørgensen, 2004:60). Syftet med kritisk diskursanalys är att belysa den lingvistisk-
diskursiva dimensionen i sociala och kulturella fenomen (Philips & Jørgensen, 
2004:61). Förenklat kan det förklaras som en analys av hur språk och texter påverkar 
oss i olika sociala sammanhang och, omvänt, hur olika sociala sammanhang påverkar 
det språk vi använder och de texter vi producerar. Faktorerna fungerar på så sätt i 
symbios med varandra. Inom kritisk diskursanalys är det också vanligt att bilder tas 
med i den lingvistiska analysen, på samma sätt som skrivna texter (Philips & 
Jørgensen, 2004:61).  
 
Denna undersökning kommer att utgå från den modell som utformats av en av 
frontfigurerna inom kritisk diskursanalys: Norman Fairclough. Hans tredimensionella 
modell (Fairclough, 1992:10) bygger på att alla diskursiva skeenden har tre 
dimensioner: texten, produktions- och tolkningsprocessen samt ett socialt skeende.  
Dessa tre dimensioner illustreras av nedanstående figur:  
 

 

  
Produktionsprocess 

 

  
Text 

 

Tolkningsprocess 

 
               Social struktur 

Figur 1: Faircloughs tredimensionella diskursmodell (Fairclough, 1992:10, min 
översättning) 
 
Texten (talad, skriven eller bild) ses alltså som en produkt som tillkommit i en 
produktionsprocess av exempelvis en skribent. Texten innebär samtidigt 
tolkningsprocess hos läsaren. Slutligen är texten också en avspegling av en social 
struktur i vilket texten tillkommit (Fairclough, 1992:10). I tolkningsfasen är det 
centrala syftet att specificera vilken typ av diskurs som texten anspelar på. För att 
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förstå Faircloughs modell är det av vikt att förstå hans ursprungstanke för hur 
språkliga strukturer och sociala strukturer hänger samman. Genom att kritiskt 
analysera språk går det att påvisa hur ”sociala strukturer avgör diskursers egenskaper, 
och diskurser i sin tur avgör sociala strukturer” (Fairclough, 2010:30, min 
översättning). Dessa två faktorer samverkar, enligt Fairclough, och upprätthåller och 
återskapar varandra. Ur ett genusperspektiv innebär detta att gamla könsrollsmönster 
och patriarkala strukturer skapas och återskapas av sociala strukturer och diskurser.     
 

2.1.2 Korpuslingvistisk analys 
Korpuslingvistik är ett relativt nytt fält inom lingvistiken som växt fram i och med 
datorernas inträde. Korpuslingvistik ger möjligheter att mäta och belysa statistiska 
fenomen i språk och kan därför anses något mera vetenskaplig än traditionell 
språkforskning som oftast bygger på forskarens egen tolkning. En korpus består 
oftast av en större mängd språklig data, men korpusar kan i vissa fall också vara 
relativt små. Vanligt förekommande inom korpuslingvistik är att titta på språkliga 
fenomen i en stor korpus, såsom Stockholm Umeå korpusen, bestående av en miljon 
ord. Större korpusar kan ses som representativa för språket i allmänhet och det 
möjliggör generalisering kring språkliga fenomen. Men mindre korpusar kan också ge 
möjligheter att analysera språkliga fenomen. En mindre korpus bestående av texter 
från en specifik genre kan besvara frågeställningar gällande språkliga fenomen inom 
den genren. Inom korpuslingvistik är det exempelvis möjligt att ta fram frekvenslistor 
för att analysera hur vanligt förekommande särskilda ord är i förhållande till andra. 
Det är också möjligt att ta fram sannolikhetsindex för att ett ord förekommer i en 
text. För denna typ av analys finns flera nerladdningsbara mjukvaruprogram; denna 
studie använder ”AntConc” som finns tillgängligt fritt via internet.  
 
En annan intressant aspekt som korpuslingvistik möjliggör är analys av konkordanser 
på lexikalisk nivå. Den brittiske lingvisten Firths kända citat: ”[y]ou shall know a word 
by the company it keeps” (citerad i Lindquist, 2009:72) förklarar hur korpuslingvistisk 
analys kan förstås. Genom analys av kollokationer, det vill säga det sällskap som ett 
ord befinner sig i, går det att dra slutsatser om hur språket är uppbyggt. Ord 
förekommer inte som isolerade enheter, utan tenderar att bilda mönster tillsammans 
med andra ord. Sociolingvistiska studier ur genusperspektiv av feminina och 
maskulina pronomen har bland annat visat att feminina pronomen förkommer i 
betydligt lägre grad än maskulina, i några av de största engelska korpusarna (McEnery, 
et al. 2006:108). Undersökningar har också visat att kvinnor oftare beskrevs med 
adjektiv relaterade till utseende och att män oftare beskrevs med adjektiv som 
indikerade storlek eller signifikans (McEnery, et al. 2006:108).  
 

2.2 Genus 
Här följer den definition av begreppet genus som denna studie utgår ifrån. Här 
behandlas även vikten av genusarbete i skolan.  
 

2.2.1 Definitionen av genus 
Begreppet ”genus” syftar inte på det biologiska könet, utan på ett konstruerat, socialt 
kön. Genusforskning syftar till att belysa frågor relaterade till det socialt konstruerade 
könet. Det finns emellertid en motpol till genusbegreppet som innebär en 
essentialistisk syn på kön. Ett essentialistiskt synsätt innebär att det biologiska könet 
skulle ha betydelse, exempelvis för hur vi beter oss (Mattlar, 2008:55). Mannen 
karaktäriseras ofta som ”aktiv, hård, självsäker och aggressiv medan kvinnan står för 
det motsatta, nämligen passivitet och mjukhet. Hon är kommunicerande och 
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relaterande samt lyhörd och lugn” (Roberts, citerad i Mattlar, 2008:56). Det 
essentialistiska synsättet på kön skulle kunna förklaras som motsatsen till 
genusbegreppet.  
 
Genusbegreppet innebär att kön är något som konstrueras. ”Genusbegreppet utgår 
från ett konstruktivistiskt perspektiv som kan härledas till [Simone de] Beauvoir” 
(Mattlar, 2008:57). Termen ”genusordning” kan användas för att ”beteckna de regler 
och normer som särskiljer och identifierar kvinnor och män i ett samhälle, en kultur 
eller en miljö” (Wernersson, 2009:9). Däremot ligger många gånger en politisk 
laddning i begreppet och ett ”antagande om en orättfärdig maktfördelning mellan 
könen” (Wernersson, 2009:9). Genusordning beskriver bland annat de patriarkala 
strukturer som återfinns i samhället. Patriarkala strukturer är ofta föremål för analys i 
genusforskningen och speglar orättvisan i att mannen är norm och att kvinnan är 
”den andra” – underställd mannen. Yvonne Hirdmans idé om genusordningens 
uppkomst sammanfattas i hennes genuskontrakt. Hirdmans genuskontrakt förklarar 
faktorerna som spelar in när vi skapar kön. Genuskontraktet består av tre plan: 
kulturell överlagring – idén om hur förhållandet mellan kvinna och man bör se ut, 
social integration – arbetsdelningen mellan könen samt socialisering – inlärning av 
sociala tabun gällande kön (Hirdman, 2004:119-120). Detta genuskontrakt bidrar till 
att genusordningen bibehålls, med kvinnan underordnad mannen. Diskurser 
genomsyras ofta av en genusordning som förfördelar kvinnor. Diskurser producerar, 
formar, cementerar och reproducerar denna genusordning som på så sätt 
upprätthåller patriarkala strukturer och förtryckande normer (Speer, 2005:7).  
 
Genuslingvistik, eller feministisk lingvistik, behandlar de språkliga strukturer som 
bidrar till det ojämställda förhållandet mellan män och kvinnor och arbetar för att 
motverka det (Wodak, 1997:7). För att avslöja genusordningen i språkliga strukturer 
måste en förståelse skapas för hur genus konstrueras och upprätthålls av språket 
(Paltridge, 2006:31). Patriarkala strukturer upprätthåller en manlig dominans och en 
kvinnlig underkastelse både i samhället och i språket (Paltridge, 2006:33).  
 

2.2.2 Genusarbete i skolan 
I läroplanen (Lgr 11) finns skolans övergripande värdegrund och uppdrag och där 
uttrycks bland annat vikten av alla människors lika värde samt jämställdhet mellan 
kvinnor och män (Skolverket, 2011:7). Skolan skall ”gestalta och förmedla” dessa 
värden (Skolverket, 2011:7). Vidare ska skolan främja förståelsen för andra 
människor: ”[i]ngen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, […] eller 
för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas” (Skolverket, 
2011:7). Läroplanen förespråkar också en likvärdig utbildning som ska: ”aktivt och 
medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (Skolverket, 2011:8). 
Det finns en medvetenhet kring sociala könsmönster och deras påverkan på eleverna: 
”[d]et sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt” (Skolverket, 2011:8). Jämställdheten får stort utrymme i 
läroplanen och det framgår också tydligt att skolans ansvar och uppdrag är att 
motverka en orättvis genusordning. ”Skolan har ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011:8). Detta uttrycks generellt och ska 
genomsyra hela grundskolan. 
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Förståelsen för genus och hur socialt kön skapas är viktig för att kunna inta ett kritiskt 
förhållningssätt mot könsroller och normer. Det är viktigt att ta upp till diskussion 
med elever hur kön konstrueras för att skapa en medvetenhet hos dem att genus inte 
är en personlig egenskap, utan snarare något som utvecklas i en interaktionsprocess 
med andra människor (Kreitz- Sandberg, 2013:446).  
 

2.3 Granskning av läromedel 
Fram till mitten av 1970-talet granskade svenska staten alla läromedel. ”Statens 
läroboksnämnd existerade som egen myndighet fram till 1974 då den underställdes 
Skolöverstyrelsen och 1983 blev den en del av SIL – Statens Institut för 
Läromedelsinformation” (Carlson & von Brömssen, 2011:20). Sedan 1974 finns alltså 
ingen statlig granskning, utan det är upp till varje lärare att kritiskt granska det utbud 
av läromedel som finns tillgängligt. En granskning gjord 1999 av läromedel i fysik i 
grundskolans senare år eller gymnasieskolan visar att de flesta läromedel varken var 
”genuskänsliga eller genusmedvetna och […] bidrar till att återskapa traditionella och 
stereotypa könsrollsmönster” (Skolverket, 2006:11). Läromedel har en stark tradition i 
svensk undervisning och det är ”den historiska reproduktionen, i kraft av sin 
tradition, som får inflytande över den samtida produktionen” (Carlson & von 
Brömssen, 2011:35). Sannolikheten för att nya läromedel innehåller strukturer från 
tidigare läromedel torde således vara hög. På så vis kan även förlegade diskurser leva 
kvar.  

 
3. Metod och material 
Detta avsnitt kommer att beskriva metoderna som använts för att genomföra 
analysen, presentera det material som valts ut för analys samt beröra de 
forskningsetiska aspekterna. Avsnittet avslutas med en diskussion kring metoden och 
materialet. 
 

3.1 Metod 
Metoderna för att genomföra analyserna är båda valda för att synliggöra 
genusrelaterade skillnader i undersökningsmaterialet. För att analysera texterna har en 
kvalitativ och en kvantitativ analysmetod huvudsakligen tillämpats. Syftet med att 
välja en kvalitativ metod är att få en ”djupare kunskap” (Patel & Davidson, 2008:118) 
och förståelse för en text. En kvalitativ metod kännetecknas ofta av en bearbetning av 
ett omfattande textmaterial där utvalda delar i texten analyseras och tolkas (Patel & 
Davidson, 2008:120). En kvantitativ metod är statistisk och redovisar ofta resultat i 
numerisk form (Patel & Davidson, 2008:111), exempelvis genom tabeller. En kritisk 
diskursanalys, baserad på Faircloughs (2010) modell, har genomförts för att avslöja 
attityder och genusrelaterade maktdiskurser i läromedlen. I diskursanalysen ingår både 
språkliga exempel och eventuella bildexempel. Kritisk diskursanalys fungerar alltså 
inte bara som teori i denna studie, utan även som metod. Det är ett sätt att undersöka 
hur sociala och kulturella fenomen speglas i den ”lingvistisk-diskursiva dimensionen” 
(Philips & Jørgensen, 2004:61), som i det här fallet är läromedel i svenska. Enligt 
Fairclough (2010) så påverkar både sociala och kulturella faktorer producerandet av 
texter. På så sätt kan texten ses som en produkt av en diskurs. Texten, i sin tur, 
fungerar i symbios med upprätthållandet av de diskurser som finns i samhället. På 
detta sätt kommer diskursanalysen att användas som metod i den här studien; som ett 
verktyg för att belysa hur texter speglar och återspeglar diskurser. Inom kritisk 
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diskursanalys är det också vanligt att bilder tas med i den lingvistiska analysen, på 
samma sätt som skrivna texter (Philips & Jørgensen, 2004:61). 
 
Som ett komplement till den kvalitativa, kritiska diskursanalysen har en kvantitativ 
korpuslingvistisk analys tillämpats för att ge en deskriptiv och statistisk (Patel & 
Davidsson, 2008:109) bild av undersökningsmaterialet. Ambitionen med den 
kvantitativa analysen är att belysa kvinnlig alternativt manlig dominans genom att 
statistiskt jämföra förekomsten av fiktiva personers namn, samt frekvensen av 
könsbestämda personliga pronomen. Undersökningens korpus består av var och ett 
av de utvalda avsnitten i läromedlen och informationen (texten) har överförts 
manuellt till analyserbar digital data. Den korpuslingvistiska analysen genomfördes 
med hjälp av ett analysprogram (AntConc) där det är möjligt att analysera 
konkordanser, skapa frekvenslistor och ta fram index för att visa sannolikheten för att 
ett ord förkommer i en text. 
 
Genom en kvantitativ analys stärks studiens reliabilitet, eftersom den kompletterar 
den kvalitativa analysen som av sin natur bygger på subjektivitet och tolkning. Genom 
att säkerställa studiens reliabilitet stärks per automatik förutsättningarna för god 
validitet då de står: ”i visst förhållande till varandra ” (Patel & Davidsson, 2008:99). 
Validitet är annars något som kan vara problematiskt när det kommer till kvalitativa 
studier. För att stärka validiteten har fokus legat på koherens i undersökningen. 
Genom att säkerställa att undersökningen följer en röd tråd och är koherent, stärks 
undersökningens validitet (Philips & Jørgensen, 2004:125).  

 
3.2 Material 
Materialet som kommer att analyseras består av fyra, för undersökningen nyligen 
utgivna, läromedel i svenskämnet för grundskolans senare år (7-9). Läromedlen är 
utgivna efter att den nya läroplanen (Lgr 11) implementerades. För att begränsa 
urvalet har endast så kallade ”grundböcker” valts. Med grundbok avses den bok som 
är central i läromedlet. Till grundboken finns ofta komplement såsom övningsböcker 
och antologier. Därtill har endast grundboken avsedd för årskurs nio valts, i de fall 
där läromedelet delar in grundböckerna efter årskurs. För att ytterligare avgränsa 
studien har endast grammatikavsnittet i läromedlen analyserats. De utvalda 
läromedlen är:  
 

 Svenska Direkt 9 Grundbok. (2012) Sanoma utbildning.  
o Grammatikavsnittet är totalt 32 sidor och består av 3077 ord.  

 Portal grundbok. (2012) Gleerups.  
o Grammatikavsnittet är totalt sex sidor och består av 1512 ord.  

 Kontakt Introboken Svenska för åk 7-9. (2014), Natur och kultur. 
o  Grammatikavsnittet är totalt 16 sidor och består av 2596 ord. 

 Studio svenska 4. (2012) Liber.  
o Grammatikavsnittet är totalt 13 sidor och består av 2098 ord.  

 
För att få ett så heterogent urval som möjligt har läromedel från fyra olika förlag valts.  

 
3.3. Forskningsetiska aspekter 
Inga etiska aspekter utifrån vad som anges i Högskolan Dalarnas riktlinjer har 
behövts tas i beaktande då studien inte involverar några personer (genom exempelvis 
intervjuer) utan enbart analyserar text i läromedel.  

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html
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3.4 Metod- och materialdiskussion 
Givetvis är det möjligt att genomföra denna typ av undersökning på fler sätt än detta. 
Andra typer angreppssätt och val av analysmetoder skulle rimligen belysa faktorer 
som de valda metoderna inte möjliggör. Ytterligare kompletterande metoder skulle 
säkerligen stärka validiteten och ge en mer nyanserad bild av undersökningsmaterialet, 
men studiens omfattning begränsade metoderna till de två nämnda och applicerade 
(diskursanalys samt korpuslingvistisk analys). En kvalitativ metod ger dessutom 
utrymme för tolkning, vilket gör att det går att ifrågasätta reliabiliteten. Till syvende 
och sist är det en tolkningsfråga som rimligen varierar från person till person. Den 
kvantitativa metoden valdes därför som komplement för att stärka reliabiliteten. 
Undersökningsmaterialet begränsades till enbart grammatikavsnittet i endast fyra 
läromedel, vilket är ett försvinnande litet område och självfallet inte ger någon 
möjlighet till några generaliseringar kring attityder i nyare läromedel i svenska överlag.  

 
4. Tidigare forskning 
En studie (Graeske, 2010) kring genusmönster i läromedel gjord vid Luleå universitet, 
visar att traditionella könsmönster fortfarande existerar i hög grad i läromedel. 
”Fortfarande efter flera decenniers forskning om genus och ständigt pågående 
diskussioner om litteratur och kanon verkar de traditionella genusmönstren i det 
närmaste oförändrade i de undersökta läromedlen” (Graeske, 2010:127). Studien tar 
bland annat upp kategoriseringar kring de författarporträtt som presenteras i 
läromedlen. Beskrivningarna i de manliga författarportätterna innefattade exempelvis 
ord som: rebeller, genier, debattörer och äventyrare (Graeske, 2010:125). De kvinnliga 
författarporträtten innehöll däremot etiketter som: hysterikor, kvinnosakskvinnor och 
sjuka kvinnor (Graeske, 2010:126). 
 
En studie av läromedel för gymnasiet i engelska och franska (Carlswärd & Lindman, 
2006) visar en ojämn distribution av kvinnligt och manligt. Den bild av kvinnor och 
män som förmedlas är i regel könsstereotyp och således inte i enlighet med 
läroplanens riktlinjer kring jämställdhet (Carlswärd & Lindman, 2006:26). Män 
förekommer i högre grad och ofta på bekostnad av kvinnan: 

 
En annan aspekt som förstärker mannen som norm, och då samtidigt osynliggör 
kvinnan, är de många irrelevanta bilder föreställande män i traditionellt manliga 
miljöer eller med traditionellt manliga attribut. Den här bilden stärks dessutom av att 
antalet män i boken vida överstiger antalet kvinnor. […] Mannen är inte bara 
dominant när det gäller till antalet i läroboken, utan innehar även en framträdande 
position, både i text och bild, på bekostnad av kvinnan. (Carlswärd & Lindman 
2006:25) 

 
Båda dessa studier pekar alltså på en ojämlik genusordning där patriarkala strukturer 
existerar.  
 
Wernersson (2009) menar att samhällsutvecklingen återspeglas i läromedel (läseböcker 
i svenska). ”De mönster som har framkommit antyder svängningar och förändringar i 
det senaste halvseklets genusordning i interaktion med andra samhällsordningar” 
(Wernersson, 2009:134), något som verkar positivt ur ett genusperspektiv. Men 
Wernersson vittnar också om en social struktur som ter sig svår att skaka av sig och 
som inte är lika positiv för kvinnans plats i könsmaktsordningen. Wernersson pekar 
på ”ett vidmakthållande av eller en återgång till en vit manlig heterosexuell 
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medelklassnorm, med en enda skillnad att den förefaller ha föryngrats och i viss 
bemärkelse femininiserats” (Wernersson, 2009:134). Mannen som norm tycks alltså 
leva kvar enligt Wernersson och mannen behåller således sin position längst upp på 
samhällsstegen.   
 
Jörgens Mattlars (2008) undersökning av kön och jämställdhet i läroböcker i svenska 
som andraspråk visar att könsfördelningen till stora delar är ojämn och att det finns 
en: ”stark dominans av manliga personer” (Mattlar, 2008:79). Det fanns dock exempel 
på undantag där könsfördelningen var jämn i ett kvantitativt hänseende (Mattlar, 
2008:79). Mattlar gör en kvalitativ analys av kategorin kön och studerar 
”framställningen av kön, könsmönster och jämställdhet” (Mattlar, 2008:81). Mattlars 
utgångpunkt i analysen av jämställdhetsfrågor baseras på ”polariteten mellan en 
kvalitativ syn på jämställdhet, som vilar på en essentialistisk syn på kön [det vill säga 
att män och kvinnor per definition antas vara biologiskt olika av naturen och därmed 
fungera och agera olika], och en kvantitativ och strukturell syn på jämställdhet, som 
bygger på en konstruktivistisk syn på kön [som går ut på att kön inte är något 
medfött, utan något som konstrueras av samhället]” (Mattlar, 2008:81). Mattlar 
kommer fram till att det finns ideologiska motpoler i läromedlen, där några av 
läromedlen har en manifest jämställdhetsagenda med en konstruktivistisk syn på kön, 
medan andra är mer konservativa och visar tendenser på en essentialistisk syn på kön 
(Mattlar, 2008:92).  
 
Sammanfattningsvis pekar tidigare undersökningar och forskning på att traditionella 
könsmönster existerar i hög grad i läromedel. Ofta presenteras en stereotyp bild av 
kvinnligt och manligt och män förekommer i högre grad och har en mer framstående 
position än kvinnor. Sociala strukturer ter sig svåra att skaka av sig och kvinnans plats 
i könsmaktsordningen är fortsatt bakom mannen. Mansnorm och mansdominans 
råder på bekostnad av kvinnor.    
 

5. Resultat och jämförelse 
Resultaten från undersökningen presenteras i detta avsnitt. I viss mån jämförs även 
resultaten. Resultaten presenteras i följande ordning utifrån de läromedel som 
analyserats:  

1. Svenska Direkt 9 Grundbok. (2012) Sanoma utbildning 
2. Portal grundbok. (2012) Gleerups 
3. Kontakt Introboken Svenska för åk 7-9 (2014), Natur och kultur 
4. Studio svenska 4 (2012) Liber 

 

5.1 Svenska Direkt 9 (2012) Sanoma utbildning 
Svenska Direkt 9 är utgiven 2012 av förlaget ”Sanoma utbildning” och är skriven av tre 
kvinnor: Cecilia Peña, Lisa Eriksson och Laila Guvå. På omslagets baksida finns en 
kortare beskrivning av läromedlet: ”Svenska Direkt är ett nytt basläromedel i svenska 
[…] där eleven hela tiden står i centrum” (Peña, Eriksson & Guvå, 2012:omslagets 
baksida). Grammatikavsnittet spänner över 32 sidor och innehåller information om 
varför grammatik är bra att kunna, ordklasser, satsdelar samt om svenskan i 
förhållande till andra språk i världen.  
 

5.1.1 Textexempel i Svenska Direkt 9 
I den inledande delen av grammatikavsnittet i Svenska Direkt 9 tas frågeställningen 
”vad är grammatik?” upp. Tre exempelmeningar ges där läsaren ska avgöra vilken 
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som låter mest rätt: ”Anna ger mig boken”, Boken ger mig Anna” och ”Mig ger Anna 
bok” (Peña et al., 2012:398). Här är Anna, en kvinna, exemplet. Följande sida 
innehåller även den två exempel på meningar där författarna använt kvinnliga 
exempel: ”[f]lickan lever” och ”[f]lickans lever” (Peña et al., 2012:399). Fler kvinnliga 
exempel är:  

 ”De såg en flicka gå längs vägen. Flickan hette Lena.” (Peña et al., 2012:406) 

 ”Anna har en syster” (Peña et al., 2012:407)  

 ”Vi satt i hennes stora, sköna soffa” (Peña et al., 2012:409) 

 ”Anna skrek av ilska” (Peña et al., 2012:411) 

 ”Lisa har köpt en bok som hon läser på tåget. Det är en deckare.” (Peña et al., 
2012:415) 

Det är övervägande fler kvinnliga exempel i Svenska Direkt 9; 43 förekomster av 
kvinnliga textexempel mot 22 manliga sådana.  
 
De manliga textexemplen är, som nämnt, hälften så många som de kvinnliga. De 
första exemplen finns först åtta sidor in i grammatikavsnittet. I avsnittet om 
substantiv och egennamn återfinns ”Erik” samt ”Ibrahimovic” (den kända manliga 
fotbollspelaren) (Peña et al., 2012:403). Ytterligare manliga exempel är:  

 ”Vinnaren sprang fort. (Hur sprang han?)” (Peña et al., 2012:412) 

 ”Peter sjöng både högt och falskt.” (Peña et al., 2012:412) 

 ”Min pappa har fyra syskon.” (Peña et al., 2012:413) 

 ”Peter sitter framför mig.” (Peña et al., 2012:416) 

 ”Jag har en bror som heter Marcus. ” (Peña et al., 2012:421) 
De manliga exemplen är färre, men liknar de kvinnliga exemplen. De är samtliga av 
vardaglig karaktär och handlar om saker som familj, fritidsintressen och skolrelaterade 
ämnen.  
 

5.1.2 Kvantitativ analys Svenska Direkt 9 
För att ge en kvantitativ vinkling av undersökningsmaterialet används den 
korpuslingvistiska mjukvaran AntConc. Flertalet av de kvinnliga exemplen innehöll 
ordet ”flicka”. Genom att ange sökordet ”flicka” i AntConc ges följande resultat: 
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Bild 1: Resultat av [FLICKA] i Svenska Direkt 9. 
 
Bilden visar ett resultat som innebär tolv olika former av huvudordet [FLICKA]:”flicka”, 
”Flickan”, ”flickan”, ”Flickans”, ”flickor”. Motsvarigheten [POJKE] ger två träffar: 
”pojke” och ”pojkar”.  
 
Vanligaste namnet i Svenska Direkt 9 är ”Anna” med nio träffar:  
 

 
 
Bild 2: Resultat av [ANNA] i Svenska Direkt 9.  
 
I konkordanserna ses Anna: ”ge”, ”ha”, ”skrika”, ”städa” och ”läsa”.  
 
Det vanligast förekommande manliga egennamnet i Svenska Direkt 9 är ”pappa” med 
fyra träffar:  
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Bild 3: Resultat av [PAPPA] i Svenska Direkt 9.    
 
I konkordanserna ses pappa: ”ha”, ”trösta” samt ”komma” (hem sent). Sett till den 
kvantitativa analysen så överväger förekomsten av kvinnliga textexempel över manliga 
textexempel. 
 

5.1.3 Bilder i Svenska Direkt 9 
I textexemplen ses en övervägande del av kvinnliga sådana. Där dominerar de 
kvinnliga exemplen. Bilderna talar däremot ett något annat språk. Här är bilderna 
föreställande män något fler än bilderna föreställande kvinnor. Antalet bilder 
föreställande män var tretton, medan bilder föreställande kvinnor var åtta till antalet. 
Antalet bilder föreställande män och kvinnor tillsammans var två. Några bilder 
föreställde människor, men där det inte gick att fastställa huruvida de var män eller 
kvinnor.  
 
Nedan följer några exempel av de bilder på män som finns i Svenska Direkt 9:  
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Bild 4-9: Män i Svenska Direkt 9 
 
Här ses männen i sällskap av böcker (bild 4), sportande (bild 5 och 6), luktande (bild 
7), pysslande (bild 8) och undersökande (bild 9).  
 
Bilderna nedan föreställer kvinnliga exempel ur Svenska Direkt 9:  

  

  
 
Bild 10-15: Kvinnor i Svenska Direkt 9 
 
Här ses kvinnorna pyssla (bild 10), gömma sig (bild 11), läsa (bild 12), springa (bild 
13), hålla fram böcker (bild 14) samt ligga ner (bild 15).  
 
Vid första anblick kan de olika bildexemplen se relativt lika ut. Men vid en närmare 
analys går det att skönja flera skillnader. En iakttagelse gjord vid bildanalysen är att 
bilder av kvinnor oftare föreställer någon som ler än manliga bilder. I Svenska Direkt 9 
fanns fyra fall av bilder på kvinnor som ler, medan endast en bild på en leende man 
förekom. En annan iakttagelse är att bilderna av männen tenderade att vara ”hårdare”. 
En av männen ses bryta sin golfklubba mitt itu (bild 5), medan en annan man rynkar 
ögonbrynen i en min som kan tolkas som att han visar avsky över en sko som ser ut 
att lukta illa (bild 7). En av männen håller i ett förstoringsglas och tittar med 
uppspärrad blick rakt in i kameran (bild 9). Bilderna på kvinnorna visar en betydligt 
mjukare framtoning där en av kvinnorna gömmer sig bakom en bokstav (bild 11). 
Hon kikar fram bakom bokstaven med mystisk blick. För att illustrera skillnaderna 
följer här kvinnliga och manliga motsatsexempel. Exemplen är analyserade ur ett 
genusperspektiv och är givetvis subjektiv och endast en tänkbar tolkning av många: 
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(bild 4)  (bild 14) 
 
Mannen tittar bort från kameran med allvarlig min och han har flera böcker på sitt 
bord. Kvinnan har ett fåtal böcker i sina händer som hon leende sträcker fram mot 
kameran.  
 

  
(bild 9)  (bild 11) 
 
Mannen stirrar med uppspärrade ögon in i kameran som för att syna något. Han 
ansiktsuttryck är strängt. Kvinnan håller upp en bokstav som hon ser ut att gömma 
sig bakom. Hennes ansiktsuttryck är otydligt, eftersom hon delvis är gömd.  
 

  
(bild 5)  (bild 13) 
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Mannen håller på att bryta sin golfklubba mitt itu. Kvinnan ser ut att precis ha lämnat 
startposition på en löparbana. Noterbart är att kvinnan har kläder som exponerar 
betydligt mer hud än mannen.  
 

5.1.4 Sammanfattning av Svenska Direkt 9 
Sett till hela grammatikdelen i Svenska Direkt 9 är manliga textexempel mindre vanliga 
än kvinnliga, som är nästan dubbelt så många. När det gäller förekomsten av bilder på 
män och kvinnor så visade Svenska Direkt 9 en ojämn könsfördelning där bilder på 
män förekom nästan dubbelt så ofta som bilder på kvinnor. Dessutom kan bilderna 
uppfattas visa en ojämställd genusordning.  
 

5.2 Portal  Svenska 7-9 (2012) Gleerups 
Portal Svenska är utgiven 2012 av förlaget Gleerups. Författare är Senait Bohlin, Cecilia 
Brunosson, Lisa Greczanik och Magnus Johansson. Könsfördelningen bland 
författarna är således tre kvinnor och en man. Portal Svenska säger sig vara: ”ett 
komplett läromedelspaket i svenska för årskurs 7-9 framtaget utifrån Lgr11” (Bohlin, 
Brunosson & Greczanik, 2012:omslagets baksida). Grammatikavsnittet spänner över 
sex sidor och innehåller information kring varför grammatik är viktigt att lära sig, 
ordklasser samt satsdelar.  
 

5.2.1 Textexempel i Portal Svenska  
Det första kvinnliga exemplet återfinns i en lista med substantiv: ”Jenny” (Bohlin et 
al., 2012:263). Ingen manlig motsvarighet finns i substantivlistan. Det första manliga 
exemplet återfinns högst upp av orden i en lista med pronomen: ”han” (Bohlin et al., 
2012:263). Motsvarigheten ”hennes” återfinns längre ner i samma lista över 
pronomen (Bohlin et al., 2012:263). Längst ner på sidan finns exempel på egennamn. 
Där hittas ”Mattias” följt av ”Missan”.  
 
I grammatikavsnittets andra uppslag avhandlas verb, adjektiv och adverb. 
Exempelmeningarna som innehåller någon manlig eller kvinnlig person i dessa avsnitt 
lyder:  

 ”Magnus dansar. Klara äter” (Bohlin et al., 2012:264) 

 ”Magnus har dansat. Lisa ska äta” (Bohlin et al., 2012:264) 

 ”en cool kille” (Bohlin et al., 2012:264) 

 ”Sofia sprang snabbt”, ”Farfar gick väldigt långsamt” (Bohlin et al., 2012:263) 
I de två första exemplen kommer mannen (Magnus i båda fallen) före kvinnan (Klara 
i första fallet och Lisa i andra fallet). I den sista punkten kommer kvinnan (Sofia) före 
mannen (Farfar).  
 
Listan innehållande personliga pronomen innehåller som väntat både han och hon: I 
samtliga fall kommer det manliga ”han”, ”honom” och ”hans” före ”hon”, ”henne” 
och ”hennes” i listan.  
 
Efterföljande avsnitt om konjunktioner innehåller tre exempelmeningar:  

 ”Amir och Karl tvättar bilen” (Bohlin et al., 2012:265) 

 ”Per och Lena torkar bordet” (Bohlin et al., 2012:265) 

 ”Ebba står och funderar” (Bohlin et al., 2012:265) 
Den första meningen innehåller två män, den andra en man och en kvinna och den 
sista endast en kvinna. Även här kommer mannen före kvinnan i ordningen.  
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5.2.2 Kvantitativ analys av Portal Svenska 
I frekvenslistan för Portal Svenska kommer ”Anna” på 26:e plats med sju förekomster: 
 

 
 
Bild 16: Frekvenslista i Portal Svenska, plats 23-28.  
 
”Anna” är det ord med manlig eller kvinnlig referens som har flest förekomster. Det 
vanligaste manliga namnet är ”Ahmed” som förekommer fyra gånger.  
 

 
 
Bild 17: Konkordanser för [ANNA] och [AHMED] i Portal Svenska.  
 
Konkordanserna visar att ”Anna” och ”Ahmed” förekommer i samma mening 
tillsammans vid ett flertal tillfällen. Vid tre av fyra tillfällen kommer ”Ahmed” före 
”Anna” i texten. Meningarna innehållande ”Anna” är upprepande i sin karaktär vilket 
ger det höga antalet av referenten ”Anna”. Förekomsten av ”hon”, ”han”, ”henne”, 
”honom”, ”hennes” och ”hans” är jämnt fördelad i Portal Svenska.  
 

5.2.3. Bilder i Portal Svenska 
Inga bilder förekommer i grammatikavsnittet i Portal Svenska. 
 

5.2.4 Sammanfattning av Portal Svenska 
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Sammantaget är de kvinnliga och manliga textexemplen uppskattningsvis lika många 
och jämnt fördelade i Portal Svenska. Däremot har det vanligaste namnet kvinnlig 
referent och är dubbelt så vanligt än det mest förekommande namnet med manlig 
referent. Detta beror på att exempelmeningarna innehållande den kvinnliga referenten 
”Anna” är av upprepande karaktär. Tendensen är dock att de manliga exemplen ofta 
kommer före de kvinnliga i texten.  
 

5.3 Kontakt Introboken, Svenska för åk 7-9 (2014) Natur & Kultur 
Kontakt Introboken är utgiven 2014 av förlaget ”Natur & Kultur” och är skriven av en 
kvinna vid namn Marie Wejrum. ”Kontakt Introboken ger en smidig start in i 
svenskämnet för årskurs 7-9. […] [N]y kunskap [introduceras] som leder in i det 
centrala innehållet i svenska för årskurs 7-9 i Lgr 11” (Wejrum, 2014:omslagets 
baksida). Grammatikavsnittet spänner över 16 sidor och innehåller information om 
de fem vanligaste ordklasserna.  
 

5.3.1 Textexempel i Kontakt Introboken 
I den inledande delen av grammatikavsnittet i Kontakt Introboken listas substantiv: 
”[m]änniskor: kille, kvinna, polis” (Wejrum, 2014:32). Längre fram i samma avsnitt 
finns en lista med ord där eleven skall bestämma om orden är substantiv eller om de 
tillhör en annan ordklass. ”[P]appa” är det första ordet i listan. Här går manliga 
exempel före kvinnliga sådana. ”Bodil” är bland de sista i listan (Wejrum, 2014:32). I 
övrigt bygger stora delar av grammatikavsnittet på en text som handlar om 
innebandyspelaren Bodil. Berättelsen går som en röd tråd genom samtliga avsnitt i 
grammatikdelen. Huvudpersonen i berättelsen är Bodil och en annan av karaktärerna 
är Plutten, Bodils tränare. Nedan följer ett exempel ur avsnittet om tempus i Kontakt 
Introboken: 
 

Bodil tycker inte att hon lyckas med skotten. Hon skjuter för högt med nya klubban. 
Gång på gång går bollen långt över målburen. Hon undrar om kanske vinkeln på 
klubban är fel. Men hon trycker ner skotten och efter en stund sitter de perfekt.  
– Nu börjar det likna något, berömmer Plutten.     
 

Här framställs Bodil som målmedveten när hon försöker öva in ett bra skott med sin 
nya klubba. Ett annat exempel från avsnittet om adjektiv visar också hur Bodil 
framställs i Kontakt Introboken:  
 

Med en skarp signal från den lilla svarta visselpipan kallar Plutten till sig de livliga 
tjejernas uppmärksamhet. Han förklarar en ny passningsövning som verkar ganska 
komplicerad. Plutten får förklara flera gånger och Bodil tycker att några är flamsiga 
och okoncentrerade och hon blir irriterad.  
 

Här är tjejerna inte några blyga och timida figurer, utan beskrivs som ”livliga”. Bodil 
beskrivs även här som målmedveten och fokuserad, då hon blir irriterad på att de 
andra tjejerna är okoncentrerade.   
 
Ytterligare personer som också förekommer är bland andra Bodils medspelare Aisha 
och Jonna. Det är övervägande kvinnor som får utrymme i berättelsen i Kontakt 
Introboken.  
 
En aspekt som skiljer sig från de övriga läromedlen är att Kontakt Introboken tar upp 
pronomenet ”hen” i en faktaruta: ”[h]an, hon eller hen? Ordet hen används ibland 
istället för han eller hon. Man kan använda hen om texten blir för klumpig för att man 
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annars måste skriva ”han eller hon” ” (Wejrum, 2014:42). Exempelmeningen för att 
illustrera detta lyder: ”[n]är en elev vill vara ledig från skolan behöver hen lämna in en 
ledighetsansökan” (Wejrum, 2014). Dock finns inte pronomenet ”hen” med i listan 
över pronomen. Där finns ”han” och ”hon”, men inte i sällskap av ”hen”. Istället 
ligger det nedanför, i en separat faktaruta. Noterbart är att ”han” kommer före både 
”hon” och ”hen” också i detta exempel, precis som i de inledande som också 
speglade manligt företräde.   
 

5.3.2 Kvantitativ analys av Kontakt Introboken 
Den kvalitativa analysen visade att det var övervägande kvinnor som lyftes fram i de 
grammatiska exemplen. En kvantitativ analys visar att Bodil är det sjätte mest 
frekventa ordet i hela grammatikavsnittet, alla andra ordklasser inräknade: 
  

 
 
Bild 18: förekomster av [BODIL] i Kontakt Introboken.  
 
Alla varianter av Bodil (”Bodil”, ”Bodils” samt ”Booodiiil”) ger totalt 43 förekomster. 
Det näst vanligaste namnet var Plutten som förekom 13 gånger.  
 
En jämförelse av ”hon” och ”han” i Kontakt Svenska ger samma tendens: ”hon” 
förekommer 23 gånger, medan ”han” förekommer nio gånger. ”Hon” är alltså mer än 
dubbelt så vanligt som ”han” i Kontakt Introboken.  
 

5.3.3 Bilder i Kontakt Introboken 
Bilderna i grammatikavsnittet i Kontakt Introboken är uteslutande tecknade (av Björn 
Eriksson). Två av dem föreställer personer där det inte går att säga säkert vilket kön 
de tillhör:  
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Bild 19 & 20: Bildexempel ur Kontakt Introboken. 
 
Den vänstra bilden (bild 19) visar en person som står i startposition, som springer och 
som har stannat och ser sig om. Det ser ut att vara samma person, och att de tre 
bilderna tillsammans illustrerar en rörelse. Det går inte att könsbestämma personen 
eftersom klädseln, kroppsbyggnaden, utseendet och frisyren är könsneutral. En 
tänkbar tolkning som läsaren kan göra är att det är Bodil som det handlar om, 
eftersom hon i textexemplen beskrivs som innebandyspelare, men bilden har ingen 
explicit textkoppling till berättelsen om Bodil. Den högra bilden visar ryggtavlorna på 
tre personer som ser ut att ha matchkläder och tillhöra samma lag. Inte heller här är 
det möjligt att säga säkert vilket kön personerna har, mycket beroende på att de står 
med ryggen till. Även här är en tänkbar tolkning att det är Bodils lagkamrater, men 
det finns ingen explicit koppling mellan texten och bilden.  
 
De andra två bilderna ur grammatikavsnittet är något tydligare könsbestämda:  
 

 
 
Bild 21 & 22: Bildexempel ur Kontakt Introboken.  
 
Dessa två bilder är tydligare exempel av en man respektive kvinna. Bilden till vänster 
(Bild 21) speglar ett könsstereotypt scenario där det är möjligt att göra tolkningen att 
kvinnan har fått blommor av mannen på grund av hans dåliga samvete över något. 
Hon hotar, eller är på väg att slå honom med blommorna, gissningsvis för att hon fått 
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reda på hans dumhet/misstag (som fick honom att köpa blommor till henne som 
ursäkt). Andra tolkningar är givetvis möjliga, men denna ligger rimligen nära till hands 
för många. Den andra bilden (bild 22) är inte lika stereotyp som den första. Den 
föreställer en man och en kvinna som ser ut att vara less på en papegoja som 
upprepar sig. Mannen himlar med ögonen och kvinnan håller för öronen. Ingen av 
dessa bilder har någon koppling till den röda tråd som berättelsen om Bodil utgör.  
 

5.3.4 Sammanfattning av Kontakt Introboken 
Majoriteten av alla textexempel i Kontakt Introboken handlar om Bodil som spelar 
innebandy. Hon beskrivs som en målmedveten och fokuserad tjej. Den kvantitativa 
analysen visar att det mest frekventa ord med kvinnlig eller manlig referent också var 
just ”Bodil”. Bildexemplen i Kontakt Introboken består av tecknade bilder. Några av 
exemplen är bilder där det inte går att fastställa om bilderna föreställer kvinnor eller 
män. I de fall där pronomenen ”hon” respektive ”han” kommer det manliga 
pronomenet före det kvinnliga. Kontakt Introboken är den enda som nämner ”hen”. 
Det finns dock inte med i listan över pronomen, utan förekommer i en faktaruta 
placerad under pronomenlistan.  

 
5.4 Studio svenska 4 (2012) Liber 
Studio Svenska 4 är utgiven 2014 av förlaget Liber. Den är skriven av tre kvinnor: My 
Eklundh, Boel Nygren och Inger Strömsten. ”Studio Svenska är ett basläromedel för 
grundskolans senare del. […] Studio Svenska 4 är tänkt för år 9” (Eklundh, Nygren & 
Strömsten, 2012:omslagets baksida). Grammatikavsnittet finns längst bak i boken i en 
”uppslagsdel”. Avsnittet spänner över 13 sidor och innehåller information om 
ordklasser samt satser och satsdelar. 
  

5.4.1 Textexempel i Studio Svenska 4 
Avsnittet inleds med substantiv och en lista med sådana där ”kvinna” är först ut. 
Längre ner i samma lista hittas: ”Georg” (Eklundh et al., 2012:174). Nästa 
könsbestämda exempel är under rubriken ”prepositioner”: ”Herman reste från 
Hedemora till Helsingborg” (Eklundh et al., 2012:177). Vidare i delen om pronomen 
finns flera exempel: ”Mark, Tindra, Georg och jag, du och Per, Jasmine och Dan” 
(Eklundh et al., 2012:178). Av totalt åtta ord är fyra manliga, två kvinnliga och två är 
könsneutrala (jag, du). I alla listor gällande pronomen kommer det manliga 
pronomenet före det kvinnliga: ”han, hon […] honom, henne” (Eklundh et al., 
2012:178). I exempelmeningarna finns dock exempel på när kvinnan kommer före 
mannen: ”Eva tog upp alla böcker som ramlat ner från hyllan. Morgan, som var en 
ovanligt schyst kille, letade rätt på alla spel som intresserade Vera” (Eklundh et al., 
2012:180). Detta exempel är intressant ur ett diskursperspektiv. Dels för att det 
befäster bilden av den ”duktiga flickan” i skolan som plockar upp böcker som ramlat 
ner, men också därför att Morgan omnämns som ”en ovanligt schyst kille”. Etiketten 
antyder att killar överlag inte är särskilt schysta, men att Morgan är ett undantag från 
den normen. 
 
Ett annat exempel som också är intressant ur ett diskursperspektiv är delen som 
handlar om adverb: ”[m]atchen gick uselt. Spelarna passade visserligen snabbt och 
bra, men de missade målet. Motspelarna lyckade bättre. De hade snart vänt matchen” 
(Eklundh et al., 2012:181). Här antyds inget kön; personerna är enbart ”spelare”. Lite 
längre ner i samma avsnitt så fortsätter temat med spelarna och matchen: ”[d]et var en 
dålig match. Ville spelade dåligt. Jens och Henke var fantastiska spelare. Han 
dribblade fantastiskt” (Eklundh et al., 2012:181). Här står det klart att spelarna det 
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handlar om är män. De sista exemplen gör att även det första exemplet resulterar i 
tolkningen att det handlar om män, trots att det inte uttrycks explicit.  
 
Ytterligare ett exempel från Studio Svenska 4 visar en underliggande könsstereotyp 
diskurs: ”Jasmine blev röd, eftersom Daniel applåderade” (Eklundh et al., 2012:182). 
”Jasmine blev röd” kan tolkas som att hon blev generad då en manlig person (Daniel) 
applåderade. Detta förstärker den stereotypa bilden av försynta flickor som generas 
när de uppmärksammas av pojkar. Studio svenska visar dock även upp exempel som 
inte är könsstereotypa: ”Oscar smyger. […] Smyger Oscar? […] Greta gräver en grop 
i marken” (Eklundh et al., 2012:183). Här ter sig exempelmeningarna mer lösryckta 
och saknar kontext.   
 
Flera exempel där kvinnan kommer före mannen i ordningen finns också i Studio 
Svenska: ”Sofia och Axel ska börja åka slalom […] Sofia, Axel och Milo pratar” 
(Eklundh et al., 2012:184). Sofia återkommer också som enda kvinnliga ord i flera 
exempelmeningar, bland andra: ”Skidläraren gav Sofia ett par pjäxor” och ”Sofia blir 
trött” (Eklundh et al., 2012:185).  
 

5.4.2 Kvantitativ analys av Studio Svenska 4 
Det mest frekventa könsbestämda ordet i grammatikavsnittet i Studio Svenska 4 är 
”Sofia” med tolv förekomster. Det andra mest frekventa könsbestämda ordet är 
”Axel” med fyra förekomster. Sofia förekommer alltså tre gånger så ofta som Axel.  
 
När det gäller fördelningen mellan pronomenen hon och han, gav Studio Svenska 
följande resultat:  
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Bild 23: Förekomster av [HON] [HAN] i Studio Svenska 4.  
 
Tabellen visar att kvinnliga personliga pronomen förekommer mer än dubbelt så ofta 
(16 respektive 7 förekomster) i Studio Svenska 4. Den vanligaste kvinnliga referensen är 
”hon” och den vanligaste manliga referensen är motsvarigheten ”han”.  
 

5.4.3 Bilder i Studio Svenska 4 
Inga bilder finns i grammatikavsnittet i Studio Svenska 4. 
 

5.4.4 Sammanfattning av Studio Svenska 4 
Ett flertal textexempel i Studio Svenska 4 uppvisar en stereotyp bild av män och 
kvinnor. Kvinnor framställs i exemplen som ordningsamma (”plockar upp böcker”, 
Eklundh et al., 2012:180) och blyga (”generas”, Eklundh et al., 2012:182), medan män 
framställs som sportande (”spelar fotboll”, Eklundh et al., 2012:181)och oschysta 
(”ovanligt schysta”, Eklundh et al., 2012:180). Dessa exempel ger en bild av en 
stereotyp och orättvis genusordning. Dock finns även exempel där kvinnan kommer 
före mannen, samt exempel på meningar där endast kvinnor är huvudpersoner. Den 
kvantitativa analysen visade att ord med kvinnlig referent är betydligt vanligare än ord 
med manlig referent i Studio Svenska 4.  
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6. Slutsats 
Resultatet visar en relativt spretig bild av jämställdhetsläget i läromedlen. Flera 
läromedel innehöll delar där stereotypa könsroller lever kvar, men resultatet visar 
också en bild av läromedel som lämnat de patriarkala strukturerna bakom sig. Här 
följer en genusinriktad tolkning och slutsats utav resultatet kopplat till det teoretiska 
ramverk samt den tidigare forskning som undersökningen vilar på.  
 
De diskurser som denna undersökning syftar att sätta fingret på är de som bidrar och 
upprätthåller att kvinnor ses som det andra könet och således att mannen ses som 
norm. I och med att kvinnorörelsen vunnit mark under 1900-talet så skulle det kunna 
ses som att vi går mot ett alltmer jämställt samhälle hela tiden. Fairclough (2010) 
beskriver diskurser såsom att samhällsutvecklingen speglas i språket och litteraturen. 
Texten (skriven, talad eller bild) är ett resultat av en produktionsprocess, som har 
påverkats av det samhälle i vilket produktionen ägt rum. Utifrån det borde rimligen 
läroböcker hänga med i den genusdiskurs som präglat samhället under en längre tid. 
Flera tidigare undersökningar (se Graeske, 2010 samt Carlswärd & Lindman 2006) 
vittnar om en genusordning i läromedel som inte är jämställd. Även Wernersson 
(2009) och Mattlar (2008) påvisar en mansnorm och en manlig dominans i 
läroböcker.  
 
Ett tydligt mönster i flera av läromedlen var dock att den kvantitativa analysen visade 
att kvinnliga exempel övervägde manliga exempel. Det fanns alltså fler fall av 
kvinnonamn, samt fler förekomster av pronomen med kvinnlig referent. Detta står i 
motsats till den tidigare forskning kring läromedel som visar på en mansdominans. 
Men siffror är inte hela sanningen. Trots att en kvinnodominans kan påvisas bär även 
denna undersökning spår av en mansnorm då flertalet exempel visar att mannen (då 
han förekommer) kommer före kvinnan i meningar: ”Magnus dansar. Klara äter” 
(Bohlin et al., 2012:264), ”Magnus har dansat. Lisa ska äta” (Bohlin et al., 2012:264). 
Ytterligare exempel på manligt företräde är: ”[m]änniskor: kille, kvinna, polis” 
(Wejrum, 2014:32). Genom att sätta mannen som nummer ett i meningen bidrar det 
till mansnormen där kvinnan ständigt hamnar på andra plats, som det andra könet. 
Det som dock skall sägas om exemplet där ”Magnus dansar” är att det avviker från 
den stereotypa bild som annars är vanlig i läromedel (se ex. Björnsson 2005:37 om 
dominerande pojkar). Magnus ägnar sig för övrigt åt dans, något som annars kan ses 
som en tämligen kvinnodominerad domän.  
 
En annan aspekt som var intressant, och som tyder på en medvetenhet om ett 
föränderligt samhälle, var det faktum att ”Ahmed” var det vanligaste mansnamnet i 
ett av läromedlen (Bohlin et al., 2012). Det vanligaste kvinnonamnet i samma 
läromedel var ”Anna”. Detta kan ses som en avspegling av den senare tidens 
invandring och därmed det ökande antalet ”Ahmed” i Sverige. Enligt Faircloghs 
(2010) förståelse kring hur text och samhällsdiskurs avspeglar varandra, så är detta en 
rimlig tolkning. ”Anna”, som är ett oerhört vanligt kvinnonamn i Sverige, förekom 
dock i betydligt högre grad än ”Ahmed”, vilket också kan ses som en avspegling av 
antalet Annor och Ahmeds i Sverige. 
 
En liknande medvetenhet finns i ett av styrdokumenten, Lgr11 (Skolverket 2011). Där 
handlar det om att formuleringarna anammar kvinnligt företräde: ”[d]et sätt på vilket 
flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 



 

23 
 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt” (Skolverket, 2011:8). Här sätts ”flickor” före ”pojkar”, samt ”kvinnligt” före 
”manligt”. Detta är rimligtvis ingen slump, utan visar på ett aktivt val och ett steg bort 
från mansnormen.   
 
Bildanalysen gav endast resultat från hälften av undersökningsmaterialet då andra 
halvan saknade bilder i grammatikavsnittet. Det ena av läromedlen som innehöll 
bilder, Kontakt Introboken, gav en bild av en relativt jämlik genusordning. Flera av 
bilderna var könsneutrala och gjorde därför inte anspråk på varken kvinnodominans 
eller mansdominans. I det andra läromedlet, Svenska Direkt 9, speglade bilderna 
däremot en genusordning som var mindre jämställd. Antalet bilder på män var nästan 
dubbelt så många som antalet bilder på kvinnor. Detta trots att mer än hälften av 
textexemplen i Svenska Direkt 9 var kvinnliga. Bilderna visade att kvinnor oftare såg 
glada ut och hade mindre kläder på sig. Bilderna av männen visade att de oftare såg 
allvarliga ut, visade mer aggressivitet samt att de hade mer kläder på sig än kvinnorna. 
Detta kan sammanfattas som att kvinnor är glada och lättklädda och män är allvarliga, 
aggressiva och välklädda. Givetvis kan denna tolkning te sig en aning överdriven, men 
bilderna pekar trots allt i en riktning som är långt ifrån jämställd. Samma riktning som 
Roberts pekar mot där mannen karaktäriseras som ”aktiv, hård, självsäker och 
aggressiv medan kvinnan står för det motsatta, nämligen passivitet och mjukhet” 
(Roberts, citerad i Mattlar, 2008:56). 
 
Den stereotypa bilden av kvinnligt och manligt återfinns i några av läromedlen. 
Framför allt i Studio Svenska 4 där flera stereotypa exempelmeningar finns. Bland 
andra den om Morgan: ”Eva tog upp alla böcker som ramlat ner från hyllan. Morgan, 
som var en ovanligt schyst kille, letade rätt på alla spel som intresserade Vera” 
(Eklundh et al., 2012:180). Här är det en ordningsam flicka som ska hålla ordning. Att 
Morgan är ”en ovanligt schyst kille” antyder att killar egentligen är oschysta och att 
Morgan utgör ett undantag som letar rätt på spel åt Vera. Ytterligare ett exempel från 
Studio Svenska 4 visar prov på könsstereotyp diskurs: ”Jasmine blev röd, eftersom 
Daniel applåderade” (Eklundh et al., 2012:182). Här blir kvinnan generad eftersom 
hon blev uppmärksammad och applåderad av mannen. På så sätt speglas bilden av 
försynta kvinnor som förförs av självsäkra män. Män återges också som vinnare: 
”[v]innaren sprang fort. (Hur sprang han [sic]?)” (Peña et al., 2012:412). Det skall 
tilläggas att detta exempel kom från en rad lösryckta exempelmeningar hade varken 
referens eller kontext. Det fanns alltså ingen uppenbar referens eller anledning till 
varför vinnaren gavs manlig referent. Ytterligare förekomster av coola killar (Bohlin et 
al., 2012:264) och killar med bilar (Bohlin et al., 2012:265) adderas också till listan 
över könsstereotypa exempel i läromedel. Den stereotypa framställningen bidrar till 
att bibehålla  
  
Som lärare är det viktigt att känna till hur allt i barns och ungdomars vardag påverkar 
dem. Eftersom läroplanens direktiv tydligt uttrycker att skolan ska motverka 
tendenser som på något sätt diskriminerar kön (Skolverket, 2011:7) så är det viktigt att 
inse att genusordningen i läromedel bidrar till att elever får en bild av kvinnligt och 
manligt som inte är jämställd. Hirdmans (2004) genuskontrakt förklarar hur kön 
skapas och återskapas. Inte långt från Faircloughs kritiska diskursanalys som också 
bygger på samma grund; att samhället (vi alla) är med och skapar och återskapar 
strukturer och diskurser. Om barn genom hela sin skoltid omges av läromedel som 
innehåller sådana diskurser, så ökar rimligen risken för att de fortsätter att delta i en 
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sådan diskurs. Därför är det dags att bryta trenden och granska läromedel med 
kritiska genusglasögon.  
 

7. Diskussion 
Det tänkta syftet med den kvantitativa studien var att komplettera den kvalitativa 
studien. Utfallet blev emellertid ett annat. Undersökningen visar en komplex och 
motsägelsefull bild av jämställdhetsläget i läromedlen. Den kvalitativa analysen visar 
att text- och bildexemplen i läromedlen till stora delar bidrar till att upprätthålla en 
genusordning som inte är jämlik. Mannen har företräde och framställs till viss del på 
ett könsstereotypt sätt, samtidigt som kvinnan blir det andra könet och framställs som 
underordnad. Det som gör bilden komplex är att den kvantitativa analysen ger en bild 
av kvinnodominans då både kvinnonamn och pronomen med kvinnlig referent är 
övervägande fler, medan den kvalitativa analysen visar på motsatsen: mansnorm och 
mansdominans.    
 
Resultatet från den kvantitativa analysen visar på tydlig kvinnodominans. Det strider 
till viss del mot det som framkom i den kvalitativa analysen. Det strider också mot 
resultat från tidigare undersökningar inom genus och sociolingvistik som visar på 
mansdominans. I några av de större engelska korpusarna förekommer feminina 
pronomen i betydligt lägre grad än maskulina (McEnery, et al. 2006:108) vilket är raka 
motsatsen till vad som framkommit i denna undersökning. Flertalet tidigare 
undersökningar har visat att läromedel fortfarande förmedlar en förlegad syn på kön 
(se exempelvis Graeske, 2010 samt Carlswärd & Lindman 2006).  
 
Detta skulle kunna ses som ett misslyckande, men det vore synd. Istället kan 
resultaten tolkas som en tendens att jämställdheten är på väg i rätt riktning i de 
undersökta läromedlen. Mansdominansen och mansnormen är på glid i favör för 
kvinnan och jämställdheten. Åtminstone när det gäller grammatikdelen i dessa fyra 
läromedel. Då skolan, enligt läroplanen, ska ”motverka traditionella könsmönster” 
(Skolverket, 2011:8) kan det faktum att den kvantitativa analysen innebar 
kvinnodominans i läromedlen ses som att läromedlen uppfyller läroplanens 
intentioner för jämställdheten. Därför kan en kvinnodominans i kvantitativ 
bemärkelse i läromedel ses som ett steg i rätt riktning för jämställdhetsarbetet i skolan.   
 
Något som skulle kunna råda bot på kvinno- eller mansdominans och på så sätt verka 
för ett mer jämställt samhälle är det könlösa pronomenet ”hen” som smugit sig in i 
svenska språket på senare år. ”Hen” möjliggör ett mer neutralt förhållningssätt till 
kön och används med fördel när könet är irrelevant eller inte får avslöjas på grund av 
exempelvis sekretess. Trots att det används frekvent i media så förekom ”hen” endast 
i ett utav läromedlen. Det är förvisso ett relativt nytt ord som dessutom väckt starka 
känslor i mediedebatten. En tänkbar tolkning utifrån Faircloughs (2010) modell är att 
den än så länge relativt sparsamma användningen av ”hen” i samhället speglas i 
läromedlen. I takt med att ordet blir mer vanligt i svenska språket, så torde även 
frekvensen av ”hen” i läromedel också öka.  
 
Lärarens medvetenhet kring hur elever påverkas av diskurser är av största vikt. 
Läroplanen uttrycker en medvetenhet kring detta: ”[d]et sätt på vilket flickor och 
pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 
dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt” 
(Skolverket, 2011:8). Här lyfts tänkbara faktorer som kan påverka elever fram: 
bemötande, bedömning, krav och förväntningar är de faktorer som bidrar till att 
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forma elever syn på kvinnligt och manligt. Precis som i Faircloughs (2010) kritiska 
diskursanalys som delvis går ut på att peka på faktorer i språket (diskursen) som 
speglar samhället. Även Hirdman (2004) lyfter fram relationen mellan språket, 
samhället och förtrycket och belyser hur de samverkar och upprätthåller varandra. 
Om då elever förses med läromedel som innehåller en förlegad syn på kön så 
fortsätter ekorrhjulet att snurra och gamla traditionella könsmönster tumlas runt. För 
att få stopp på detta bör lärare ta till sig av Faircloughs synsätt på hur sociala 
strukturer avgör diskursen som i sin tur avgör sociala strukturer (Fairclough, 2010:30). 
Om lärare lyckas skaka av sig daterade läromedel så att eleverna slipper matas med 
förlegade könsmönster så är mycket vunnet. Men som denna undersökning också 
indikerar, så hjälper det inte att enbart göra sig kvitt det gamla; Förlegade 
könsmönster nästlar sig nämligen in i nya läromedel också. I denna undersökning 
visade bildexemplen hur olika män och kvinnor framställs. Precis som Roberts 
(citerad i Mattlar, 2008) menar så karaktäriseras mannen som aktiv, hård, självsäker 
och aggressiv medan kvinnan karaktäriseras som passiv och mjuk (Mattlar, 2008:56). 
Resultatet av denna undersökning stärker Roberts iakttagelse kring hur kvinnligt och 
manligt tenderar att framställas. Det gäller att ständigt vara vaksam för diskurser som 
diskriminerar, förtrycker eller på annat sätt försvårar jämställdhetsarbetet i skolan. 
Denna undersökning kan ligga till grund för hur lärare kan jobba med kritisk 
granskning av läromedel. Inte bara för egen del, utan även i samarbete med eleverna. 
På samma sätt som denna undersökning analyserar genus och könsmönster kan lärare 
vägleda elever i diskursanalys. Ett kritiskt förhållningssätt till omvärlden och till språk 
är positivt, inte bara för jämställdheten, utan också för elevernas eget reflekterande. 
Kritisk granskning av texter kan vara ett sätt att hjälpa elever att förbättra sin 
reflektionsförmåga och bli medvetna om hur det de möter påverkar dem. Ett 
genusperspektiv är tacksamt, speciellt ett kvantitativt sådant där det är lätt att 
synliggöra skillnader och orättvisor. På samma sätt som lärare kan synliggöra hur 
elever påverkas av genusordningen i läromedel kan de, omvänt, reflektera över vilka 
signaler de själva (och eleverna) sänder ut. På så sätt kan lärare uppfylla läroplanens 
riktlinjer samt verka för ett mer jämställt samhälle.  
 
Gällande urvalet av material så skall följande tillstås: av totalt elva författare till 
läromedlen så är endast en av dem man. Således är resten (tio stycken) kvinnor. Här 
är könsfördelningen skev och urvalet hade kunnat ses över gällande denna aspekt. 
Huruvida det hade gjort någon skillnad i resultatet eller inte, är något som framtida 
studier möjligen kan spekulera i.  
 
För fortsatta studier skulle det även vara intressant att addera fler läromedel, samt att 
analysera hela läromedlet från pärm till pärm istället för att välja ut enstaka avsnitt. 
Det skulle ge en mer komplett bild av ett läromedel och det skulle då vara möjligt att 
uttala sig om läromedlet som helhet. Andra aspekter som vore intressanta att belysa är 
klassnormer, heteronormer och etnicitetsnormer i läromedlen. Wernersson (2009) 
pekar på ett vidmakthållande av den vita manliga medelklassnormen (Wernersson, 
2009:134). Av den anledningen skulle det vara intressant att problematisera klass, 
heteronorm samt etnicitet i läromedlen.  

 

8. Sammanfattning  
Denna undersökning syftar till att belysa jämställdhetsaspekten i läromedel genom 
kritisk diskursanalys. Den kritiska diskursanalysen kompletteras med en kvantitativ 
analys genom ett korpuslingvistiskt mätverktyg (mjukvaran ”AntConc”). Läromedlen 



 

26 
 

som undersöks är fyra läromedel i ämnet svenska för grundskolans senare år (7-9), 
som samtliga utkommit efter att den nya läroplanen (Lgr 11) implementerades. 
Läroplanens riktlinjer är tydliga när det kommer till att motverka diskriminering samt 
främja jämställdhet. Frågeställningarna som undersökningen har formats kring är: hur 
framställs män och kvinnor i läromedlen? Samt: vilket utrymme ges män och kvinnor 
i fråga om text och bild? 
 
Genusperspektivet bygger på bland andra Hirdmans (2004) genuskontrakt som 
förklarar faktorerna kring hur kvinnan underordnats och fortsätter underordnas 
mannen. Genus, det vill säga socialt kön, ses i denna undersökning som något 
konstruktivistiskt, inte som något medfött kopplat till det biologiska könet. Inom 
kritisk diskursanalys analyseras också konstruktioner av diskurser och vilka faktorer 
som bidrar för att upprätthålla och återskapa strömningar i en diskurs. Sammantaget 
kan det jämföras med konstruktionen av kön (genus).  
 
Precis som den tidigare forskningen visar resultaten av den kvalitativa analysen att 
stereotypa könsmönster och mansnorm fortfarande existerar i läromedlen, både i 
formuleringar i text och i bildexempel. Mannen har företräde i många av 
textexemplen och bildexemplen speglar också en stereotyp bild av manligt och 
kvinnligt. Det fanns dock exempel på både könsneutrala bilder samt könsneutrala 
textformuleringar. Den kvantitativa analysen visade otvetydigt på kvinnodominans, 
något som strider mot den tidigare forskningen, men visar att jämställdhetsdiskursen i 
samhället faktiskt gjort avtryck i läromedlen. 
 
Lärare bör alltid reflektera över vilket material de väljer i sin undervisning, för att leva 
upp till läroplanens riktlinjer. I synnerhet eftersom studier visar att läromedel har en 
stark tradition i svensk undervisning och att den historiska reproduktionen tenderar 
att påverka den samtida produktionen (Carlson & von Brömssen, 2011:35). 
Sannolikheten för att traditionella könsmönster lever kvar i nya läromedel är alltså 
hög. Graeske (2010) lyfter hopplösheten i att fortfarande, trots flera årtiondens 
genusforskning, verkar de ”traditionella genusmönstren i det närmaste oförändrade” 
(Graeske, 2010:127) i läromedel. Eftersom alla påverkas av samhället runtomkring oss 
bör lärare vara vaksamma så att eleverna slipper utsättas för en könsdiskriminerande 
genusordning när de öppnar sin svenskbok. På så sätt kan vi lärare bidra till ett 
jämställt samhälle.  
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