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Syftet med denna uppsats är att granska det engelska läromedlet Wings ur ett 
genusperspektiv. En innehållsanalys har gjorts av två böcker ur läromedelsserien 
Wings; Base book och Activity book i årskurs 7, detta genom att använda en 
checklista där bland annat antalet kvinnor respektive män som förekommer i 
texterna i de båda böckerna har räknats. Resultatet visar att männen statistiskt sett 
dominerar i texterna och att det också finns en snedfördelning vad gäller variationen 
av egenskaper, yrken och fritidsintressen mellan kvinnor och män. Slutsatsen som 
nåtts är att författarna till läromedlet Wings åk 7 inte aktivt har arbetat för att skapa 
ett jämställt läromedel, vilket märks tydligt bland annat på fördelningen av 
huvudrollsinnehavare i texterna i Activity book.  
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund  
 
Som lärare ansvarar man för att den undervisning man bedriver följer läroplanen och 
de mål som finns uppsatta i denna. Materialet som används är en stor del av 
undervisningen, och de flesta lärare använder någon form av läromedel som 
huvudmaterial. Trots att man som lärare inte själv har författat sitt läromedel är det 
ändå lärarens uppgift att välja ut vilka böcker som används – man har ett ansvar för 
det material som används i undervisningen och därför bör man vara medveten om 
hur det är upplagt och hur man kan arbeta med det. (Andersson, Andersson, Norberg 
& Norén, 2005) 
 

Det är ju skolans uppgift att se till att pojkar och flickor tilldelas kompetens i 
samma omfattning. Men skolans kunskaps- och värdeförmedling är 
uppenbarligen sådan att flickorna inte rustats tillräckligt för att konkurrera 
med pojkarna om de sociala positioner i samhället som ger ”makt och 
rikedom”. Pojkarna får heller inte den grundläggande kompetens som krävs 
för en rättvis fördelning av ansvar för hem och familj. Skolans orättvisor 
anses bero på tradition, fördomar och okunskap. Upplysning och 
information blir då ett viktigt botemedel.  
(Jakobsson, 1990, s. 25) 

 
Ett av de uppdrag läraren och skolan har enligt läroplanen, Lpo-94, är att arbeta för 
kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan påverkar samhället men 
samhället påverkar i sin tur också skolan. Styrdokumenten som finns i läroplanen har 
skapats utifrån normer gällande i dagens samhälle, men för att dessa ska ha någon 
effekt på skolan krävs ett aktivt problematiserande av och arbete med dem. Skolan 
har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster och ska ge utrymme för 
eleverna att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. De 
krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattning om 
vad som är kvinnligt och manligt, och språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade, enligt läroplanen. Att som pedagog erkänna att man är påverkad av 
dessa föreställningar är en förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhet i 
skolan, men jag tror att detta arbete, för att vara fruktsamt, måste utgå ifrån såväl 
lärares som elevers föreställningar. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 
olika alternativ.  
 

Läraren skall: 
o öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och 

problem, 
o se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande 
ålder och mognad, 

o verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen, (Läroplanen, Lpo 94, s. 14) 

 



2 

 

Rektors ansvar:   
o att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika 

ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, 
konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och 
andra droger, (Läroplanen, Lpo 94, s. 21) 

 
Jämställdhetsmålet är ett av många inom skolan som man som lärare måste arbeta 
aktivt med. Ett sätt att som lärare arbeta med detta, är att vara medveten om och 
känna till det läromedel man arbetar med. Ett dåligt material ur jämställdhetssyn-
punkt kan ändå visa sig fungera i undervisningen om man väljer att också fokusera på 
det som inte är bra, genusobalans, till exempel (Andersson, Andersson, Norberg & 
Norén, 2005) Men då gäller det att som lärare känna sitt material. 
 
Att olika läromedel varierar i utformning är det ingen tvekan om, både vad gäller 
uppbyggnad, svårighetsgrad och kvalité. Varje ämne på en skola brukar komma 
överens om vilket läromedel som ska användas, men då jag själv aldrig varit med vid 
diskussionerna kring inköp av undervisningsmaterial utan endast blivit tilldelad de 
läroböcker man på skolan bestämt sig för att använda, har jag börjat fundera kring 
vad man som lärare tittar på när man överväger vilka läromedel som ska köpas in. 
Finns tanken om jämställdhet där när man bestämmer sig för vilket material man ska 
använda? 
 
Idén om att Sverige som land kommit längre i sin utveckling kring jämställdhet än 
många andra länder förekommer i olika former i den litteratur jag använt mig av för 
att skriva detta arbete. Är det meningen att läroböcker ska spegla samhället som det 
ser ut i målspråksländerna eller ska läromedelsförfattarna sätta en ”svensk” prägel på 
innehållet genom att ge jämställdhet en större plats i böckerna? (Statens institut för 
läromedelsinformation, SIL 1987:2) 
 
Jag undervisar själv i engelska och har hittills arbetat på två olika skolor. På båda 
skolor har jag stött på läroboken Wings. I den ena skolan fasas den ut som läromedel, 
i den andra skolan köper man in den på nytt. Wings är ett undervisningsmaterial som 
består av en textbok och en övningsbok med mycket stora möjligheter att arbeta på 
många olika sätt. Att jag stött på Wings som undervisningsmaterial på olika skolor är 
en av anledningarna till varför det intresserar mig extra mycket. Därför har jag också 
valt att granska Wings närmare, och då ur ett genusperspektiv. Står det sig i 
förhållande till läroplanen, och på vilket sätt kan jag annars arbeta med det i 
framtiden för att utföra min del av jämställdhetsarbetet på ett tillfredsställande sätt? 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka det engelska läromedlet Wings ur ett 
genusperspektiv. 
 
Följande frågeställningar kommer att användas: 
 

 Vilken relation finns mellan genus och jämställdhet?  

 Vad talar för att man i Wings åk 7 strävat mot att skapa ett läromedel som 
lever upp till det jämställdhetsmål som finns i Lpo 94?  Vilka uttryck tar det sig 
i böckerna? 
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1.3 Avgränsning 
 
Läromedel i engelska  
 
De flesta läromedel i engelska har en huvudbok med längre texter och en 
kompletterande bok med övningsmaterial av varierande karaktär, till exempel 
grammatiska övningar. I många av dessa övningsböcker består materialet till mångt 
och mycket av lucktexter eller frågor knutna till texterna i huvudboken. Texterna i 
huvudboken, eller texter knutna till dessa, finns oftast inlästa på CD-skiva för 
användning i helklass.  
 
Ett av alla de läromedel i engelska som finns att tillgå är Wings. Wings är ett 
läromedel utgivet för årskurserna 7, 8 och 9. I den nya versionen av Wings som i 
skrivandes stund arbetas fram finns också en bok för sexor, denna har jag dock inte 
tagit del av eftersom den ännu är så färsk. Undervisningsmaterialet består av en 
textbok (Base book) och en övningsbok (Activity book) samt en bok kallad Wings 
mini som är en kombinerad, komprimerad version av både Base book och Activity 
book. För varje årskurs finns det alltså tre läroböcker.  
 
Jag har valt att undersöka Wings då jag tycker att materialet skiljer sig från andra 
läromedel på ett positivt sätt; bland annat kan Activity book användas fristående från 
Base book eftersom dessa inte är beroende av varandra på samma sätt som andra 
läromedel är. I Wings Activity book finns längre texter, många skrivuppgifter och inte 
särskilt många ”fylleri”-övningar. Dessutom finns det hörövningar både till 
undervisning i helklass och för den enskilde eleven. Jag anser också att Wings är ett 
material där bilderna i böckerna finns till som ett komplement till texterna, inte 
tvärtom, som tendensen är i en del andra läromedel. Jag tycker alltså att Wings står 
ut ur mängden och vill därför veta om det också är genomtänkt vad gäller genus. 
 
Eftersom det blir ett allt för omfattade arbete att analysera nio böcker har jag valt att 
endast gå igen en textbok och en övningsbok. Då Wings mini är en kombination av 
dessa böcker och innehåller både texter och övningar som finns representerade i 
huvudmaterialet, har jag valt att inte ta med denna bok i min analys. Jag har valt att 
titta på böckerna i årskurs 7 eftersom det är de läroböcker eleverna först kommer i 
kontakt med, åtminstone nu innan hela uppdateringen av materialet är genomfört. 
 
Undersökningsramar  
 
En lärobok är ett omfattande material att arbeta med vad gäller genusperspektiv. Det 
finns många olika områden som man skulle kunna gå in och analysera, och utan 
avgränsningar skulle detta arbete bli allt för omfattande.  
 
En avgränsning som jag har valt att göra är att inte gå närmare in på att analysera 
händelser på bilderna i böckerna, utan endast räkna förekomsten av antalet män, 
kvinnor, samt neutrala personer på bilderna, i förhållande till antalet bilder. Detta 
kan vara av intresse om man jämför resultatet med innehållet i texterna, men det 
behöver inte vara så att statistisk obalans gör att böckerna är fulla av fördomar. 
Fokus ligger alltså inte på bildinnehållet utan på texterna som böckerna bygger på. 
  
I syfte att uppnå största möjliga objektivitet har jag bara tagit hänsyn till vad som 
uttryckts öppet i texter. Jag har med andra ord valt att inte tolka in en speciell 
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genusaspekt i sådant material där man ändå kan tänka sig att det ena eller andra 
könet finns representerat. 
 

1.4 Centrala begrepp 
 
Det finns tre begrepp som är återkommande i detta arbete, nämligen jämställdhet, 
kön och genus. Dessa kan vara svåra att skilja åt och de kan också flyta in i varandra, 
jag har därför valt att i detta avsnitt närmare förklara hur jag använder begreppen. 
 
Jämställdhet 
 
Vad är jämställdhet? Angervall (2005) skriver att jämställdhet är ett begrepp som 
vilar på normativ grund och fungerar som ett politiskt mål eller rättesnöre. Målet är 
att män och kvinnor skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. 
(s. 13) I Nationalencyklopedin (2008) står det att jämställdhet är  

… förhållandet att olika personer har samma möjligheter och rättigheter, 
särskilt i fråga om kvinnor i relation till män. Jämställdhet mellan kvinnor 
och män förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma 
möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga 
om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, 
lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga 
ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt frihet 
från könsrelaterat våld. 

Jämställdhet enligt läroplanen  
 
Läroplanen (Lpo 94) talar redan inledningsvis om hur skolan har en viktig 
uppgift vad det gäller att förankra de grundläggande värden som vårt samhälle 
bygger på. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av dessa.  
 
Det största ansvaret ligger enligt läroplanen på pedagogen. Det är denna som ska  
”öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem” 
(Lpo 94, s.14), det är också denna som ska se till att alla behandlas lika och har lika 
inflytande på undervisningen, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell 
läggning eller funktionshinder. Dessutom är det pedagogen som har störst inflytande 
över hur flickor och pojkar bemöts och bedöms, även om rektor visserligen har 
ansvaret för att ämnesövergripande kunskapsområden, varav jämställdhet är ett, 
integreras i undervisningen. Men ytterst är det alltså ändå pedagogen som ser till att 
detta utförs.  
 
Ingenstans i läroplanen nämns jämställdhet i relation till skolornas val av material 
och litteratur. Däremot nämner man i avsnittet om pedagogens ansvar att det är 
”nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Lpo 94, s. 11), vilket 
öppnar för att det är möjligt att utifrån vilket material som helst diskutera 
jämställdhet. Hur många tar den chansen? Här har pedagogen ansvar för att hjälpa 
eleverna utveckla denna förmåga till kritisk granskning av material, och även de krav 
och förväntningar som ställs på dem som bidrar till att forma deras uppfattning om 
vad som är manligt och kvinnligt. 
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Vidare står det i läroplanen att ”alla som verkar i skolan skall hävda de 
grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta 
avstånd från det som strider mot dem” (Lpo 94, s. 10). Riktlinjerna är därför mycket 
tydliga och som pedagog kan man anses inte leva upp till de krav som ställs. Här 
handlar det dock inte bara om pedagogernas ansvar, utan om att alla som verkar i 
skolan har ett gemensamt ansvar för att föra ut de grundläggande värderingar, varav 
jämställdhet är ett. Enligt Lpo94 har alltså skolan ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster. Det ska finnas utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet, och 
pedagogen är den som ska se till så att detta utförs. 
  
Kön  
 
Begreppen kön och genus används på olika ställen i litteraturen, inte alltid med 
samma definitioner. Forskningen skiljer mellan de båda så till vida att ”kön” i princip 
är en biologisk kategori, medan ”genus” å sin sida är en social kategori. Det finns 
också andra benämningar för dessa begrepp; ett exempel är Britt-Marie Berge som i 
boken Makt och kön; Styra eller styras - att skapa kön i klassrummet (1997) istället 
använder begreppen ”symboliskt kön” (för ”kön”) och ”individuellt kön” (för 
”genus”). 
 

symboliskt kön beskriver tankar och idéer om vad som räknas som 
”kvinnligt” eller ”manligt”. Symboliskt kön omfattar sådant som beteende, 
utseende, egenskaper. Skolämnen är också mer eller mindre symboliskt 
laddade med kön. 
 
Individuellt kön är enskilda individers socialisation in i en könsidentitet. … 
Under uppväxten lär hon sig vilka människor som arbetar med vad och hur 
arbeten värderas. Hon ser hur människor som försöker överskrida ”reglerna” 
blir bemötta och får erfara hur hon själv blir bemött, positivt eller negativt, i 
olika situationer. Hon blir vad hon är och vad hon inte är i relation till de 
människor hon möter i livet. (Nordborg, 1997, s. 24) 

 
Det är en mycket intressant beskrivning av begreppen, men för att inte krångla 
till det har jag dock valt att helt enkelt använda orden ”kön” och ”genus”. 
Begreppet kön står för uppdelningen i kvinna respektive man samt flicka 
respektive pojke, skriver Grahn (2008).  
 
Genus  
 
Enligt Nationalencyklopedin (2008) är genusforskning en benämning av det som 
under 1970-talet växte fram och då kallades kvinnoforskning. Begreppet infördes i 
början av 1980-talet och har under de senaste årtiondena ersatt benämningar som 
jämställdhetsforskning och tidigare nämnda kvinnoforskning.  
 
Josefson (2005) beskriver genus som det begrepp som används för att förstå och 
urskilja de sociala och kulturella faktorer som gör att tjejer och killar förväntas vara 
på ett visst sätt. Hon menar också att föreställnigen om manligt och kvinnligt även 
påverkar hur vårt samhälle är uppbyggt, och därför handlar genus också om vilken 
typ av samhälle vi vill ha.  
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2. Litteratur 
 
I detta kapitel har jag för avsikt att fördjupa mig i tidigare forskning för att tydligt 
kunna klargöra vad genusmönster i lärobokstexter innebär. Jag vill här också 
närmare belysa det uppdrag som skolan via läroplanen, Lpo 94, har. 
 

2.1 Tillvägagångssätt vid litteratursökning  
 
Det har skrivits mycket om genus under de senaste årtiondena. Genus i skolan är 
inget undantag. Man har behandlat de olika villkor som råder för manliga och 
kvinnliga elever, det finns material för hur man kan arbeta för att motverka 
könsroller i skolan samt forskning kring pedagogers förhållningssätt till pojkar 
respektive flickor, men då jag sökt efter genusforskning inom läromedel har jag 
funnit att det inte finns samma mängd stoff att tillgå. Mycket av den forskning som 
behandlar genus i läromedel riktas mot de ämnen som generellt sett kan anses vara 
typiskt ”manliga” såsom de naturvetenskapliga ämnena fysik och teknik, eller typiskt 
”kvinnliga” som hemkunskap.   
 
Då forskning kring genus är ett omfattande område och då det framförallt är könens 
representation i ett specifikt läromedel som intresserar mig, har jag börjat min 
litteratursökning med att begränsa mig till genusforskning inom just läromedel. 
 
För att hitta relevant litteratur som skulle ge mig en stadig teoretisk bakgrund till 
detta arbete, har jag framförallt använt mig av databasen LIBRIS då jag sökt efter 
texter. En av de första böcker jag hittade via mina sökningar var 
Läroboksgranskning: en bibliografi (1992:3) och genom denna bok har jag hämtat 
ett par titlar. Till stor del har jag hittat intressant litteratur via referenslistorna i de 
böcker jag sökt upp. De namn som återkommit vid upprepade tillfällen i olika texter 
har jag också tagit en närmare titt på för att se om det eventuellt funnits litteratur 
som skulle passa mitt arbete. 
 
Då jag sökte i LIBRIS använde jag flera olika sökord för att hitta relevanta texter i 
databaserna. Exempel på dessa ord är läromedel, läromedelsgranskning, läroböcker, 
forskning, genus och engelska. Dessutom har jag sökt via författare då det har varit 
namn som figurerat i andras texter och undersökningar, för att på så sätt hitta 
relevant material. 
 

2.2 Genus 
 
Josefson (2005) menar att det förmodligen är få saker som påverkar människor så 
mycket som vilket kön man föds till. Beroende på vilket kön man har lär man sig, 
oftast omedvetet, att vara på ett visst sätt, och de lärdomarna påverkar de möjligheter 
man sedan har i livet. Människor fostras in i olika beteenden och uppfattningar vilket 
gör att genus också blir en del av deras identitet, och eftersom alla påverkas av genus 
får det effekter i samhället också.  
 
När det gäller skolan och dess ansvar i fostringen av elever till kvinnor och män 
ställer istället Wernersson (1977) frågan om det är eleverna själva som åstadkommer 
könsdifferentiering i skolan genom olika förhållningssätt och beteendemönster, eller 
om det är förväntningarna och den behandling de får som ligger bakom skillnaderna. 
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Josefson (2005) anser att det är skolan som genom undervisning, och då också 
framförallt genom personalens uppfattningar, överför idéer om vad som är manligt 
och kvinnligt. Hon menar att läroböcker ofta skildrar pojkar och flickor ur ett 
traditionellt könsperspektiv som stärker uppfattningarna om vad respektive kön har 
för möjligheter att göra.  
 

2.3 Läromedel 
 
I Könsdifferentiering i grundskolan (1977) skriver Wernersson att man som ett led i 
arbetet med jämställdhet efter lgr69 i början av 1970-talet såg över läroböcker för att 
ändra den bild av könsrollerna som förekom där. Man försökte till exempel genom 
illustrationerna i läroböckerna visa män och kvinnor som gjorde andra sysslor än de 
traditionella för att på så sätt skapa nya roller för eleverna att identifiera sig med. 
 
Lind Palicki tittar i Hur man än vänder sig har man rumpan bak (1992) närmare på 
ett förlag som ger ut läroböcker. På detta förlag talar man om det tröga system som 
skolan utgör och som till mycket beror på den äldre generationens lärare som är 
skeptiska till litteratur som är allt för otraditionellt skriven. Man menar att det bland 
annat är språkbruket som utgör en del av traditionen, att män och kvinnor ges olika 
stort utrymme i en text, eller att det förekommer stereotypa roller i texterna. Lind 
Palicki skriver att man i de kriterier som UNESCO satt upp kan läsa att det ska finnas 
en kvantitativ balans i jämställda texter. Det ska också finnas en fördelning av yrken 
och fritidsaktiviteter där bredden av yrken visas för både män och kvinnor. Inte heller 
ska man enbart kunna läsa om den traditionella och stereotypa idealfamiljen på fyra 
personer, utan det ska också finnas andra familjekonstellationer i olika sociala 
miljöer. Men det är inte bara innehållet i läroboken som skapar kunskap, läroboken i 
sig själv skapar kunskap i egenskap av att vara just lärobok, skriver Selander (2003). 
Han menar att skolan är den institution som starkast formar vårt sätt att förhålla oss 
till kunskap, och detta beror dels på vad som står i läroböckerna, men också vad vi får 
lära oss om omvärlden. Skoltexten, menar Eilard (2008), framstår som neutrala och 
objektiva, men i själva verket har författaren valt att använda vissa perspektiv och 
värderingar medan andra har uteslutits, och på så sätt blandar man kunskap med 
moral och attityder om vad som är accepterat i samhället. 
 
Eilard (2008) anser vidare att utbudet av läromedel till en början kan verka enormt 
men att de flesta läromedel är mycket lika varandra, vilket beror på att det är ett fåtal 
stora förlag som kontrollerar marknaden och att det egentligen inte ger så stora 
valmöjligheter för skolorna när det gäller material om man inte är mycket insatt i vad 
de står för. Det gör att många pedagoger tenderar att välja böcker utifrån design 
hellre än textinnehåll, menar Eilard. Hon påpekar att det numera visserligen finns en 
ökad medvetenhet om könsmönster och jämställdhet som är synlig i texterna, men 
att det fortfarande saknas undersökningar av hur läromedlen används. 
 
Förutom de stereotypa roller som kan finnas i läroböckerna är språket ett annat 
exempel på hur genus skapas genom att det bidrar till föreställningar om vad det 
innebär att vara kvinna eller man, skriver Grahn (2008). 
 

Språket kan användas både för att synliggöra och osynliggöra. … Studier görs 
av hur språket formas genom specificering, det vill säga ett förtydligande av 
ett ords koppling till kön/genus, eller neutralisering, när kön osynliggörs 
(Pauwels, 2005; Wodak, 1997). Genom att neutralisera eller specificera 
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språket kan en text påverka synen på kön. … Till följd av kravet på 
kvinnorepresentation har kunskapen om kvinnorna, istället för att integreras 
i ordinarie text, specificerats och ”lags till” den övriga texten. (Grahn, 2008, 
s. 29) 

 
Även Lind Palicki (1992) resonerar kring hur neutralisering av språket påverkar 
texterna; antingen kan man skriva fram kön i konstruktioner, eller också kan man 
skriva bort det, båda sätt kan dock diskuteras ut jämställdhetssynpunkt. Ett språk där 
kön skrivs bort kan bli ett könsblint språk som bidrar till den rådande könsordningen 
genom att man utgår från att rådande ordning är den rätta. Ett språk där man istället 
fokuserar på kön kan även det bidra till att upprätthålla den ordning som redan råder 
eftersom man på så sätt visar att det finns en rådande ordning som man vill frångå.  
 

2.3 Genus och läromedel i språk 
 
Som jag nämnt tidigare finns det inte mycket tidigare forskning kring könsroller i 
läromedel i språk, utan den mesta litteraturen rör sig kring de mer traditionellt 
könsbundna ämnenas läroböcker.  
 
Ett exempel på tidigare forskning är von Wrights Genus och text. När kan man tala 
om jämställdhet i fysikläromedel? (1999), där diverse läromedel i fysik undersökts 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv, och där von Wright märkt stora skillnader mellan 
förekomsten av kvinnor och män i texterna. I ett av läromedlen finns till exempel 14 
manliga naturvetare omnämnda, men inte en enda kvinna. En av de kvinnor man 
kunde valt att berätta mer om, tvåfaldigt nobelprisbelönta Marie Curie, har istället för 
att omnämnas för sina vetenskapliga insatser fått namnge en hund i ett fysikproblem. 
(von Wright, 1999) 
 

Det manliga perspektivets dominans visar sig till exempel i vilka skolämnen 
som har hög status, hur historia är detsamma som männens historia, inte 
kvinnornas dvs. hur familj och barn haft det, hur litteraturhistoria handlar 
om manliga författare osv. (Jakobsson, 1990. s. 77) 

 
Inget läromedel i språk är så till den grad uteslutande som ovannämnda 
fysikläromedel, inte heller kan moderna språk sägas vara ett ämne med hög status 
tack vare ett manligt perspektiv. Dock förekommer i stället kvinnor och män i 
stereotypa roller, vilket påverkar den bild av samhället som ges. Till vilken grad är 
ännu ett relativt outforskat ämne vad gäller svenska läroböcker i moderna språk. 
 
Enligt Läromedelsgranskning (1992:3) beror utformningen av läromedel, inte bara 
inom moderna språk, till stor del på att det inte finns någon självklar styrning från 
läroplanerna angående hur läroböcker och andra pedagogiska tester ska utformas, 
även om det givetvis är så att förlag och läromedelsförfattare alltid uppmärksammar 
viktiga ändringar i läroplanen. I rapporten skriver SPPB ”men det är också så att de 
arbetar efter normer och traditioner som i vissa avseenden är mycket ’starka’ – man 
skulle kunna uttrycka det som att ’läroböcker ärver läroböcker’.” (s. 3) Man menar att 
läromedel inte är enkla avspeglingar av verkligheten utan sociala konstruktioner och 
bärare av traditioner som både ger eleverna en bild av hur världen ser ut, men som 
också lär dem vad kunskap är och hur man får denna kunskap. Detta gäller läromedel 
i alla ämnen, inte bara språk. 
 



9 

 

I Granskningsrapport om könsroller i grundskolans läroböcker i engelska, tyska 
och franska (1987:2) finns det en annan syn på varför läromedel ser ut som de gör. 
Här talar man inte bara om en tradition inom läromedelsförfattning, utan man 
menar att läromedlen speglar samhället. 
  

Det samlade intrycket av genomgången är att de flesta läroböcker i 
främmande språk i grundskolan lever kvar i en värld där mor vara rar och far 
rodde. Där finns alla upptänkliga könsrollsfördomar. Jag tror att 
huvudanledningen till detta är att det svenska samhället hunnit längre i 
debatten om och förverkligandet av jämställdhet mellan könen än England, 
Tyskland och Frankrike. Det är ju från ursprungsländerna som 
beskrivningarna och dialogerna har hämtats. Läroböckerna ska inte bara lära 
ut språket. De skall också avspegla vardagen i dessa länder. (SIL 1987:2, s. 1) 

 
I språkundervisningen diskuteras ofta stereotyper, särskilt nationella sådana. 
(Andersson, Andersson, Norberg & Norén, 2005) En stereotyp är enligt 
socialpsykologin en ”förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande 
egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, till exempel nation, ras, religion eller 
kön, också en där man själv ingår”. (Nationalencyklopedin, 2008) 
 
Man menar dock i granskningsrapporten från SIL 1987:2 att inget samhälle är så 
stereotypt i sig och att det inte är nödvändigt att bara visa upp klichéartade miljöer, 
utan att det finns författare som valt andra, mindre traditionella vägar. Dessa ger en 
mer realistisk bild av hur det ser ut i andra länder eftersom de stereotypa miljöerna 
är just stereotyper. Ett av de granskade förlagen påpekar dessutom att bara för att 
man inte kommit lika långt med jämställdhetsarbetet i andra länder, behöver det inte 
utgöra ett hinder för svenska läromedel att ligga ett steg före i utvecklingen.   
 
Forskningsrapporten När jag får min lön, tänker min fru köpa en ny hatt 
(Andersson, Andersson, Norberg & Norén, 2005) belyser det faktum att språkligt 
material inte bara ger en bild av inlärningsmoment utan också aktualiserar olika slag 
av samhälleliga diskurser; politiska och litterära, samt aktualiserar föreställningar 
som har med genus och sociala kategorier att göra. Rapporten syftar till att visa de 
fördomar och stereotyper som finns i de grammatiska övningar elever på Uppsala 
universitet tar del av i undervisningen i franska. 
 
Precis som i SIL:s rapport (1987:2) tar man upp de olika infallsvinklarna i 
författandet av läroböcker i andra undersökningar av läromedel. 
  

Fortfarande är det så, att det finns förhållandevis få kvinnor i många yrken 
med hög status. Frågan som man ställer sig är, om grammatikexempel och 
övningar ska vara en avbild av en föreliggande verklighet med en statistisk 
snedfördelning, vad gäller mäns och kvinnors samhälleliga positioner, eller 
om de ska vara en förebild för ökad jämlikhet mellan könen. (Andersson, 
Andersson, Norberg & Norén, 2005, s. 17) 
 
Läromedelsnämnden har även granskat basläromedel i grundskolans 
främmande språk (1985). Huvudintrycket är här att de flesta läromedel 
beskriver en värld med mycket traditionella könsroller. Eftersom 
läroböckerna ska spegla vardagen i de olika länderna och dessa inte har 
samma syn på jämställdhet som Sverige, kan det även här bli svårt att 
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kombinera kravet på verklighetsförankring och jämställdhet. (Jakobsson, 
1990, s. 81)  

 
Bör man vara framåtskridande genom att ge en kanske ovanlig men jämställd bild av 
det ideala samhället, eller bör man visa samhället så som det faktiskt ser ut idag? 
Andersson, Andersson, Norberg och Norén (2005) framhåller att läraren har ett 
ansvar för de idéer som framförs till eleverna, även om man som lärare inte själv 
författat det material som ingår i kursen, eftersom man ändå står som ansvarig för 
det i undervisningen.  
 

Det är kanske oundvikligt att litteraturen ibland förmedlar stereotypa bilder 
av manligt och kvinnligt beteende och dessa behöver inte nödvändigtvis 
bannlysas, utan kan kompletteras med ”motbilder” eller göras till föremål för 
lek och överdrifter genom vilka man förhåller sig till dem som just 
stereotyper. (Andersson, Andersson, Norberg & Norén, 2005, s. 51) 

 
Det är alltså inte bara uppbyggnaden av läromedlet som är avgörande för hur väl man 
följer läroplanens jämställdhetsmål, utan snarare också i användningen av det 
material som man har tillgång till. Därmed finns det inga egentliga ursäkter att inte 
diskutera jämställdhet, oavsett om läroboken är ”bra” eller ”dålig” sett ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 

2.4 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att läromedel ofta skildrar pojkar och flickor ur ett 
traditionellt könsperspektiv och trots att ett läromedel verkar vara objektivt så finns 
det alltid en författare som sätter sin subjektiva syn på det kunskapsstoff som 
presenteras. När det gäller just språkläromedel förs det en diskussion som handlar 
om huruvida man ska skriva läromedel utifrån vår svenska, lite mer jämställda syn på 
samhället, eller om man ska spegla den verklighet som råder i målspråksländerna. 
Kriterier för hur en jämställd text bör se ut har tagits fram av UNESCO, men trots det 
är det många lärare som är skeptiska till material som bryter mot de traditionella 
mönstren som ”alltid” funnits. För att kunna avgöra om ett material är jämställt eller 
om det försöker bryta mot traditionerna, kan man studera bland annat texternas 
språkbruk. Ett annat sätt är att kontrollera sättet författaren valt att skriva om 
kvinnor respektive män. Oavsett vilket material man har att arbeta med är det ändå 
upp till pedagogen att använda läromedlet för att föra en diskussion i klassrummet 
kring till exempel jämställdhet.
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3. Metod 
 
Denscombe (2000) skriver att surveyundersökningar är lämpliga som strategi för att 
undersöka skriftliga källor. Han menar att oftast när man talar om denna typ av 
undersökningar så inriktar man sig främst på människor, men Denscombe anser att 
denna strategi fungerar lika bra på skriftliga dokument.  
 
Vad gäller denna uppsats rör det sig framför allt om det Denscombe (2000) kallar en 
innehållsanalys av ett läromedel. ”Innehållsanalysen följer – oavsett vad som 
studeras – en logisk och relativt enkel procedur” (Denscombe, 2000, s. 199). 
Denscombe tar upp sex steg i sin analys; att välja ett lämpligt textavsnitt, att bryta ner 
texten i mindre enheter, att utarbeta relevanta kategorier för att analysera data, att 
koda enheter så att de stämmer med kategorierna, att räkna dessa enheter och att 
analysera texten utifrån hur frekvent enheterna förekommer. 
 

  Innehållsanalys 
 …avslöjar   …genom att mäta 
  

1. Vad texten framställer Vad den innehåller (till exempel  
som relevant  speciella ord, idéer) 

 
2. De prioriteringar som  Hur ofta de förekommer; i  

skildras i texten   vilken ordning de förekommer 
 

3. De värderingar som  Positiva och negativa åsikter  
framförs i texten  om saker 
 

4. Hur idéer hänger samman Närheten mellan idéerna i  
texten, logiska associationer 

     
          (Denscombe, 2000, s. 200) 

 
 
Jag har valt att arbeta efter de sex steg som Denscombe (2000) presenterar. De fyra 
första stegen kommer jag att presentera i metoddelen, de resterande två presenteras 
sedan under rubrikerna resultat och analys. 
 

3.1 Urval 
 
När det gäller att välja ett lämpligt textavsnitt har jag, som jag tidigare nämnt, valt att 
enbart titta på utformningen av ett läromedel i en årskurs (Wings Base book och 
Activity book, åk 7), vilket trots allt är en relativt stor textmängd. Likväl har jag 
bestämt mig för att inte begränsa texterna vidare, utan att arbeta utifrån detta 
material så som det nu ser ut. 
 
I boken Girls, boys and language av Swann (1992) finns en checklista (se bilaga 1) 
som man kan använda för att se hur textböcker i språk är uppbyggda och hur de står 
sig ur jämställdhetssyn.  
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a checklist that was devised for modern language textbooks and is 
reproduced in Genderwatch!. It is one of the most detailed checklists I have 
seen. This checklist has been carefully constructed. It allows comparison of 
the representation of female and male characters along several dimensions. 
(Swann, 1992, s. 190) 

 
Swann (1992) menar att denna checklista vad gäller en del punkter är näst intill 
komplett eftersom det inte finns något utrymme för läsaren att själv tolka svaren; till 
exempel hur många kvinnor respektive män det finns i en text, medan andra delar av 
checklistan kräver en del subjektivitet. Ett exempel på denna subjektiva tolkning är 
frågan om hur många kvinnor respektive män som har högstatusarbeten. Swann 
anser att man då först måste definiera vad som anses vara ett arbete med hög status, 
vilket kan tolkas olika av olika människor. Vidare påpekar Swann att checklistor bör 
vara så preciserade som möjligt för att den subjektiva tolkningen ska vara minimal.  
 
Målet med min undersökning av läromedlet Wings åk 7 är att vara så objektiv som 
möjligt och jag har valt att göra en ”checklista” liknande den som presenteras av 
Swann (1992), dock har jag försökt undvika frågor som kan anses behövas tolkas 
subjektivt. Frågorna har jag formulerat dels genom att titta på tidigare 
läromedelsgranskning med fokus på genus, samt genom att se vad läroplanen säger i 
sina jämställdhetsmål. Som jag tidigare nämnt har jag dessutom valt att inte lägga 
någon större fokus på bilderna i läroböckerna, den största fokus ligger istället på 
texterna och det man där kan utläsa. Analysen handlar sedan om den symboliska 
framställningen av genus och de värderingar och föreställningar av genus som jag 
hittar i böckerna, samt hur dessa bidrar till att i sin tur skapa och återskapa genus. 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Eftersom det handlar om att samla information kring en text; att räkna förekomsten 
av diverse ord till exempel, har jag använt mig av surveyundersökningsstrategin. 
Denna lämpar sig särskilt för kvantitativ data där man får in ett stort underlag som 
sedan kan omvandlas till statistik. Resultaten i en surveyundersökning kan, enligt 
Denscombe (2000), ligga bra till när det gäller generaliseringar. 
 
Vid insamling av data för analys har jag använt mig av de frågor jag formulerat i min 
”checklista”. Checklistan som Swann (1992) uppvisar i sin bok är skapad för att 
snabbt kunna få en överblick över könsfördelningen i de läroböcker som man 
använder på skolor, medan min ”checklista” snarare är utformad som en enkät/ett 
medel för att föra räkning över diverse företeelser. Förutom att rent statistiskt räkna 
antal manliga och kvinnliga karaktärer i olika situationer, har jag valt att också 
fokusera på innehållet på ett djupare plan, d.v.s. att till exempel närmare gå in på 
vilken typ av arbeten/intressen de manliga och kvinnliga karaktärerna har.  
 

3.3 Frågor till undersökningen 
 
Första delen av min ”checklista” handlar, som jag nyss nämnde, framför allt om att 
räkna förekomsten av män och kvinnor i texterna. Vilket kön figurerar mest i 
texterna, på vilket sätt nämns de och hur stor plats tar de? I den andra delen rör sig 
sedan frågorna mer kring de ord som används för att beskriva respektive kön, deras 
intressen och yrken. Den tredje delen fokuserar på bilderna i boken; finns det någon 
snedfördelning av könen och om det finns bilder fristående från texten, vad visar 
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dessa? Den fjärde och avslutande delen är vikt åt eventuella särskilda noteringar som 
kan vara av värde att lägga märke till.  
 
”Checklista” för Wings. 
 
Del I 
 
a) Antal kvinnor som nämns vid namn i texten 
b) Antal män som nämns vid namn i texten 
c) Antal namnlösa kvinnor i texten 
d) Antal namnlösa män i texten 
e) Antal berömda kvinnor i texten 
f) Antal berömda män i texten 
g) Antal kvinnor som initierar konversation i texten 
h) Antal män som initierar konversation i texten 
i) Antal kvinnliga repliker i texten 
j) Antal manliga repliker i texten 

 
Del II 
 
k) Vem handlar texterna om? 
l) Vem gör vad? Vilka yrken och intressen har respektive kön? 
m) Vilka familjetermer samt könsspecifika beteckningar förekommer, antal? 
n) Vilka egenskaper förekommer, vem beskriver de? 

 
Del III 
 
o) Antal bilder totalt i boken 
p) Antal kvinnor som finns med på bilderna 
q) Antal män som finns med på bilderna 
r) Antal könsneutrala bilder 
s) Då text och bild inte överensstämmer – vad gör personen på bilden? 

 
Del IV 

 
t) Särskilda noteringar  

 
 

3.4 Tillvägagångssätt vid otydligheter 
 
Jag vill särskilt nämna hur jag gått till väga vid ett par av punkterna i checklistan som 
jag under räknandets gång funnit otydliga.  
 
Då varje nytt kapitel i böckerna inleds med korta sammandrag av vad som kommer 
att hända, har jag valt att inte alls räkna vare sig ord eller bilder. Dessa är oftast tagna 
direkt ur de texter som följer i kapitlet och jag har därför ansett det missvisande att 
räkna dem två gånger.  
 
I en del texter behandlas människorna som grupper; inga kön har specifikt nämnts 
även om man skulle kunna dra slutsatsen att en text om till exempel ”government” på 
1700-talet rör sig om uteslutande män. Fler exempel är ”settlers”, ”the English” och 
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”soldiers”. Dessa har helt uteslutits ur räkningen om man inte senare i texten på 
något sätt refererat till en ”he” eller ”she”. 
 
I del II, punkt k, ”vem handlar texten om?”, har jag valt att inte räkna dialoger. Detta 
beroende på att det oftast är svårt att avgöra vem dialogerna egentligen handlar om. 
Jag har istället uteslutande tittat på de berättelser som finns i böckerna, då man här 
tydligt kan urskilja en särskild person som historien rör sig kring. 
 

3.5 Resultatens tillförlitlighet  
 
Hur tillförlitlig är då denna undersökning av Wings åk 7 som jag genomfört? Jag 
anser att arbetets omfång är alldeles för litet för att kunna göra några 
generaliseringar vad gäller hela Wings läromedel. För att dra några generella 
slutsatser om hur hela läromedelsserien är utformad skulle det krävas att jag 
undersökte alla böcker som ingår i serien. Min åsikt är dock att tillförlitligheten för 
just undersökningen av Wings åk 7 och resultatet därav kan vara en god fingervisning 
om hur hela materialet är utformat. 
 
Svanberg (1976) skriver att nästan alla texter lämpar sig för analys ur 
könsrollssynpunkt eftersom könsrollstänkandet är någonting som genomsyrar hela 
vår kultur. Tillvägagångssättet då det gäller textanalys kan dock se ut på många olika 
sätt beroende på vilken tradition man väljer att följa, någonting som Findahl och 
Höijer tar upp i boken Text och innehållsanalys (1981).  

 
Det finns en mängd olika sätt att beskriva ett innehåll på. Det finns många 
olika teorier och vetenskapliga traditioner. Vilket sätt man själv skall välja 
och varför man skall välja just det sättet är inte alls någon självklarhet. Varje 
analysmetod och varje innehållsbeskrivning, som inte bara är en exakt 
kopiering, innebär på något sätt en förändring av ursprungsmaterialet. Det 
rör sig i de flesta fall inte bara om en omstrukturering, utan också om en 
reduktion där vissa egenskaper i materialet lyfts fram medan andra 
försvinner. (Findahl & Höijer, 1981, s. 1) 

 
En av metoderna som beskrivs i boken är den traditionella innehållsanalysen. 
Jag har under metod-avsnittet (se sida 15 detta arbete) förklarat varför jag valt 
att genomföra en surveyundersökning, som är just innehållsanalys. Findahl och 
Höijer (1981) är däremot kritiska mot denna metod då de anser att det kan vara 
problematiskt att dra slutsatser om vad siffrorna i resultatet egentligen står för. 
De menar att idén med innehållsanalys är att godtycklighet och snedvridning av 
materialet ska undvikas, att analysen ska vara oberoende av vilken forskare som 
utför den, men att det inte finns någon kunskap kring vilka resultat man skulle få 
om personer med helt olika bakgrund skulle undersöka samma text, även om de 
använde samma kodningsschema. Findahl och Höijer har fler invändningar mot 
innehållsanalysen som metod, men ser det samtidigt som positivt att metoden 
gör det enklare att gå igenom stora mängder textstoff på ett effektivt sätt. 
 
Punkterna i min checklista bedömer jag är relevanta för min undersöknings syfte. Jag 
har behandlat alla texter på samma objektiva sätt och anser inte att till exempel mina 
egna åsikter har inverkat på mitt slutliga resultat då det gäller textavsnitten (punkt a 
till n). Det jag eventuellt kan se som ett problem med checklistan är del III som berör 
bilder i böckerna. Som jag tidigare nämnt har det på en del bilder funnits både 
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manliga och kvinnliga karaktärer. I de fall där inget av könen har ”stuckit ut” har jag 
valt att bedöma dessa bilder som neutrala, medan en del bilder har innehållit både 
kvinnor och män som ”tagit plats” och vid dessa tillfällen har jag räknat båda kön 
som förekommande på bilderna. Just denna punkt kan därför ses som något 
subjektiv, då alla människor inte har samma syn på vad som räknas som att ”ta plats” 
samt vad som är neutralt. Även del IV, särskilda noteringar, kan anses vara subjektiva 
då olika personer lägger märke till olika saker. Trots detta bedömer jag att frågorna i 
checklistan väl speglar syftet med mitt arbete, och jag anser att resultatens validitet är 
hög. Jag bedömer också checklistan som användbar vid granskning av andra 
läroböcker då det kommer till genusperspektivet. (Johansson & Svedner, 2001) 
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av surveyundersökningen i Wings Base book och 
Activity book i åk 7. Avsnittet innehåller de resultat som framkommit av checklistan i 
form av diagram och tabeller, samt en efterföljande sammanfattning av dessa. 
 

4.1 Del I 
       

 
 Fig. 1, frågor a, b 
 
Figur 1 visar det antal kvinnor och män som nämns vid namn i texten i de båda 
böckerna. Fördelningen mellan könen i Activity book är i stort sett lika, medan man 
kan se ett större antal män som nämns vid namn i Base book. 
 

 
Fig. 2, frågor c, d     
  
Figur 2 visar det antal namnlösa kvinnor och män som förekommer i texten i 
böckerna. Även här är fördelningen mellan könen i det snaraste lika i Activity book. I 
Base book finns det dock dubbelt så många namnlösa män som det finns kvinnor. 
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Fig. 3, frågor e, f     
  
I figur 3 framkommer antalet berömda män och kvinnor i texten. Här bör först 
nämnas att det i Base book förekommer en manlig och en kvinnlig berömd person, 
men att dessa återkommer i Activity book och följdaktligen bara har räknats en gång.  
Fördelningen är tämligen ojämn, och de kvinnor som nämns nämns oftast i 
förbifarten, eller som bipersoner till de manliga berömda personerna. Av de sex 
kvinnliga berömdheterna är fyra stycken drottningar, de andra två är idrottsstjärnor. 
På den manliga sidan finns fyra kungar, fem upptäcktsresande, två botanister, ett 
helgon, en musikartist, tre pirater och en frihetskämpe representerad.  
 

 
Fig. 4, frågor g, h      
 
Figur 4 visar det antal män och kvinnor som initierar konversation i texten, och här 
är det totala utfallet i det närmaste lika, trots att det i Activity book är fler män som 
inleder konversationerna, både i förhållande till antalet män i Base book och antalet 
kvinnor i både Activity book och Base book. 
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 Fig. 5, frågor i, j     
  
 Figur 5 redovisar antalet kvinnliga och manliga repliker i texten. Dels kan man se att 
antalet kvinnliga repliker i de båda böckerna är i stort sett de samma, men att antalet 
manliga repliker i texten i Base book är färre än de kvinnliga replikerna. I Activity 
book är däremot repliker fler än dubbelt så många som för kvinnorna i samma bok, 
de är dessutom fler än alla kvinnornas repliker totalt sett. Detta kan ha att göra med 
att det finns fler längre historier i Activity book och att dessa historier i större 
utsträckning handlar om män, se fig. 6.   
 

4.2 Del II 
 

 
Fig. 6, fråga k      
 
Figur 6 visar vem texten handlar om. I Base book handlar fler texter om kvinnor än 
män, medan fler texter i Activity book handlar om män. Här är det också fler än 
dubbelt så många manliga än kvinnliga, vilket också gör att det i slutänden blir en 
snedfördelning totalt sett. 
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      Tabell 1 
Kvinnors 
intressen 
 
 
 

 
Basketball, sports, disco dancing, music, shopping, swimming, 
poetry, horses, watch movies, singing, skiing, water sports  
 
Notera Mum: Preparing breakfast, hoover, clean, laundry 

Mäns 
intressen 
 
 
 
 

 
Tennis, computer programming, nature, action movies, music, play 
the drums, write letters, basketball, collecting things, soccer, 
reading, cars, going to museums, navigation, golf, maths, hunting, 
sports 
 
Notera Dad: Cut grass 

Kvinnors 
yrken 
 
 
 

 
Queen, student, police woman, detective, teacher, student nurse, 
nun, radio talker, nurse, photographer, headmistress, sales girl, 
maid, working at information desk, pirate 

Mäns yrken 
 
 
 
 

 
Lawyer, postman, vicar, ghost expert, farmer, student, 
businessman, explorer, film director, disc jockey, king, 
headmaster, PR-man, pilot, sailor, trader, teacher, inspector, 
detective, doctor, captain, referee, manager, monk, pizza delivery 
man, pirate, work for the state, policeman  

 
I tabell 1 går att utläsa vem som gör vad och vilka olika intressen respektive kön har.  
 
Kvinnors intressen redovisas i texterna inte alls i samma utsträckning som männens, 
tar man sedan bort de poster som rör sport återstår inte många alternativ bland 
kvinnorna. Dans, musik, shoppa, poesi, hästar, titta på film och sjunga är de intressen 
kvinnorna har. Dataprogrammering, natur, action film, musik, spela trummor, skriva 
brev, samla på saker, läsa, bilar, gå på museum, matematik och jakt är det som 
återstår av de manliga intressena då sport plockas bort. Värt att notera är också att 
det som specifikt nämns för mamma är olika typer av hushållsarbete, medan det som 
kan räknas som pappans ”intresse” är att klippa gräset.  
 
Vad gäller kvinnors yrken är även de färre till antalet än männens. Variationen är inte 
heller så stor som den hos männen. Kvinnornas yrke tenderar att vara av det mer 
traditionella slaget, medan de yrken som tillskrivs männen är av ett mer äventyrligt 
slag. 
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Tabell 2 
Mother/mum 
27 

Sister 
18 

Father/dad 
24 

Brother 
14 
 

Wife 
4 
 

Daughter 
3 

Parents 
8 

Son 
1 

Grandmother 
6 
 

Girlfriend 
2 

Uncle 
1 

Boyfriend 
1 

Mrs 
11 
 

Miss 
3 

Mr 
10 

Sir 
2 

m. Vilka familjetermer samt könsspecifika beteckningar förekommer, antal? 
 
Tabell 2 ger en bild av de familjetermer och könsspecifika beteckningar som 
förekommer i texterna. Värt att notera är att ordet ”husband” varken förekommer i 
Activity book eller Base book, medan ”wife” finns omnämnt vid fyra tillfällen. Det 
samma gäller ”Grandmother”, som används vid sex tillfällen, men beteckningen 
”grandfather” finns inte med alls. Antalet kvinnliga termer är 74, mot männens 53. 
Dessutom förekommer det könsneutrala ”parents”. Det man främst kan utläsa är att 
de familjära termerna är de som är flest förekommande. 
 
 

Tabell 3 
Kvinnliga 
egenskaper 
 
 
 

 
Tall, slim, young, pretty, dark brown short curly hair, long dark 
hair, red hair, kind, tired, attractive, quite tall, blue eyes, long dark 
straight hair, tough, shiny blonde hair, long nails, perfect tan, 
describing clothes, the age, nervously, snapped 
 

Manliga 
egenskaper 
 
 
 
 

 
Fat, middle-aged, friendly, good-looking, beard, moustache, brutal, 
helpful, huge, cute, old, red hair, good voice, scared, big, exhausted, 
short, no hair, round, square head, average height, dark, brown 
eyes, clean, big ears, short curly hair, glasses, tall, perfect hair, 
describing clothes 

n. Vilka egenskaper förekommer, vem beskriver de? 
 
När det kommer till de egenskaper som tillskrivs de båda könen kan man i tabell 3 se 
att kvinnor i större utsträckning beskrivs i positivare ordalag men med färre ord. 
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4.3 Del III 
 
o, p, q, r      Fig. 7 

 
 
Det man kan utläsa ur figur 7 är först och främst att det totala antalet bilder inte 
stämmer överens med bildantalet om man lägger ihop kvinnor, män och 
könsneutrala bilder. Detta beror på att i en del bilder ligger fokus på både män och 
kvinnor utan att det för den sakens skull gör bilderna könsneutrala. Detta, ser man, 
gäller övervägande i Base book. I Activity book är bilderna ”renare” med fokus på 
antingen kvinnor eller män. 
 
Vad gäller könsneutrala bilder är de i stort sett lika ofta förekommande i Base book 
och Activity book. När det gäller män finns det däremot en fjärdedel fler bilder enbart 
på män i Base book, vilket kan te sig förvånande då det i Activity book finns många 
fler texter som handlar enbart om män. Se figur 6. Den stora skillnaden ligger dock i 
antalet kvinnor på bilder. Totalt sett finns det i båda böckerna lika många kvinnor 
som det finns män i Base book, och i Activity book förekommer de kvinnliga bilderna 
endast med en knapp tredjedel jämfört med de manliga bilderna i Activity book. 
 
 
s. Då text och bild inte överrensstämmer – vad gör personen på bilden? 
 

 Texten handlar om en pojke som vill vara en björn, på bilden ser man tre björnar: 
mamma björn diskar medan pappa och pojke björn sover middag. (s. 66 BB) 
 

 Texten handlar om fraser som kan vara bra att kunna i klassrummet, ingenstans 
nämns någon person, läraren på bilden är dock kvinna. (s. 20 BB) 
 

 Texten handlar om Australien, hur posten flygs ut i bushen och om aboriginer. På 
bilderna visas manlig brevbärare och manlig aboriginer. Texten i sig är dock 
könsneutral. (s. 148f AB) 
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4.4 Del IV 
 
t. Särskilda noteringar 
 

 Fyra husdjur nämns vid namn: hunden Bob (s. 16 BB), hästen Paddy (s. 31 BB 
och s. 60ff AB, pelikanen Mr Percival (s. 28ff AB) och katten Miss Molly (s. 40 
AB). 
 

 I ett test som handlar om hur man skulle reagera om man fick mat som man inte 
tycker om, ska man tänka sig att man sitter vid bordet då mamman serverar 
maten. (s. 64 BB) 

 

 I en text ska en familj få besök av släktingar. Mamman måste städa huset och 
frågar dottern om hon kan hjälpa till. Dottern svarar slutligen: ”I’m going to 
marry a very rich man and have a houseful of servants”. (s. 79 BB) 

 
Det står ingenting i varken Base book eller Activity book om att mammorna i texterna 
skulle vara hemmamammor, men det är trots allt mammorna som står för 
markservicen i hemmet. Papporna nämns mycket sällan i samband med hushållet 
och känns på det hela ganska frånvarande i hemmet. Däremot finns papporna i större 
utsträckning med vid resor utanför hemmet.  
 

4.5  Sammanfattning av resultat 
 
Sammanfattningsvis kan man under resultatdelen se bland annat att det totala 
antalet kvinnor och män skiljer sig en del i böckerna. Om man summerar antalet 
kvinnor/män som nämns vid namn, antalet namnlösa kvinnor/män, samt kända 
kvinnor/män, finns det 10 % fler män totalt i både Activity book och Base book. 
Däremot inleder kvinnor och män konversationer i ungefär samma utsträckning, 
medan antalet repliker skiljer sig markant, 38 % för kvinnor mot 62 % för män.  
 
Del II av undersökningen visar närmare på vem och vad texterna handlar om. Här ser 
man tydligt att det finns en snedfördelning när det gäller vem texterna handlar om; 
endast en tredjedel handlar om kvinnor. Dessutom nämns färre intressen och yrken 
för kvinnor, något som också gäller deras egenskaper även om orden som används i 
denna kategori anses ha en positivare klang. Enda gången kvinnor nämns vid fler 
tillfällen än männen är då familjetermer och könsspecifika beteckningar räknas.  
 
Vad gäller bilder i böckerna finns det en klar snedfördelning mellan könen, endast  
36 % av bilderna visar kvinnor, och den stora orsaken till det är att man i Activity 
book har tre fjärdedelar fler bilder på män än kvinnor vilket totalt sett ger en snedare 
fördelning mellan könen. Vid könsneutrala texter förekommer i flera fall bilder på 
män istället för en jämnare fördelning mellan könen. 
 
I del IV under särskilda noteringar, har jag framförallt lagt märke till att kvinnorna är 
de som sköter om hemmet och männen är mer frånvarande. Dessutom är 
förekomsten av husdjur till största delen hannar.  
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5. Analys  
 
Syftet med arbetet var att undersöka hur det engelska läromedlet Wings åk 7 är 
uppbyggt genom att undersöka genusperspektivet i texterna. Jag vill här återvända 
till de frågor jag inledningsvis ställde, nämligen:  
 

 Vilken relation finns mellan genus och jämställdhet? 

 Vilka nationella jämställdhetsmål finns som läromedel kan tänkas leva upp 
till? 

 Vad talar för att man i Wings åk 7 strävat mot att skapa ett läromedel som 
lever upp till det jämställdhetsmål som finns i Lpo 94? Vilka uttryck tar det sig 
i böckerna? 

  
Angervall (2005) menar att jämställdhet är ett samhälleligt mål om lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla. Enligt Josefson (2005) påverkas samhället av de 
sociala och kulturella förväntningar som finns på tjejer och killar. Att lägga märke till 
och att förstå dessa föreställningar om kön är vad genus handlar om. Därmed kan 
man också tydligt se relationen mellan genus och jämställdhet, de är sammanflätade 
och påverkar varandra; genus identifierar de faktorer som påverkar samhället, 
jämställdhet är målet som samhället strävar mot. 
 
De nationella jämställdhetsmål som finns i Lpo 94 riktar sig främst till vad pedagoger 
och rektor i skolan bör göra, nämligen att ge eleverna verktyg för att kritiskt granska 
de fakta och förhållande de stöter på i till exempel läromedel, samt att diskutera olika 
värderingar, uppfattningar och problem. Dock finns det jämställdhetsmål som man 
skulle kunna förvänta sig att även läromedlen ska leva upp till, nämligen att pojkar 
och flickor får lika stort utrymme i texterna och böckerna i helhet, samt att 
läromedlen ger elever, oberoende av könstillhörighet, chansen att utveckla sina 
förmågor och intressen.   
 
Vad är det då som talar för att man i Wings åk 7 försöker skapa ett läromedel som når 
upp till de jämställdhetsmål som Lpo 94 förespråkar? Efter att ha gått igenom 
böckerna anser jag att det egentligen inte finns någonting som talar för att man i 
texterna aktivt arbetar med jämställdhet. Ändå är inte snedfördelningen mellan 
kvinnor och män rent statistiskt överdrivet stor vad gäller till exempel del I. Bortsett 
från den klart övervägande delen antal manliga repliker i texterna (och då framförallt 
i Activity book), skiljer sig ändå inte omnämningen av män och kvinnor markant åt, 
totalt sett i denna del.  
 
Den stora skillnaden utgörs av det faktum att man valt att ha ett större antal texter i 
Activity book som handlar enbart om män (se fig. 6), vilket följaktligen också ger 
männen ett större antal repliker. Att man här inte har valt att ha fler texter om 
kvinnor är ingenting ovanligt i läroböcker, enligt Swann (1992).  
 

Several studies have documented an imbalance in the representation of 
male and females in children’s reading materials; there are more male 
characters than female in children’s stories, more male examples than 
female in textbooks and other non-fiction, and more male authors of 
literary texts studied by older pupils. (Swann, 1992, s. 111) 
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Just det övervägande antalet texter om pojkar visar att man i sammanställningen av 
Wings åk 7 inte har lagt någon större vikt vid att göra materialet jämställt i detta 
avseende. Texternas handling är även det en källa till ojämlikhet, något som Swann 
(1992) också nämner. Hon menar att texter om kvinnor ofta rör sig i hemmets sfär, 
medan historier om män många gånger är av det mer äventyrliga slaget. Jag har tittat 
närmare på vad texterna i Activity book handlar om, eftersom det är här de största 
skillnaderna i antal texter om respektive kön finns, och man kan tydligt se att 
texterna som handlar om män har ett mycket mer äventyrligt tema än vad texterna 
om kvinnor har. Texterna där kvinnor spelar huvudpersonen handlar mestadels om 
hemmet (barn, utseende, hästar, det egna rummet) även om undantag finns (kvinnlig 
detektiv). De manliga huvudpersonerna i texterna råkar däremot ut för sådant som 
rör äventyr (cirkus, brottas med björnar, rån, pirater, upptäcktsresande, 
rymdvarelser, rymma hemifrån, bus i skolan m.m.). Här hade man från redaktionen 
på Wings kunnat göra ett aktivt val genom att dels fokusera på ett jämbördigare 
utbud av texter, men också ett mindre stereotypt innehåll. 
  
Det skulle kunna ses som ett tecken på jämställdhet att antalet namnlösa män i 
texterna är fler än antalet namnlösa kvinnor, i det avseendet att det starkaste könet 
också är det som nämns vid namn oftast, men samtidigt går det inte att förbise att 
även antalet namngivna män i böckerna är fler än kvinnorna. Inte heller kan man 
missa det faktum att man valt att presentera 17 kända män, men bara sex kända 
kvinnor. Variationen på vad dessa berömdheter har gjort för att få sin plats i 
världshistorien är för övrigt undermålig när det kommer till kvinnorna (se fig. 3). De 
kända kvinnorna nämns dessutom bara i korthet medan det finns hela texter 
dedikerade till flera av de kända männen. Resultatet är jämförbart med det Von 
Wright (1999) upptäckte vid sin granskning av läromedel i fysik, vilket är 
anmärkningsvärt med tanke på att det finns ett helt annat utrymme för alla sorters 
texter i en lärobok i moderna språk. Hur kommer det sig till exempel att man 
namnger tre kända manliga pirater i texten om pirater, men bara i förbifarten berör 
det faktum att det dessutom fanns kvinnliga pirater (som man aldrig får veta namnet 
på)? Här tycker jag att man försitter ett ypperligt tillfälle att visa kvinnor som gör 
någonting utöver det vanliga. 
 
Någonting som syns tydligt i böckerna är att hemmet och skolan dominerar vad gäller 
innehållet av texter. Personerna som allting egentligen rör sig kring i Base book är en 
medelklassfamilj bestående av fyra personer; en mamma, en pappa, en dotter och en 
son. Ett av UNESCO’s kriterier för en jämställd text var att familjekonstellationerna 
skulle skilja sig från idealfamiljen, och i Wings åk 7 har man inte alls lyckats visa 
någon annan bild av verkligheten. Base book utspelar sig nästan helt i den värld som 
de flesta elever som använder materialet känner igen som sin egen trygga zon, medan 
man i Activity book får ett lite bredare perspektiv på världen genom 
upptäcktsresande och fakta om andra länder. Men det är framförallt så att när det 
gäller texterna som handlar om kvinnor, så är man även i Activity book kvar på ett 
mer känt territorium. Männen däremot existerar i en mycket vidare värld.  
 
Om man tittar på tabell 1 där förekomsten av kvinnors och mäns intressen och yrken 
redovisas, ser man tydligt att mäns intressen och yrken nämns i mycket större 
utsträckning än kvinnors. Här kan man dessutom urskilja skillnaden mellan 
framförallt yrken som kvinnor och män har. Man visar en väldigt stereotyp bild av 
hur världen ser ut för de båda könen; kvinnorna har typiskt kvinnliga yrken (teacher, 
nurse, sales girl, maid, o.s.v.) och männen har typiskt manliga yrken (lawyer, farmer, 
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businessman, explorer, pilot o.s.v.). Enligt Lpo 94 ska man driva ett aktivt arbete för 
jämställdhet i skolan, man ska främja elevers intressen, oberoende av 
könstillhörighet, och enligt UNESCO ska en jämställd text visa en bredd på yrken och 
fritidsintressen hos både män och kvinnor, men om man som kvinnlig elev till 
exempel bara får läsa om manliga äventyrare, kan man då få modet (eller ens idén om 
att det är möjligt) att själv utforska världen? Tycker manliga elever som enbart läser 
om kvinnliga sjuksköterskor att det är okej för en man att bli sjukskötare? Hur bör 
man egentligen utforma läromedel? För att spegla samhället så som det ser ut i 
målspråksländerna, eller som det borde se ut i alla länder – mer jämställt? (SIL 
1987:2) Det är ju trots allt så att det förekommer kvinnliga äventyrare och manliga 
sjukskötare, bör man inte kunna berätta om dessa åtminstone i ett par texter istället 
för att ha berättelser som domineras av stereotyper? 
 
Det är också intressant att se att mamman och pappan förekommer ganska ofta i 
texterna, vilket är förklarligt med tanke på att berättelserna bygger på händelser i och 
kring hemmet, men att det ändå inte är ofta som man får veta vad de båda gör om 
dagarna. Under kvinnors och mäns intressen i tabell 1 har jag noterat de gånger 
mamma och pappa har ett ”intresse” som faktiskt nämns och när det gäller mamman 
så är det husliga uppgifter som dyker upp, medan pappan enbart klipper gräset och 
inget annat. Mamman i texterna är dessutom mycket mer närvarande än pappan; 
ofta när pappan omnämns så är det för att han är frånvarande p.g.a. arbetet, medan 
mamman finns tillgänglig i hemmet. Eller, om hon är på jobbet, så berättas det inte 
vilket yrke hon har. Se här även de särskilda noteringar jag gjort i del IV; mamman är 
den som serverar maten och städar huset, medan pappan är helt frånvarande. Man 
nämner inte huruvida mammorna i texterna är ”stay-at-home moms” eller om detta 
med hemmet är någonting som fallit på deras lott trots ett yrke utanför hemmet, 
något som hade varit intressant att veta för att kunna bilda sig en bredare uppfattning 
om familjekonstellationerna i detta läromedel. 
 
I och med att texterna i Wings handlar framförallt om hemmets sfär är det inte 
förvånande att se att många av de könsspecifika beteckningar som förekommer i 
texterna är just termer som har med familjen att göra. Texterna är för övrigt skrivna 
mestadels ur ungdomars synvinkel, alltså är det inte heller underligt att de ord som 
förekommer mest är ”mother”, ”father”, ”brother” och ”sister” (se tabell 2). Det kan 
ändå vara värt att notera att 55 % av orden är kvinnliga, 6 % är ord för båda könen 
(”parents”) och att 39 % är manliga ord. Orden ”husband” och ”grandfather” används 
aldrig i någon av böckerna, medan de kvinnliga motsvarigheterna förekommer vid ett 
par tillfällen. Hur ska man tolka det? Kan det bero på att texterna till större del 
handlar om män, och att kvinnorna därför nämns oftare, som en slags bifigur? Hade 
kvinnor istället haft huvudrollerna i berättelserna kanske manliga ord hade 
förekommit mer? Här förekommer hur som helst en snedfördelning åt det kvinnliga 
hållet som kan ge en bild av att texter om hemmet domineras av kvinnor.  
 
Det intressanta var när jag letade efter egenskaper för de båda könen i böckerna 
(tabell 3), att jag inte hittade så många adjektiv som beskrev personlighet, utan att de 
flesta adjektiv rörde sig om utseende. Möjligen hade jag kunnat stöta på fler abstrakta 
adjektiv i böcker för de högre årskurserna, detta får jag dock låta vara osagt. 
Kvinnorna i Wings åk 7 beskrivs överlag med vad som kan anses vara positivare ord 
än männen, dock förekommer det färre ord för kvinnorna, och av någon anledning 
har många av de egenskaper som beskriver kvinnor med hår att göra. Variationen av 
ord är dessutom större vad gäller männen; här finns män beskrivna som är både 



26 

 

korta och långa, tjocka och smala, fula och snygga, medan kvinnorna faktiskt bara 
beskrivs som långa, smala och attraktiva. Är det samhällets ideal som speglar sig i 
texterna eller är det bara en slump att man inte fått med olika typer av kvinnor? Jag 
tror att elever behöver få veta att det finns olika typer av människor, bland både män 
och kvinnor. Porträtterar man bara en sida av verkligheten är risken att man som elev 
får uppfattningen att man inte stämmer in på normen när man inte är lång, smal och 
snygg. Jag är övertygad om att det inte är någonting som elever medvetet tänker på, 
men i det undermedvetna skapar man en bild av hur kvinnor ”ska” vara genom att 
inte ge några alternativ. Här kan man återknyta till Andersson, Andersson, Norberg 
och Norén (2005) som menar att man har ett ansvar för sitt material som lärare även 
om man inte skrivit det, eller ens varit med och valt det. Vet man om att det ges en 
ensidig bild kan man motverka detta både genom diskussion och alternativt material. 
 
Det avsnitt som tydligast pekar på olikheter mellan könen är det som handlar om 
bildfördelningen i böckerna. Här behöver man inte djupstudera innehållet för att 
kunna skapa sig en bild av hur sned fördelning det är mellan förekomsten av kvinnor 
och män på bilderna. Som jag skrivit tidigare finner man den största skillnaden 
mellan könen i Activity book, där det finns knappt en tredjedel kvinnor på bilderna 
jämfört med männen. Skillnaden kommer sig främst av att det till stor del är män 
som fått illustrera de könsneutrala texterna. Detta borde vara ett av de enklaste 
problemen att åtgärda i ett läromedel, anser jag, eftersom det inte kan vara omöjligt 
att hitta bilder som föreställer till exempel en kvinnlig aborigin (se punkt s, sid. 21 i 
detta arbete).  
 
Det finns också exempel där man har en text som är könsneutral men där en kvinna 
förekommer på bilden. Texten handlar om fraser i skolan och till texten har man en 
bild på en lärarinna. Jag anser att man ännu en gång missar ett tillfälle att luckra upp 
de stereotypa könsmönsterna genom att denna gång inte visa en man i en roll som i 
många länder anses vara typiskt kvinnlig. 
 
Det är enligt mig alltså främst i del II-IV som de verkliga skillnaderna i könsför-
delning ligger, men eftersom ett läromedel faktiskt inte kan delas upp i delar utan är 
en helhet, måste jag ändå återigen säga att jag inte anser att Wings verkar arbeta för 
mer jämställda läroböcker. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion, påverkan på professionen 
 
Vad har resultaten av denna undersökning för betydelse för mig som lärare i 
engelska? Om man aktivt vill arbeta med jämställdhet i klassrummet, så som ju också 
Lpo 94 förordar, är det framförallt viktigt att känna till sitt material.  
 
Kanske är inte det viktigaste att räkna namn och repliker i läroböcker, även om detta i 
sig ger en bild av hur materialet faktiskt är utformat. Att gå in i en bok och så 
noggrant titta på könsfördelningen är tidskrävande, och tid är det nog ingen lärare 
som har ett överflöd av. Däremot är det viktigt att man tar sig tid att bilda sig en 
övergripande uppfattning om materialet. Vem handlar texterna i böckerna om? Finns 
båda könen representerade vid presentationen av berömda personer? Vad har män 
och kvinnor för yrken och intressen? Vad visar bilderna? Alla dessa frågor är av 
sådant slag att om man känner till böckernas utformning så kan man komplettera 
med texter med innehåll som eventuellt inte finns representerat i böckerna. I fallet 
med Wings åk 7 skulle de kompletterande texterna vara av sådan karaktär att 
huvudrollsinnehavarna först och främst skulle vara kvinnor, och dessutom kvinnor 
med mindre traditionella yrken och intressen. Det vore också på sin plats att ge extra 
utrymme för fler berömda kvinnor under lektionerna. Lika väl skulle man kunna 
komplettera Wings åk 7 med texter om män i roller som inte finns representerade i 
böckerna, män i hemmiljö, till exempel. ”När man talar om könsroller är det många 
som tror att det enbart gäller att förändra kvinnans situation. Men det är ju lika 
viktigt att mannens/pojkens könsroll tillåts ändras. Han skall också kunna få vara 
öm, vek och känslig.” (Svanberg, 1976, s. 17)  
 
Att på detta sätt försöka ge en bredare bild av verkligheten än den som presenteras i 
böckerna kräver engagemang och extra arbete av läraren. Å andra sidan är det ett 
viktigt arbete, ett arbete som ingår i vårt uppdrag som lärare. Melin (1976) menar att 
man inte behöver samtala om vad man läser varje gång man läser en text, men att det 
bör ske lite då och då för att göra eleverna uppmärksamma på problematiken kring 
texterna. Konsekvensen av att arbeta med ett läromedel som Wings åk 7, som inte 
lever upp till de mål om jämställdhet som finns presenterade i Lpo 94, och som inte 
heller är jämställt enligt de kriterier UNESCO satt upp (Lind Palicki, 1992), blir då att 
man inte bara kan ”köra på”, utan att man får ta sig tid till att också prata om 
texterna. Zackari (1976) menar att när en bok visar traditionella könsroller är det 
otillräckligt att konstatera att skillnader mellan könen existerar, man måste också 
ställa frågan om det behöver vara så.  
 
Som engelsklärare, eller som lärare i vilket annat ämne som helst, kan man undra om 
det verkligen är mitt jobb att lägga ner tid på att diskutera texternas innehåll. Kan jag 
inte koncentrera mig på att eleverna lär sig uttalet av orden och förstår innehållet, 
och kanske låta svenskämnet ta hand om diskussionerna? Men istället för att se 
jämställdhetsfrågan som en tidstjuv från det egna ämnet, kan man integrera och 
utnyttja det intresse som faktiskt väldigt många unga har för genus och jämställdhet. 
Dessutom kan man arbeta med jämställdhet på olika nivåer och textanalys ur 
könsperspektiv kan visa lika mycket om förståelsen av texten som en ren 
översättningsövning skulle göra. Allting behöver inte ske muntligt vilket ger tillfälle 
för skrivuppgifter, vilket i sin tur inte behöver vara av individuell karaktär. Beroende 
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på hur man väljer att vinkla problematiken kan man uppnå olika saker; man behöver 
ju inte avhandla allt på målspråket, man kan ändå skaffa sig större kunskap kring 
målspråkslandet, även om det givetvis är ett ypperligt tillfälle att utöka ordförrådet. 
Men framför allt är det en chans att göra texterna till elevernas, nu är de inte bara 
texter i en bok som man läser för att lära sig ett språk, utan något som man funderat 
kring och skaffat sig en åsikt om. Finns det egentligen något bättre sätt att lära sig än 
att göra något till sitt eget? Svanberg (1976) skriver att hennes elever som arbetat 
med textanalys blev allt mer medvetna och kritiska allteftersom de vande sig vid att 
vara uppmärksamma på den påverkan som de utsätts för i samhället. Intresset för 
könsrollsfrågor bland eleverna fortsatte och utvecklades, och det är väl egentligen det 
vi vill uppnå, vi som har valt att arbeta med ungdomar som ska komma att forma 
samhället i framtiden? 
 

6.2 Slutsats 
 
Det jag före undersökningen faktiskt antog var ett i stort sett könsneutralt material 
har visat sig innehålla en hel del fördomar som jag inte lyckades upptäcka utan en 
noggrannare genomgång. Jag anser inte att Wings åk 7 är ett neutralt material när 
det gäller beskrivningar av mäns respektive kvinnors roller, karaktärsdrag och 
handlingar. Inte heller tycker jag att man försöker undergräva de traditionella 
könsrollerna, snarare presenteras en hel del stereotypa uppfattningar om män och 
kvinnor. Jag tror inte att utgivarna av Wings åk 7 har arbetat med 
jämställdhetsfrågan då de har satt ihop materialet eftersom de misslyckats 
framförallt med att välja texter som ger eleverna spelrum att utveckla intressen 
oberoende av könstillhörighet, men även med något så enkelt som att – som det står i 
Lpo 94 – ge båda könen lika stort utrymme i texterna. 
 

6.3 Fortsatt forskning 
 
Som jag nämnde i början av detta arbete finns det inte mycket forskning kring genus i 
läroböcker i språk, särskilt inte här i Sverige. Det är ett stort område att utforska och 
jag tycker att det framförallt vore intressant om det i framtiden gjordes jämförande 
undersökningar av läromedel. Det är svårt att vid första anblick avgöra om ett 
material är bra sett ur ett genusperspektiv, det är dessutom väldigt tidskrävande. Om 
strålkastarna riktades mot utformningen av läroböcker skulle det förmodligen även 
sätta press på författarna av desamma för att få fram texter som är bättre anpassade 
för alla elever i skolans värld, inte bara den ena hälften.  
 
En annan tänkvärd vinkling på genusfrågan är, som Eilard (2008) påpekat, att det 
saknas undersökningar av hur läromedlen används. Detta är ett intressant område 
som verkligen passar för framtida forskning.
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Bilaga 1 Litteraturchecklista  

 
  
Litteraturchecklista ur Girls, boys and Language av Swann (1992) 
 
Name of school ............................................................................................................................  
 
Filled in by………………………………………………………… Date completed.....................................  
 
Title of book/course…………………………………………….. 
 
Chapter/unit/page reference……………………………….. 
 
Publisher……………………………………………………………. 
 
Publication date………………………………………………….. 
 
Name of reviewer………………………………………………… 
 
 
  _______________________ 
  
 F                 M 
  _________________________ 
 
I  SEXISM BY EXCLUSION OR OMISSION 
 
(Are women or girls absent from texts or less represented than men or boys?) 

 Number of female characters or females mentioned in the texts 

 Number of male characters or males mentioned in the texts 
 

 
ANONYMITY 

 Number of nameless females 

 Number of nameless males 
 

 
II SEXISM BY SUBORDINATION 
 
(Who has the more dominant role?) 

 Number of females initiating a conversation 

 Number of males initiating a conversation 
 

 
Taking “Turn” in dialogues 

 Number of contributions made by females 

 Number of contributions made by males 
 

 

 Number of women dependent on men, e.g. Peter’s secretary, John and his girlfriend, so-and-
so’s wife, etc… 

 Number of men dependent on women 
 

 

 Number of women mentioned in their own right, e.g. not as so-and-so’s wife 

 Number of men mentioned in their own right 
 

  
   



 

 
  _______________________ 
  
 F                 M 
  _________________________ 
Jobs and occupations 

 Number of women doing a paid job 

 Number of men doing a paid job 

 Number of women involved in housework or looking after children 

 Number of men involved in housework or looking after children 
 

 

 Number of women involved in intellectual activities 

 Number of men involved in intellectual activities 
 

 

 Number of women with a high-status job or occupation 

 Number of men with a high-status job or occupation 
 

 
III  SEXISM BY DISTORTION 

 Number of females presented as being emotional, weepy, irrational, irresponsible, etc. 

 Number of males presented as being emotional, weepy, irrational, irresponsible, etc. 
 

 

 Number of females who have a passive or negative role, e.g. doing as they are told, appearing 
helpless, being mentioned for their looks rather than for their actions 

 Number of males who have a passive role 
 

 

 Number of females involved in physical activities: leisure and work, e.g. doing sports, driving 
cars, decorating the house, etc. 

 Numbers of males involved in physical activities 
 

 
IV SEXISM BY DEGRADATION 

 Number of females presented as sex objects 

 Number of males presented as sex objects 
 

 

 Numbers of females shown as talking too much, chatting and wasting time 

 Numbers of males shown as talking too much, chatting and wasting time 
 

 

 Number of females presented as stupid, mindless, spending money carelessly, etc. 

 Number of males presented as stupid, mindless, spending money carelessly, etc. 
 

 
ANY EXAMPLES where women are shown as inferior to men, patronized by, e.g. “Not bad for a girl”, 
or “sponging” off men. 
 

 


