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Inledning 
Skolans uppgift är inte endast att lära ut ämneskunskaper utan att ge elever den kunskap de 
behöver för att bli goda demokratiska samhällsmedborgare. Av egen erfarenhet samt från 
resultat av studier som genomförts vet vi att läroböcker används i stor utsträckning i 
undervisningen. Läroböcker förmedlar inte endast ämneskunskaper utan också normer, seder 
och regler för vad som är socialt accepterat. Skolan ska ge eleverna olika perspektiv samt 
förståelse för hur könsmönster kan begränsa människors livsval och livsvillkor genom 
utbildning. Då skolan ska verka för jämställdhet är det viktigt att de läromedel som används 
håller hög standard i förhållande till skolans värdegrund. 

 
Syfte 
Syftet är att belysa hur kön och den heterosexuella normen framställs i en lärobok för årskurs 
4 i ämnet engelska. 

 
Metod 
Analysen innehar ett innehållsanalytiskt perspektiv. Judith Butlers teori om den 
heterosexuella matrisen, performativitet och kärnfamiljsmodellen samt Yvonne Hirdmans 
teori om genussystemet och en historisk genomgång om vad som ansetts som feminint och 
maskulint ligger till grund för det analysinstrument som använts. Uppsatsen behandlar 
kvantitativa och kvalitativa data. 

 
Resultat 
Det kvantitativa resultatet visar att läroboken förhåller sig inom den ram som de statliga 
jämställdhetsmålen skapat. Det kvalitativa resultatet påvisar dock att läroboken varken 
utmanar de normer som existerar eller motverkar stereotypiska könsroller. Resultatet visar 
även att den analyserade läroboken befinner sig inom den heterosexuella matrisen. 
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REFERENSER 

BILAGA 



FÖRORD 

Arbetet har varit en gemensam process. Vi har under arbetets gång haft en kontinuerlig dialog 
samt bearbetat all text tillsammans. Under avsnittet teoretiskt ramverk har Emelie haft 
huvudansvar för och skrivit avsnittet om Judith Butlers teori medan Jennie ansvarat för och 
skrivit om Yvonne Hirdmans teori. 
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1. INLEDNING 
Regeringen arbetar medvetet för jämställdhet i utbildningen, jämställdhetsarbetet gör framsteg 
men utvecklingen tar tid. I de mål som regeringen (2017) upprättat behandlar delmål tre att 
det ska vara en jämställd utbildning: 

“Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 
personlig utveckling handlar om jämställda förutsättningar att utveckla intressen, ambitioner och att 
nå sin fulla potential utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar utifrån 

kön.” 

I skollagen första kapitlet, 5 § avses att 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 
och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

(SFS 2010:800) 

Skolans uppgift är därmed inte endast att lära ut ämneskunskaper utan att ge elever den 
kunskap de behöver för att bli goda demokratiska samhällsmedborgare. Av egen erfarenhet 
samt från resultat av studier som genomförts vet vi att läroboken används i stor utsträckning i 
undervisningen. Läroböcker förmedlar inte endast ämneskunskaper utan också normer, seder 
och regler av vad som är socialt accepterat (Skolverket 2006a). I Läroplan för grundskolan, 
förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, 2018, s. 6) står det att skolan ska ge eleverna 
olika perspektiv samt förståelse för hur könsmönster kan begränsa människors livsval och 
livsvillkor genom utbildning. Då skolan ska verka för jämställdhet är det viktigt att de 
läromedel som används håller hög standard i förhållande till skolans värdegrund. 

Rapporter som publicerats av Skolverket och Delegationen för jämställdhetsarbete visar att 
det finns brister i läroböcker utifrån ett genusperspektiv. De rekommenderar därför att 
läroböcker i samtliga ämnen bör studeras innan de används i undervisningen. (SOU, 2010:99, 
s. 212) Delegationen för jämställdhetsarbete uttrycker även att skolan som institution kan ses 
som en spegel av samhället (SOU, 2010:99, s. 42). 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet är att belysa hur kön och den heterosexuella normen framställs i en lärobok för årskurs 
4 i ämnet engelska. Utifrån detta syfte har tre frågeställningar skapats. 

 
Våra frågeställningar är följande: 

1. Hur frekvent förekommer en feminint kodad karaktär, en maskulint kodad karaktär och en 
neutralt kodad karaktär i text? 

 
2. Hur representeras feminint kodade karaktärer, maskulint kodade karaktärer och neutralt 
kodade karaktärer i texten? 

 
3. Hur representeras de kodade karaktärerna i förhållande till varandra? 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

Nedan följer en sammanställning av fjorton artiklar, rapporter och avhandlingar som 
undersöker fördelningen av och hur kön representeras i läroböcker. Inledningsvis presenteras 
artiklarnas geografiska spridning och därnäst studiernas val av metod. Slutligen tas centrala 
beröringspunkter i studierna upp utefter vad som är relevant för vår egen studie. Den 
inkluderade forskningen består av genusanalyser av läroböcker inom framförallt 
engelskämnet, men även av läromedel i övriga ämnen. Någon tidigare svensk studie gjord på 
läromedel i engelska inte kunde återfinnas. 

 
Trots att både forskare och Skolverket påpekar vikten av läromedelsanalyser med ett 
genusfokus, förekommer det fortfarande luckor i den forskning som är gjord. Vid en översyn 
av den forskning som är gjord i Sverige kring läromedel och genus gäller det framförallt 
studier inom samhällskunskap och historia. 

 
De länder som är representerade i forskningen är Pakistan, Kina, Turkiet, Etiopien, Japan, 
Saudiarabien, Afghanistan, Uganda och Filippinerna. Det finns forskning från Sverige men 
det saknas analyser av läroböcker i engelskämnet. De flesta studier i svensk forskning inom 
området har genomförts på läromedel i framförallt ämnena historia och samhällskunskap, och 
då på uppdrag från Statens Offentliga Utredningar (SOU) och Skolverket. Den inkluderade 
studien från Nya Zeeland är inte heller gjord på läroböcker i engelskämnet. Vi är medvetna 
om att de inkluderade studierna har gjorts i skilda kontexter och att heteronormen och vad 
som anses vara stereotypt kan skilja sig åt. Vi anser ändå att dessa studier tillför kunskap om 
hur feminina och maskulina karaktärer presenteras i läromedel samt om frekvensen av 
karaktärer som finns. 

Merparten av de inkluderade artiklarna använder sig av en mixad metod (Barton & 
Namatende Sakwa 2012; Demira & Yavuz 2016; Nogales Tarrayo 2014; Yimulaw 
Gebregeorgis 2016). Några använder sig av kvantitativ metod (Lee 2014; Lee 2018; 
Sulaimani 2017) och ett fåtal använder sig av kvalitativ metod (Jackson & Gee 2005; 
Sarvarzade & Min Wotipka 2017; Ullah & Skelton 2013). Två studier redovisar inte sina 
metoder och skiljer sig ifrån de andra, då de behandlar ett flertal läroböcker i ämnena 
samhällskunskap och historia (Ohlander 2010a, 2010b). 
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Representation 

I de läromedel som undersökts, är pojkar och män överrepresenterade och flickor och kvinnor 
är underrepresenterade (Barton & Namatende Sakwa 2012; Lee 2014; Lee 2018; Nogales 
Tarrayo 2014; Sarvarzade & Min Wotipka 2017; Skolverket 2006b; Sulaimani 2017; Ullah & 
Skelton, 2013; Yimulaw Gebregeorgis 2016). Resultatet visar även att manliga karaktärer är 
mer representerade i texterna (Sulaimani 2017; Ullah & Skelton 2013) och överrepresenterade 
gällande yrken (Demira & Yavuz 2017). Vid de tillfällen läroböckerna behandlar kända 
personer låg fokus på de maskulint kodade karaktärerna (Demira & Yavuz 2017). Två studier 
påvisar att maskulint kodade karaktärer får dubbelt så mycket textutrymme som feminint 
kodade karaktärer, samt att de är kraftigt överrepresenterade i bilder och nämns oftare vid 
namn (Barton & Namatende Sakwa 2012; Ohlander 2010a, 2010b). 

En av dessa studier redovisar även att de gånger en feminint kodad karaktär finns 
representerad på bild, så skildras de i bakgrunden i förhållande till en maskulint kodad 
karaktär (Barton & Namatende Sakwa 2012). I en annan studie var männen 
överrepresenterade gällande att framställas enskilt på bilder (Ohlander 2010b). I två studier är 
kvinnor och män jämställt representerade i både text och bild dock riktas fokus mot de 
manliga karaktärerna (Demira & Yavuz 2017; Nogales Tarrayo 2014). 

Stereotyper 

Den tidigare forskningen visar tydliga stereotypiska könsroller inom yrken och aktiviteter 
samt att egenskaper och attribut beskrivs könsstereotypiskt. En stereotypisk bild som uppvisas 
är att feminint kodade karaktärer, kvinnor, innehar positionen att ta hand om hushållssysslor 
och förknippas ofta med sysslor i köket, städning, tvätt och barnpassning (Barton & 
Namatende Sakwa 2012; Jackson & Gee 2015; Lee 2014; Lee 2018; Nogales Tarrayo 2014; 
Sulaimani 2017; Ullah & Skelton 2013; Yimulaw Gebregeorgis 2016). En studie utmärker sig 
då den visade att sysslor gällande hushåll och familj var jämnt fördelade (Demira & Yavuz 
2017). 

En annan stereotypisk aspekt som uppvisas är de aktiviteter som utövas av feminint och 
maskulint kodade karaktärer (Eilard 2004; Ohlander 2010b). Feminint kodade karaktärers 
aktiviteter utövades ofta inomhus och bestod av att läsa och lyssna på musik medan maskulint 
kodade karaktärers aktiviteter var mer fysiska samt utanför hemmet (Jackson & Gee 2015; 
Ohlander 2010b). De maskulint kodade karaktärernas aktiviteter bestod bland annat av att 
spela fotboll samt besöka pappans arbete (Yimulaw Gebregeorgis 2016). Även här utmärker 
sig en studie (Demira & Yavuz 2017) då aktiviteter och sporter var jämnt fördelade mellan 
kvinnor och män och näst intill alla aktiviteter och sporter utövades av bägge könen. 

Den tredje aspekten gällande stereotyper som är utmärkande är de egenskaper och attribut 
som tillskrivs feminint kodade karaktärer respektive maskulint kodade karaktärer (Eilard 
2004; Sarvarzade & Min Wotipka 2017). Maskulina karaktärer beskrivs i de analyserade 
läroböckerna ofta med färre adjektiv samt som auktoritära, aggressiva och dominanta (Lee 
2018; Nogales Tarrayo 2014; Skolverket 2006b). Feminina karaktärer beskrivs i läroböcker 
ofta med adjektiv som beskriver ålder, utseende och känslor (Barton & Namatende; Jackson 
& Gee; Sakwa 2012; Lee 2018; Nogales Tarrayo 2014; Sarvarzade & Min Wotipka 2017). En 
annan aspekt är att feminint kodade karaktärer illustreras könsstereotypiskt på bilder i 
läroböckerna (Eilard 2004; Jackson & Gee 2015; Ohlander 2010b). 
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Maktförhållanden 

En aspekt av maktförhållanden, är de yrken som respektive kön tilldelas. Maskulina 
karaktärer representeras i fler yrken än feminina karaktärer samt att de yrken maskulina 
karaktärer tilldelas innehar högre status och värde än de yrken feminina tillskrivs (Barton & 
Namatende Sakwa 2012; Demira & Yavuz 2017; Jackson & Gee 2015; Nogales Tarrayo 
2014; Ohlander 2010b; Sarvarzade & Min Wotipka 2017; Skolverket 2006b; Ullah & Skelton 
2013). Maskulina karaktärer beskrivs även ofta i yrken som innehar auktoritet (Barton & 
Namatende Sakwa 2012). En studie beskriver dessutom att yrkeskvinnor inte lyfts fram och 
när feminint kodade karaktärer väl synliggörs i yrkeslivet, så finns det alltid en maskulint 
kodad karaktär representerad också (Nogales Tarrayo 2014). 

Maskulina karaktärer synliggörs som tidigare nämnts tydligt gällande yrken, medan feminina 
karaktärer i flera läroböcker beskrivs i förhållande till hushållssysslor och ansvar över att ta 
hand om hem, barn och syskon (Jackson & Gee 2015; Lee 2018; Sarvarzade & Min Wotipka 
2017; Ullah & Skelton 2013; Yimulaw Gebregeorgis 2016). Kvinnor beskrivs dessutom ofta i 
relation till män samt som passiva och i bakgrunden (Barton & Namatende 2012; Lee 2018; 
Ohlander 2010a; Sarvarzade & Min Wotipka 2017). I tre studier uppmärksammas det dock att 
kvinnor beskrivs i fler sociala kontexter utanför hemmet än vad som gjorts i tidigare 
läroböcker (Jackson & Gee 2015; Lee 2014; Sulaimani 2017). 

Sammanfattningsvis innehar kvinnor lägre maktpositioner än män i läroböckerna (Barton & 
Namatende Sakwa 2012; Eilard 2004; Lee 2018; Nogales Tarrayo 2014; Sarvarzade & Min 
Wotipka 2017; Yimulaw Gebregeorgis 2016). Läroböckerna genomsyras dessutom av en 
manlig norm (Eilard 2004; Ohlander 2010a, 2010b; Sarvarzade & Min Wotipka 2017; 
Skolverket 2006b; Sulaimani 2017; Ullah & Skelton 2013) och feminint kodade karaktärer, 
kvinnor, framställs som ett undantag (Ohlander 2010b), vilket kan förmedla en 
diskriminerande och sexistisk bild (Nogales Tarrayo 2014; Ohlander 2010a; Skolverket 
2006b). 
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4. TEORETISKT RAMVERK 
 

Uppsatsen grundar sig i olika teorier kring kön. Boken Från Sapfo till cyborg, Yvonne 
Hirdmans teori om genussystemet och Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen 
presenteras nedan. Boken Från Sapfo till cyborg är inkluderad i det teoretiska ramverket då 
den ligger till grund för vad som anses maskulint och feminint. 

 

4.1 Från Sapfo till cyborg 
 

Från Sapfo till cyborg (Lennerhed, 2006) är en antologi som beskriver hur idéer om kön och 
sexualitet har utvecklats genom historien. Antologin kommer att ligga till grund för vilka 
egenskaper som beskrivs som stereotypiskt feminina eller maskulina. Majoriteten av idéerna i 
antologin formades för flera sekel sedan. Vi anser ändå att de är relevanta att utgå från då de 
har påverkat dagens syn på vad som anses maskulint och feminint. 

Antologin är uppdelad i kapitel av olika kapitelförfattare som i kronologisk ordning, från 600- 
talet före Kristus till de sista decennierna på 1900-talet, beskriver hur kön, sexualitet och 
feminism uppfattats genom historien. 

Det finns en gemensam nämnare genom antologin, nämligen att mannen och kvinnan beskrivs 
ha ett motsatsförhållande där mannen ses som stark, dominant och våldsam och kvinnan som 
passiv, känslosam, följsam och underordnad (Lundahl 2006, s. 209). Det finns däremot ett 
undantag i det inledande kapitlet om antiken. Dirke (2006, s. 12) beskriver att rollerna 600 
före Kristus var omvända och att det då var socialt accepterat att män visade starka känslor 
medan kvinnor skulle kontrollera sina reaktioner. Dirke anger vidare att vid 400 före Kristus 
är rollerna omvända och att uttrycka känslor ses som feminint. 

Nedanstående analys kommer att fokusera på de senaste decenniernas syn på maskulinitet och 
femininitet, då det speglar dagens samhälle. Fokus kommer därför ligga på perioden mellan 
1800- och 1900-talet och framåt. 

Det finns flera likheter mellan beskrivningarna av de olika årtiondena, men det redogörs även 
för en tydlig förbättring när det kommer till kvinnornas status i samhället. Leppänen (2006, s. 
136) redogör för hur den feminina rollen såg ut från det tidiga 1900-talet. Uppgifter, attribut 
och egenskaper som ansågs feminina var att sköta om hemmet, föda och fostra barn samt vara 
känslosamma och moraliska. Den maskulina normen som verkade var att männen skulle 
vistas i offentligheten och arbeta med politik eller affärer, vara rationella samt ansvara för 
hela familjens intressen. Blickar man fram till andra hälften av 1900-talet beskriver 
Bergenheims (2006, s. 186–195) att kvinnor fått en större roll än förut tack vare att 
kvinnorörelserna och den västerländska feminismen bildades. Lundahl (2006, s. 203–209) 
beskriver vidare att kvinnor trots detta fortfarande innehar den typiskt feminina rollen och är 
underordnade. 
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4.2 Butler och den heterosexuella matrisen, performativitet och 
kärnfamiljsmodellen 

 
Butler förklarar i sin bok Genus trubbel (2006a, s.183–185) sin teori den heterosexuella 
matrisen. Hon beskriver teorin som ett teoretiskt ramverk som förklarar heteronormen. Butler 
menar att kön är socialt konstruerat och inte något vi föds med, utan något som utvecklas 
genom att existera i samhället. 

 
I sin förklaring av teorin använder sig Butler av termen performativitet. Hon menar att vi inte 
föds till ett kön utan att det är samhället och kulturen som i generationer har påverkat hur en 
kvinna eller man bör bete sig, vad de bör ha för intressen och hur de bör föra sig (Butler 
2006a, s. 183–185). Butler benämner detta som psykosociala normer och menar att de normer 
som existerar medför begränsningar för hur människor får lov att uttrycka sina identiteter. Det 
är därmed begränsningarna som utgör den heterosexuella matrisen. Butlers teori har som mål 
att möjliggöra ett accepterande samhälle för de individer vars kön inte är performativt eller 
befinner sig inom den heterosexuella matrisen. 

 
Butler (2006a, s. 183–185) tar upp ett exempel i sin bok som tydligt förklarar teorin. Hon 
menar att vi blir tilldelade ett kön redan när vi föds, då personal ropar ut “det blev en ficka” 
eller “det blev en pojke”. Vi blir alltså tilldelade ett kön baserat på våra yttre genitalier och 
förväntas utifrån det uttrycka oss på ett normativt feminint eller maskulint vis. De 
könsuttrycken som tillskrivs definieras i motsats till varandra genom den heterosexuella 
relationen. I sin bok Genus ogjort (2006b, s. 113) beskriver Butler vidare termen 
kärnfamiljsmodellen som bygger på den heterosexuella familjen som består av en kvinna, en 
man och ett eller flera biologiska eller adopterade barn. Hon beskriver att de relationer som 
överskrider den heterosexuella inte passar in i kärnfamiljsmodellen. 
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4.3 Hirdmans teori om genussystemet 
 

Hirdman är professor i historia och beskriver i sin forskning hur regler, normer, seder och 
förväntningar om maskulint och feminint skapas i samhället, men påpekar även att det är 
viktigt att hålla isär individ- och gruppnivå. 

Genussystemet kan beskrivas som en ordningsstruktur av kön och består av två delar, hierarki 
och dikotomi. Hierarki innebär att det maskulina betraktas ha högre status och vara mer 
värdefullt än det feminina. Hierarki innebär även att män betraktas som norm i samhället 
(Hirdman, 1988, s. 51). Dikotomi handlar om att feminina och maskulina attribut och 
egenskaper ses som motsatser och att människan beroende på kön tillskrivs det ena eller andra 
vilket innebär att kvinnor och män hålls isär på olika plan (Hirdman, 1988, s. 51). Dikotomin 
innebär att kvinnor och män separeras angående sysslor, platser och egenskaper. Hirdman 
(1988, s. 52) påvisar därför att man inte föds till kvinna eller man, utan att det är något man 
blir. Hirdman (1988, s. 52) påpekar dessutom att den manliga normen legitimeras på grund av 
att kvinnor och män ses som varandras motsatser och hålls isär. 

Hirdman (1988, s. 57) förklarar att idén med genussystemet är att se världen för hur den är 
och hur världen har varit. Hirdman (1988, s. 54) menar att de genuskontrakt och den 
genusordning som existerar ärvs genom generationer men att både kontrakten och ordningen 
är föränderliga i takt med att tid och rum förändras. Hirdman (1988, s. 59) har dessutom 
formulerat en hypotes om hur genussystemet är föränderligt och menar att ju mer den 
intellektuella komponenten dominerar över den biologiska, desto större förutsättningar finns 
det för förändring. Dessutom påpekar Hirdman (1988, s. 61) att genom att koncentrera sig på 
hur systemet är uppbyggt och fokusera på hur det skapas, så skulle vi kunna undvika 
dikotomierna om vad som anses vara maskulint och feminint och därmed bidra till att inte 
reproducera det system som existerar idag. Slutligen så menar Hirdman att alla är med, både 
kvinnor och män, och skapar genusordningen oftast helt omedvetet. 

 
 

4.4 Användning av teorier 
Hirdmans teori om genussystemet kommer tillsammans med Butlers teori och boken Från 
Sapfo till cyborg att fungera som utgångspunkt i vår diskussion om egenskaper och attribut 
ska anses som feminina eller maskulina. Vi är medvetna om att Hirdmans teori riskerar att 
osynliggöra neutralt kodade karaktärer, men vi förväntar oss att kunna uppmärksamma de 
karaktärerna genom Butlers teori. Vi förväntar oss även kunna uppmärksamma stereotypiska 
egenskaper, attribut och förhållanden samt synliggöra de karaktärer som existerar utanför den 
heterosexuella normen med hjälp av Butlers teori. Genom att använda Hirdmans teori avser vi 
se hur feminint och maskulint kodade karaktärer framställs i relation till varandra. 

 
För att undvika att felköna karaktärer har vi valt att i största möjliga mån inte använda oss av 
begreppen kvinna och man i analysen, resultatet och diskussionen. Karaktärer kommer istället 
presenteras som feminina, maskulina eller neutrala. Att studien endast omfattar kategorierna 
feminina, maskulina och neutrala kan innebära att könsöverskridande identiteter riskeras att 
osynliggöras då en innehållsanalys endast analyserar det uttalade. 
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5. METOD 
 

Den analyserade läroboken kommer inte nämnas vid titel. En mer ingående förklaring 
återfinns under rubrik 5.4 etik. Läroboken kommer att analyseras med hjälp av en 
innehållsanalys och grunda sig på Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen och 
Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. En innehållsanalys är lämplig för att samla in 
kvalitativa och kvantitativa data (Boréus & Bergström, 2018, s. 24). Kvantitativa och 
kvalitativa data kommer användas för att få ett så omfattande resultat som möjligt samt en 
helhetsbild. Den kvantitativa metoden kommer att synliggöra den procentuella uppdelningen 
av feminina och maskulina karaktärer. Den kvalitativa metoden kommer att synliggöra hur 
karaktärer presenteras, om läroboken befinner sig inom den heterosexuella normen samt visa 
om maktstrukturer synliggörs. En innehållsanalys är dessutom en systematisk metod där ett 
kodningsschema skapas och följs (Boréus & Bergström, 2018, s. 24). 

 

5.1 Material 
 

En lärobok utgiven 2017 i ämnet engelska för årskurs 4 är underlaget för den här 
läromedelsanalysen. Läroboken består av 29 kapitel, arbetssidor och en ordlista. Läroboken 
innefattar diverse genrer som dialog, berättande texter, dikter, faktatexter, presentationer, 
instruktioner och sånger. 

Läroboken valdes dels för att vi hade tillgång till den men även för att den används i 
undervisningen i skolan. Vi är medvetna om att välja en lärobok som vi enkelt hade tillgång 
till kan ses ett bekvämlighetsurval, den är dock relevant då boken uppfyllde de kriterier som 
valts för den här studien (Denscombe 2018, s. 71). Kriterierna var att boken skulle vara en 
lärobok i engelskämnet som används i skolan i någon av årskurserna 1–6. 

De kapitel som inkluderats i den kvantitativa analysen är de kapitel som innehåller dialog. 
Anledningen till att endast inrikta den kvantitativa analysen på de kapitel som innehåller 
dialog är för att vi valt att fokusera på frekvensen av antalet rubriker och repliker. Fokus 
ligger även på frekvensen av feminint och maskulint kodade namn, pronomen och titlar i 
dialogen. De kapitel som inkluderats i den kvalitativa analysen är de som är av genrerna 
skönlitteratur och berättande texter. Valet gjordes för att se hur karaktärerna beskrivs och 
framställs i boken. Innehållsförteckningen fungerade som utgångspunkt för vilken textgenre 
de olika kapitlen behandlar. 
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5.2 Analysredskap 
 

Genom arbetets analysprocess har vi följt de steg som Boréus & Kohl, (2018, ss. 85–86) 
redovisar. Det första steget är att identifiera syfte och forskningsfrågor. Steg två är att ta fram 
det material som ska analyseras, i vårt fall blev det en lärobok i engelska för årskurs 4. Steg 
tre är att bli bekant med materialet och steg fyra är att utforma ett kodningsschema som är 
anpassat till syftet (Boréus & Kohl, 2018, ss. 85–86). Boken Från Sapfo till cyborg kommer 
att användas som en grundpelare i vår analys. Bokens beskrivningar av vad som ansetts som 
feminint och maskulint genom historien tills idag kommer att vara till hjälp för oss vid 
analysen av resultatet. De kodningsscheman som använts i analysen finns att tillgå i bilaga 1 
och bilaga 2. Två kodningsscheman konstruerades, ett för den kvantitativa delen av 
undersökningen och ett för den kvalitativa delen. Steg fem är att ta fram data och placera in i 
de kodningsscheman som konstruerats. Boréus & Kohl (2018, ss. 85–86) nämner att det är 
viktigt att kodningen är så objektiv som möjligt samt rekommenderar att minst två personer 
kodar samma material. Kodningen har därför skett separat till en början för att sedan stämma 
av med varandra. 

 
Steg sex är att sammanställa det insamlade resultatet och redovisa det på ett passande sätt. Vi 
har valt att redovisa resultatet under två rubriker, en kvantitativ och en kvalitativ del. Steg sju 
är det sista steget i innehållsanalysen och innebär att resultatet ska tolkas och resoneras kring i 
relation till det syfte och de forskningsfrågor som ställts (Boréus & Kohl, 2018, ss. 85–86). 
Det teoretiska ramverket har använts genom hela analysprocessen och kommer även att 
användas för att tolka det resultat som framkommit. Butlers teori ger oss riktlinjer i analysen, 
resultatet och diskussionen för vad som anses stereotypiskt feminint och maskulint. Vi 
kommer även kunna synliggöra om läroboken innehar aspekter som utmanar och överskrider 
den heterosexuella normen. Genom Hirdmans teori i anknytning till Butlers teori samt boken 
Från Sapfo till cyborg kommer vi kunna urskilja hur karaktärer framställs i relation till 
varandra och se om boken skildrar makthierarkier mellan feminint och maskulint kodade 
karaktärer. 

 
Resultatet som framkommer kommer kopplas till den tidigare forskning samt att det 
kvantitativa resultatet, dessutom kommer resultatet att sättas in i förhållande till den 
procentuella ramen som de statliga jämställdhetsmålen upprättat. Ramen innebär att en 
procentuell fördelning mellan feminina och maskulina karaktärer existerar och är fördelad på 
40–60 procent. Skulle något av könen överskrida procentgränsen skulle boken ses som 
antingen kvinno- eller mansdominerad (Berge, 2011, s. 160) 

 
Den kvantitativa delen undersöker hur frekvent feminina, maskulina och neutrala karaktärer 
förekommer i text. Den kvantitativa delen undersöker även antalet repliker som feminina, 
maskulina och neutrala karaktärer innehar. Dessutom undersöker den kvantitativa delen 
uppdelningen av feminina, maskulina och neutrala rubriker. Stereotypiska könsavslöjande 
namn, pronomen och titlar kommer avgöra om karaktärer kodas som feminina, maskulina 
eller neutrala. 
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En innehållsanalys kan förutom att ta fram kvantitativa data även användas för att få fram 
kvalitativa data. Det innebär att man undersöker hur något värderas och framställs (Boréus & 
Kohl, 2018, s. 53). I den kvalitativa delen av vår undersökning kommer vi att undersöka hur 
feminint och maskulint kodade karaktärer framställs i text, både separat och i relation till 
varandra. Vi kommer även undersöka om könsneutrala karaktärer förekommer och hur dessa i 
så fall skildras. 

Till vår hjälp har vi utformat frågor som utgör grunden för vårt kodningsschema. 
Kodningsschemat finns att tillgå som bilaga 1. 

1. Hur presenteras feminint kodade karaktärer 
2. Hur presenteras maskulint kodade karaktärer? 
3. Synliggörs könsneutrala karaktärer och hur skildras de? 

 

5.3 Validitet & Reliabilitet 
 

En manuell kodning som vi genomfört innebär att mer komplicerade bedömningar och 
tolkningar kan göras, men det innebär även att det finns risk för en mer subjektiv tolkning 
(Boréus & Kohl, 2018, s. 58) för att motverka detta har vi använt oss av 
interbedömarreliabilitet som innebär att två personer oberoende av varandras åsikter 
kategoriserar och analyserar samma data, vilket innebär att resultatet kan jämföras. Vid 
jämförelsen uppmärksammade vi att vi hade fått fram samma resultat vilket styrker 
reliabiliteten (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 104). För att höja 
reliabiliteten redovisas det kodningsschema vi använt oss av (se bilaga 1 och bilaga 2), vi 
beskriver även det teoretiska ramverket vi utgått från samt redogör för hur analysen gjorts. 

 
För att få en så hög validitet som möjligt gjorde vi välmotiverade val av text för våra 
forskningsfrågor. Till forskningsfråga nummer ett gjordes valet att avgränsa materialet till de 
kapitel som innehåller dialog, då dialoger är anpassat till den kvantitativa delen av vår 
undersökning. Till forskningsfråga nummer två och tre gjordes avgränsningen att endast 
undersöka de kapitel vars text var av genren skönlitteratur eller berättande text; dessa kapitel 
utgör materialet för den kvalitativa delen. 

 

5.4 Etik 
På vetenskapsrådets hemsida1 står det att forskningen ska genomsyras av tillförlitlighet, 
ärlighet, respekt och ansvar. Vår avsikt är inte att nedvärdera läroboken därför har vi valt att 
inte redovisa vilken bok som analyserats på grund av konfidentialitetskravet och respekt för 
förlaget och författarna. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som är 
inkluderade i undersökningen ska behandlas konfidentiellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html 

http://www.vr.se/analys-och-uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html
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6. RESULTAT 
 

Nedan redovisas de resultat som framkommit. Först redovisas den kvantitativa 
undersökningen och därefter den kvalitativa. På grund av konfidentialitetskravet så används 
inga namn på karaktärer eller kapitel som kan avslöja vilken lärobok som använts. 

 

6.1 Kvantitativa resultat 
 

Nedan redovisas det kvantitativa resultatet i form av fördelning av rubriker, andel repliker 
samt frekvensen av maskulina och feminina namn, pronomen och titlar i dialogerna. 

 
Figur. 1 Fördelning av rubriker. 
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I de tolv kapitel som inkluderades i den kvantitativa undersökningen var majoriteten av 
rubrikerna könsneutrala i den bemärkelsen att de inte kunde härleda till om resterande av 
texten skulle handla om en feminint, maskulint eller neutralt kodad karaktär (se figur 1). Att 
rubrikerna är neutrala i bemärkelsen att kön inte kan utläsas, innebär inte att dialogerna är 
neutrala. 
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Figur 2. Andel repliker i procentform 
 

Det är endast dialogerna som inkluderats i resultatet. Den löpande texten som fungerar som 
inledning till dialogerna har inte inkluderats i analysen. Replikerna har kodats utefter om det 
var en feminint kodad karaktär, en maskulint kodad karaktär eller om kön inte kunde utläsas 
på den karaktär som sa repliken. Läroboken innehåller totalt 190 repliker. 84 av dessa repliker 
sades av en feminint kodad karaktär, 96 av en maskulint kodad karaktär och 10 repliker sades 
av en karaktär som kodades som könsneutral. I figur 2 finns antalet repliker redovisat i 
procentform. De maskulint kodade karaktärerna är mer representerade än de feminint kodade. 
Procentuellt skiljer det sig inte märkbart men det visar ändå på att männen syns mer frekvent 
samt att könsneutrala karaktärer inte får så stort utrymme. Vi kan se att resultatet håller sig 
inom den ram som de statliga jämställdhetsmålen skapat (Berge, 2011, s. 160). 

I läroboken finns det ett kapitel där endast feminint kodade karaktärer kommunicerar med 
varandra och ett där endast maskulint kodade karaktärer kommunicerar med varandra. 
Konversationen mellan de feminint kodade karaktärerna utspelar sig i en könsstereotypisk 
miljö i hemmet, medan konversationen mellan de maskulint kodade karaktärerna utspelar sig i 
en könsstereotypisk miljö utanför hemmet på ett sportevenemang. Att karaktärerna tillskrivs 
stereotypiska miljöer och intressen kan kopplas till Judith Butlers teori om performativitet då 
kvinnor antas tycka om typiskt feminina aktiviteter och män typiskt maskulina aktiviteter. Att 
de feminint kodade karaktärerna visas i en könsstereotypisk privat miljö och de maskulint 
kodade karaktärerna i en könsstereotypisk offentlig miljö kan härledas till Yvonne Hirdmans 
teori om genusordning och specifikt dikotomier, då kvinnor och män redovisas i motsats till 
varandra. 
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Andra dialoger visar också på en könsstereotypisk bild. En dialog handlar om att en mamma 
tar hand om sitt barn vid läggdags. En annan könsstereotypisk dialog tar plats när en mamma 
ber sin son att göra sig i ordning för att gå iväg på ett sportevenemang med sin pappa. Enligt 
den heterosexuella matrisen som Butler utformat så förväntas kvinnan bete sig på ett typiskt 
feminint vis, vilket i det här fallet är att mamman ska vara omsorgstagande och ansvarsfull. 
Det här scenariot visar även på dikotomier utifrån Hirdmans teori då kvinnan ska finnas till 
hands för mannen samt visas ha det primära ansvaret över hem och barn medan mannen är 
iväg och därmed separeras kvinnan och mannen gällande sysslor och platser. 

Ytterligare en könsstereotypisk dialog är när en feminint kodad huvudkaraktär ska vistas i en 
offentlig miljö. Den feminint kodade karaktären diskuterar vikten av sitt klädval. Klädval kan 
kopplas till Butlers teori om performativitet och att utseende associeras med feminint kodade 
karaktärer. Det finns däremot miljöer där dialoger äger rum som inte är helt 
könsstereotypiska, dock innehåller de könsstereotypiska inslag med aktiviteter som tillskrivs 
maskulint och feminint kodade karaktärer. 

 
 

Figur. 3 Procentuell fördelning av feminina och maskulina karaktärer i text 

 
 

Resultatet visar att de maskulint kodade karaktärerna inte endast har fler repliker än de 
feminint kodade karaktärerna utan också omnämns mer frekvent i dialogerna. I figur 3 
presenteras resultatet i procentform och en differens på 8% synliggörs. Gällande antal nämns 
feminina pronomen, namn och titlar totalt vid 50 tillfällen och maskulina vid 58 tillfällen. Vi 
kan se att resultatet även här håller sig inom den ram som de statliga jämställdhetsmålen 
skapat (Berge, 2011, s. 160). 
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6.2 Kvalitativa resultat 
Av de elva kapitel som inkluderades i den kvalitativa undersökningen redovisas två kapitel 
som är neutrala, då ingenting angående kön går att tyda i texten. De pronomen som används 
är “me” i ena kapitlet och “I” i ett annat kapitel. Det som går att könskoda i de två kapitlen är 
rubrikerna. Den ena rubriken är feminint kodad och den andra maskulint kodad genom att 
namn finns med. I två andra kapitel identifieras neutrala karaktärer. De neutrala karaktärerna 
benämns med yrkestitlar som inte är könsavslöjande. 

 
Läroboken behandlar diverse karaktärers liv och familjer. Nedan följer en sammanfattning av 
de olika familjekonstellationer som beskrivs i boken. Samtliga familjer framställs 
könsstereotypiskt. Två familjer beskrivs som kärnfamiljer och kan därför ingå i den modell 
som Butler skapat. Respektive familj består av en mamma, en pappa och minst ett barn. Två 
karaktärer beskrivs ha skilda föräldrar, vilket innebär att dessa familjer inte kan sättas in i 
Butlers kärnfamiljsmodell och två karaktärer har sina mor och farföräldrar boende hos dem. 
Alla familjer som nämns i boken kan inte sägas tillhöra kärnfamiljsmodellen men de kan 
beskrivas inom Butlers heterosexuella matris, genom att inga andra än heterosexuella 
relationer beskrivs i texten. 

 
Tabell 1. Fördelning av yrken 
    

Designer   - 

Veterinär   X 

Expedit i en klädbutik   - 

Guide på båt   - 

Arbetar deltid på ett postkontor   - 
Hårfrisörska   - 

Surfinstruktör   - 

Brandman   - 

Guldsmed   - 
 

De yrken feminint och maskulint kodade karaktärer har i läroboken är till stor del 
stereotypiska. Hirdmans teori om genusordning kan användas för att förklara hur kvinnor och 
män tillskrivs olika aktiviteter och yrken och hur dessa dikotomier sedan är med och skapar 
en hierarki på grund av yrkenas status, vilket i sin tur skapar en under- och överordning. 
Läroboken utmanar stereotyperna till viss del då det är en feminint kodad karaktär som är 
surfinstruktör samt att en annan feminint kodad karaktär arbetar som guide på en båt. Det 
beskrivs dock i texten att karaktären som arbetar på båt har dåligt betalt vilket visar på en 
makthierarki då den feminint kodade inte får en skälig lön, då det maskulina värderas mer 
värdefullt än de feminina. En positiv aspekt angående yrken är att både en feminin och en 
maskulin karaktär anges arbeta som veterinär. 
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En stereotypisk bild som ges är att det är en maskulint kodad karaktär som arbetar som 
brandman. De egenskaper som tillskrivs en brandman är enligt Butlers teori stereotypiskt 
maskulina, då män ses som fysiskt starkare och mer aktiva. Ytterligare stereotypiska yrken 
som skildras är att det är en feminint kodad karaktär som arbetar som hårfrisörska och en 
annan feminin karaktär som expedit i en klädbutik. De två yrkena kodas som stereotypiskt 
feminina, då det anses feminint att vara mån om sitt utseende. Lärobokens fördelning av 
yrken kan ses som en avspegling av den stereotypiska samhällsbilden som existerar. 

 
 

Tabell.2 Fördelning av aktiviteter 
    

Läsa   X 

Lyssna på musik   - 

Fiska   - 

Simma   - 

Spela datorspel   - 

Skriva dagbok   - 

Titta på TV   X 

Leka med leksaksbil   - 

 

De aktiviteter som redovisas i läroboken utmanar det Butler kallar för psykosociala normer, 
vad som är socialt accepterat och inte accepterat, i försök att utmana de stereotyper som finns 
görs. De aktiviteter som utmanar stereotyperna är att det är feminint kodade karaktärer som 
spelar datorspel och fiskar samt att maskulint kodade karaktärer läser. Att maskulina 
karaktärer läser kan ses som utmanade, då maskulint kodade karaktärer stereotypiskt ses 
utföra utomhusaktiviteter samt fysiska aktiviteter. Det finns däremot stereotypiska inslag på 
könsfördelningen av aktiviteterna. En maskulint kodad karaktär leker med leksaksbilar och en 
feminint kodad karaktär skriver dagbok. 

 
Maskulint kodade karaktärer beskrivs ha kort hår och feminint kodade karaktärer ha långt hår. 
Karaktärerna beskrivs här med attribut som motsäger varandra d.v.s. dikotomier. Läroboken 
ger även en stereotypisk beskrivning av en feminint kodad karaktärs sovrum. Sovrummet 
beskrivs ha tapeter med blommor på samt en liten rosa sänglampa. I läroboken beskrivs 
dessutom två fordon. Fordonen tillhör en feminin respektive maskulin karaktär. Fordonens 
färger är könsstereotypiska, då ett rött fordon tillhör den feminina karaktären och ett blått 
fordon tillhör den maskulint kodade karaktären. 
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7. DISKUSSION 
 

Diskussionsavsnittet inleds med en resultatdiskussion för att därefter följas av en 
metoddiskussion och didaktiska konsekvenser. Avsnittet avslutas med förslag till ytterligare 
forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Läroboksförfattarna har i uppdrag att se till att läroböckerna har ett bra ämnesstoff. De har 
dessutom ansvar för att se till att läroböckerna är jämställda och motverkar könsmönster. Den 
analyserade läroboken speglar samhället i den bemärkelsen att boken uttrycker en 
heterosexuell norm. Författarna har ett ansvar för att utmana de normer som finns och när 
boken konstruerats så har författarna behövt göra flera val. Vi anser att författarna bör ha 
utmanat normerna mer, då boken består av fiktiva dialoger och texter samt att författarna 
skulle kunnat välja skönlitterära texter som utmanar den heterosexuella normen. En positiv 
aspekt i läroboken är att några av rubrikerna är neutrala i sig själva men brödtexten under 
rubrikerna innehåller könsidentifikationer. 

 
Vårt resultat visar i likhet med studier utförda av Barton & Namatende Sakwa (2012) och Lee 
(2014, 2018) att maskulint kodade karaktärer är mer synliga och får mer utrymme i 
läroböckerna. Den analyserade läroboken visar därmed på en manlig norm som även finns i 
samhället vilket bekräftas av Ohlander (2010a), Sarvarzade & Min Wotipka (2017). De 
maskulint kodade karaktärerna i läroboken har som tidigare nämnts mer utrymme än de 
feminint kodade karaktärerna. Även om de maskulint kodade är mer representerade så håller 
de sig inom den ram som de statliga jämställdhetsmålen skapat, då de inte överskrider 60 
procent. Hade de maskulina karaktärerna i ett av avseendena överskridit gränsen, hade boken 
klassats som mansdominerad. Då läroboken håller sig inom den procentuella ramen kan den 
klassas som jämställd. Vi anser däremot att den inte tar hänsyn till värdegrunden i Lgr 11 på 
grund av att personer som befinner sig utanför den heterosexuella matrisen inte synliggörs. 
Författarna behöver här ta ansvar för hur de utformar läroboken och hur de vill synliggöra 
samt fördela utrymmet mellan feminina, maskulina och neutrala karaktärer, vilket även Lee 
(2014, 2018) belyser i sina studier. 

 
Författarna skildrar hur samhället ser ut i läroboken men utmanar även till viss del de 
stereotyper som finns, genom att applicera typiskt maskulina intressen på en feminint kodad 
karaktär. Att tillskriva maskulina egenskaper till en feminin karaktär ses som något positivt då 
män är norm i samhället. Det är inte lika hög status på om en maskulin karaktär beskrivs med 
feminina egenskaper vilket Hirdmans teori om genusordning påvisar. Butlers teori tar upp 
psykosociala normer och den sociala acceptansen vilket innebär att det är mer accepterat för 
en feminint kodad karaktär att beskrivas med maskulina egenskaper, intressen och aktiviteter 
än för en maskulint kodad karaktär att beskrivas med egenskaper, intressen och aktiviteter 
som anses vara feminina. Yimulaw Gebregeorgis (2016) påvisar att aktiviteter och egenskaper 
som tillskrivs karaktärer i läroböcker överlag är varandras motsatser vilket även är vad vi 
kommit fram till. 
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Kvinnor representeras i vår studie i fler yrken än män, vilket är en skillnad till Demira & 
Yavuz (2017), Sarvarzade & Min Wotipka’s (2017) och Ullah & Skelton’s (2013) studier. 
Psykosociala normer kan identifieras i den analyserade läroboken, då de stereotypiskt 
maskulina yrkena tilldelas feminina karaktärer och inte tvärtom. Att kvinnor tilldelas 
stereotypiskt maskulina yrken och intressen och inte tvärtom är något som Jackson & Gee 
(2005) uppmärksammat i sin studie. Läroboken visar även att stereotyper och makthierarkier 
existerar, då det endast är kvinnor som beskrivs arbeta deltid samt vara underbetalda, vilket de 
även redogörs för i boken från Sapfo till Cyborg. Ett kapitel utmärker sig då både en feminin 
karaktär och en maskulin karaktär tillskrivs arbeta som veterinärer. Nogales Tarrayo (2014) 
påvisar att kvinnor och män tillskrivs samma yrken men att fokus ligger på de maskulint 
kodade karaktärerna i auktoritära yrken. 

Feminint kodade karaktärer beskrivs i Jackson & Gee (2015) och Lee‘s (2018) studier befinna 
sig i privata miljöer och ofta i hemmet medan maskulint kodade karaktärer beskrivs i 
offentliga miljöer. Vårt resultat visar på liknande stereotyper som nämns i de studierna. Vårt 
resultat kan även ses i förhållande till de stereotyper som redovisas i Yimulaw Gebregeorgis 
(2016) studie. I Gebregeorgis (2016) studie visas kvinnan ha huvudansvar för hem, hushåll 
och barn medan mannen rör sig utanför hemmet och inte i samband med hushållssysslor eller 
att ha det främsta ansvaret för barnen. 

Läroboken visar en heteronormativ standard, då inga andra än heterosexuella förhållanden 
representeras. Trots att läroboken inte beskriver andra relationer så utmanar den ändå 
kärnfamiljsmodellen. Läroboken speglar samhället till viss del, då skilda föräldrar är vanligt. 
Karaktärerna och texterna i läroboken är fiktiva och vi anser därmed att författarna till 
läroboken hade kunnat utmana den heterosexuella matrisen och kärnfamiljen. Den 
inkluderade tidigare forskningen påvisar inte specifikt att det finns en heteronormativ 
standard, men läroböckerna som ingått i de olika studierna visar på heterosexuella 
förhållanden då de uppvisar den stereotypiska heterosexuella kärnfamiljen. 

Författarna ska spegla samhället i läroboken samtidigt som de ska utmana de normer och 
stereotyper som finns. Författarna behöver dock balansera hur mycket de kan utmana normer 
och stereotyper utan att skapa en främmande och obehaglig känsla för eleverna. Om elevernas 
världsbild blir för motsägelsefull och obekant så riskeras det att fokus tas från den 
ämnesundervisning som egentligen ska bedrivas. Vi anser att det är en fördel om eleverna är 
bekanta med den kontext som finns i böckerna då det är enklare att ta till sig kunskapsstoffet 
om en är bekant med innehållet. Trots det anser vi att det är viktigt att läromedel utmanar de 
rådande normer som finns i samhället. Förutom att läroböckernas innehåll ifrågasätter normer 
är det av största vikt att läraren fångar upp eventuella frågor eller kommentarer som skulle 
kunna uppstå vid läsning av läromedelstexter. Barton & Namatende Sakwa (2012) påvisar i 
sin studie att det är viktigt att lärare väljer att kritiskt diskutera läromedlen med eleverna och 
då fånga upp och problematisera de normer som synliggörs. 

I den tidigare forskningen (Barton & Namatende Sakwa 2012; Eilard 2004; Lee 2018; 
Nogales Tarrayo 2014; Ohlander 2010a, 2010b; Sarvarzade & Min Wotipka 2017; Sulaimani 
2017; Ullah & Skelton 2013; Yimulaw Gebregeorgis 2016) så redogörs det för att flera 
läroböcker genomsyras av en manlig norm genom att kvinnor tillskrivs lägre maktpositioner 
än män. Att läroboken genomsyras av en manlig norm är även något vi har kommit fram till. 
Enligt vår mening kan författarna utmana läroboken och i sin tur samhället genom att gå 
utanför de normer som finns samt utforma frågor som ifrågasätter samhället i läroboken. 
Detta är för att eleverna ska ha möjlighet till att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt som 
kompletteras genom att läraren är medveten om och har kunskap kring hur man kan utmana 
de könsmönster som finns. 
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7.2 Metoddiskussion 
 

En begränsning med metoden innehållsanalys är att den synliggör det uttalade och inte det 
outtalade. Det som är underförstått analyseras inte samt att det outtalade kan vara viktigt när 
man läser texten och att det dessutom kan vara så självklart att det inte behöver uttryckas 
explicit (Boréus & Kohl, 2018, s. 79). Att använda oss av både en kvantitativ och en kvalitativ 
metod har varit användbart. Genom att använda oss av båda metoderna så ges en mer 
fullständig bild. Om endast en kvantitativ metod hade använts så hade det i vårt fall visat på 
ett procentuellt jämställt resultat. Genom att använda en kvalitativ metod visar resultatet i vårt 
fall istället att boken är stereotypisk och befinner sig inom den heterosexuella normen. Om 
endast en metod hade använts så hade en entydig och orättvis bild av läroboken givits. 

En datoriserad kodning eller en manuell kodning av materialet kan väljas att göras. Vi valde 
manuell kodning på grund av att mer komplicerade tolkningar och bedömningar kan göras 
(Boréus & Kohl, 2018, s. 58) samt att läroboken vi använt oss av är av tryckt material. Genom 
att arbeta utifrån ett kodningsschema så väljs de delar ut som är av intresse för studien. En 
följd av att begränsa urvalet i ett kodningsschema är att vissa faktorer frånses. I resultat 
redovisas därför endast det explicita (Boréus & Kohl, 2018, s. 80). 

För att undvika subjektiva tolkningar i så stor utsträckning som möjligt så har boken Från 
Sapfo till cyborg legat till grund för vad som har kodats som stereotypiskt feminint och 
maskulint. Vid ett tillfälle i boken har en av karaktärerna ett könsneutralt namn. Karaktären 
beskrivs inte mer ingående, vilket innebär att karaktären har kategoriserats som neutral. 

Butlers teori har varit till stor nytta för att se vilka egenskaper som tillskrivs feminint och 
maskulint kodade karaktärer och därmed om de faller inom ramen för den heterosexuella 
matrisen. Den heterosexuella matrisen har även använts för att synliggöra de karaktärer som 
överskrider och utmanar de psykosociala normerna. Hirdmans teori har också använts då hon 
redogör för att feminina och maskulina egenskaper och attribut tillskrivs som motsatser till 
varandra. Den andra delen av Hirdmans teori är hierarkier och att det finns en manlig norm i 
samhället. Hierarkier har kunnat uppmärksammas genom att männen är överrepresenterade. 
Vi anser därmed att teorierna har varit tillämpbara för vårt syfte och våra frågeställningar. 
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7.3 Didaktiska konsekvenser 
 

Som tidigare nämnts ska utbildningen utformas i överensstämmelse med de grundläggande 
demokratiska värderingarna (Lgr 11), människors lika värde samt främja jämställdhet (SFS 
2010:800), vilket innebär att skolan inte endast ska lära ut ämneskunskaper utan ge eleverna 
den kunskap de behöver för att bli goda, självständiga demokratiska medborgare samt inneha 
förmågan att kunna tillämpa ett kritiskt tankesätt. 

Varför är en genusanalys av läroböcker i engelskämnet nödvändig? Läroböcker används 
frekvent i flera ämnen och förmedlar inte endast ämneskunskaper utan också normer, seder 
och regler av vad som är socialt accepterat (Skolverket 2006a). Det är viktigt att all personal 
har kunskap om genus för att alla elever oavsett om de befinner sig inom eller utanför den 
heteronormativa ramen känner sig inkluderade. Det är viktigt då skolan ska arbeta för 
jämställdhet och motverka könsmönster samt bidra till att eleverna utvecklar förmågan att 
kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor (Lgr 
11, s.7). Det är dessutom viktigt som pedagog att vara medveten om hur läromedel behandlar 
genus, då kön och könsmönster påverkar eleverna. Alla individer i samhället är med och 
påverkar, omedvetet och medvetet, den genusordning och de könsmönster som finns. 
Konsekvenserna med en könsstereotypisk lärobok blir att läraren själv kanske inte har 
tillräcklig kunskap eller tid till att utmana och diskutera de normer som tas upp. 

Tidigare forskning visar att läroböcker skildrar en stereotypisk bild samt en bild där 
maskulina karaktärer synliggörs mer. Genom vår läromedelsanalys vill vi skapa förståelse 
samt synliggöra vikten av att pedagoger reflekterar kring de läromedel som används i 
undervisningen. Vi önskar att pedagoger reflekterar över vad de själva kan göra för att 
komplettera innehållet om läroboken visar på eventuella brister. Precis som Barton & 
Namatende Sakwa (2012) menar anser även vi att könsstereotypiska läroböcker och texter kan 
användas för att skapa diskussioner i klassrummet och utmana elevernas förutfattade 
meningar och normer. Lee (2014) påvisar liknande resonemang som Barton & Namatende 
Sakwa (2012) men anser dessutom att det behövs mer information kring könsmönster och hur 
man kan arbeta med det redan på lärarutbildningarna. 

 
 

7.4 Förslag till ytterligare forskning 
 

Ett förslag till ytterligare forskning inom området är att inkludera bilder i analysen då det 
skulle ge en helhetsuppfattning av läroboken. Bilderna skulle kunna förstärka eller motsäga 
resultatet vilket skulle innebära att resultatet blir annorlunda samt mer omfattande. 

 
Ett annat förslag är att ytterligare forskning även bör bestå av studier som inkluderar etnicitet 
och religion så att alla elever känner att de är representerade och inkluderade i läroböckerna. 
Vi rekommenderar även att se över läroböcker i övriga ämnen. 
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8. SLUTSATS 
 

Vår slutsats är att läroboken befinner sig inom den heterosexuella matrisen samt att den 
varken utmanar de normer som existerar eller motverkar stereotypiska könsroller, vilket är en 
del av skolans uppdrag. Avslutningsvis anser vi att det är viktigt att verksamma pedagoger 
reflekterar över läroböckernas innehåll. Pedagoger bör dessutom reflektera över vad de kan 
göra för att komplettera innehållet om läroboken visar på en bristfällig jämställdhet. 
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BILAGA 
 

Bilaga 1. Kvalitativt kodningsschema 
 
 

Kapitel 
 

Hur presenteras feminint 
kodade karaktärer? 

 
Hur presenteras maskulint 

kodade karaktärer 

 
Synliggörs könsneutrala 

karaktärer? 

    

    

 
 

Bilaga 2. Kvanititativt kodningsschema 
 

  
Frekvens av feminina 

karaktärer 

 
Frekvens av maskulina 

karaktärer 

 
Frekvens av 

könsneutrala karaktärer 

 
Kapitel 
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