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Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor respektive män representeras i 
läromedel inom ämnet spanska för nybörjare. Genom en innehållsanalys och en 
textanalys som metod har en läromedelsanalys genomförts för att undersöka med 
vilken frekvens de olika könen framställs i de utvalda läromedlen och under vilka 
ämnen kvinnor och män representeras. Resultatet visade en relativt jämn 
könsfördelning i de utvalda läromedlen men med ett varierande resultat i fråga om 
vilka attribut som tillskrivs de båda könen då det förekommer stereotyper men även 
några normbrytande exempel. Som slutsats kan man se en kvantativ jämställdhet i de 
utvalda läromedlen, men en ojämn kvalitativ jämställdhet då man framställer 
stereotyper, men även några exempel på god genusmedvetenhet. Vid en jämförelse 
med de tre analyserade läromedlen kan man se att Alegría visade flest exempel på 
genusmedvetenhet, medan Caminando uppvisade flest stereotyper.  
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1. Inledning 
Sverige ligger på fjärde plats inom området jämställdhet enligt The Global Gender 
Gap Report1 från 2012 (World Economic Forum, 2012). Det finns dock mycket kvar 
att arbeta med innan man kan säga att kvinnor och män i Sverige är fullt jämställda. 
Glädjande för detta ändamål är att man i Sveriges skolor arbetar enligt styrdokument 
som anger tydligt att jämställdhet mellan kvinnor och män och alla människors lika 
värde är värden som utbildningen ska gestalta och förmedla till eleverna (Skolverket, 
2011, s. 5).  Läroplanen säger även att alla lärare ska låta sin undervisning präglas av 
ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket, 2011, s. 10).  
 
Spanskundervisningen är ett ämne där en lärobok ofta följs och arbetas utifrån. Då 
jämställdhet ska genomsyra utbildningen är det även av vikt att läromedlen speglar 
och uttrycker samma synsätt. Läroplanen anger att ”eleverna ska uppmuntras att 
utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” 
(Skolverket, 2011, s. 6). Samhällets stereotyper och fördomar reproduceras ständigt 
genom texter och för att fullfölja styrdokumentens mål om jämställdhet blir det då 
viktigt att även läromedel som förekommer i undervisningen undviker att spegla 
könen på ett stereotypiskt vis.    
 
Jag har därför valt att analysera hur kvinnor och män framställs i läromedel för 
ämnet spanska för nybörjare. Som lärare ska man låta sin undervisning präglas av 
jämställdhet och man skall även med eleverna tillsammans analysera och diskutera 
värderingar och dess konsekvenser (Skolverket, 2012, s. 10).  Det blir med detta 
viktigt att vara medveten om underliggande stereotypiska värderingar, både i sitt eget 
agerande som lärare och även i läromedel som används. Jag vill med mitt arbeta 
undersöka huruvida stereotyper om kön gestaltas i de utvalda läromedlen. Materialet 
kan då användas för att medvetandegöra för både lärare och elever hur stereotyper 
yttrar sig och därmed kan fler lärare utveckla sin undervisning ur ett 
jämställdhetsperspektiv, i enlighet med läroplanen.   
 
Anledningen till att jag valt spanska läromedel är dels för att spanska är mitt eget 
undervisningsämne och därmed värdefull kunskap för mig. Efter sökningar i 
databaser som DiVa och Discovery så har jag sett få studier gjorda om läromedel ur 
ett genusperspektiv i just det spanska läroämnet. Det är även intressant då Spanien 
ligger på 26:e plats och Sverige på 4:e enligt the Global Gender Gap Report (World 
Economic Forum, 2012). Man kan då undra huruvida detta har påverkat 
genusaspekten i läromedlen. Min hypotes är att kön kommer avbildas inom 
stereotypiska ämnen i de utvalda läromedlen.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor respektive män representeras i 
läromedel inom ämnet spanska för nybörjare. Genom en innehållsanalys och en 
kompletterande textanalys skall jag undersöka med vilken frekvens de olika könen 
framställs i de utvalda läromedlen, och även under vilka ämnen kvinnor och män 
representeras. Slutligen gör jag en jämförelse mellan de tre läromedlen för att se 
huruvida de framställer könen på skilda sätt.  
 

                                                           

1 The Global Gender Gap Report är en årlig rapport som jämför jämställdheten mellan världens länder 
genom ett jämställdhetsindex baserat på ekonomi, hälsa, utbildning och maktmöjligheter.  
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1.2 Frågeställningar 
För att ge ett svar som motsvarat mitt syfte arbetar jag utifrån följande 
forskningsfrågor: 

• Med vilken frekvens förekommer kvinnor respektive män i de utvalda 
läromedlen? 

• Vilka områden och attribut tillskrivs respektive kön? 
• Är det någon skillnad i hur de utvalda läromedlen framställer könen? 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex större delar. Den första innehåller inledningen, 
undersökningens syfte och frågeställningar, dispositionen och några 
begreppsdefinitioner. Sedan följer en genomgång av relevant litteratur såsom 
styrdokument och tidigare forskning inom ämnet. I den tredje delen förklaras och 
motiveras den valda metoden, och följs åt av en presentation av undersökningens 
resultat. Följer gör en analys och slutligen en diskussion där undersökningens metod, 
resultat, slutsatser, vidare forskning och pedagogisk relevans diskuteras.   

1.4 Begreppsdefinitioner 
Läromedel: Verktyg innehållande pedagogiska texter som skrivits för och använts till 
organiserad undervisning. 
 
Patriarkat: Ett samhällssystem där män som genus har den ekonomiska, juridiska 
och politiska makten.  
 
Könsroll: Avser socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen, så som 
skillnader i normer, beteende, värderingar, status, föreställningar, prestiga och makt.  
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2. Litteratur 
För att få en större förståelse av ämnet genus och genus i läromedel följer härmed en 
genomgång av viktiga begrepp och vad som tidigare skrivits om ämnet. 
Litteraturgenomgången är uppdelad i fem delar. Den första delen är en fördjupning 
inom centrala begrepp, såsom genus, jämställdhet, stereotyper och normer. Sedan 
redogörs för vad styrdokumenten säger om ämnet, för att sedan åtföljas av 
Skolverkets egen rapport om hur värdegrunden följs i läromedel. Könstypikalitet 
förklaras sedan och slutligen kommer ett avsnitt om läromedel och vad tidigare 
forskning dragit för slutsatser om genus i läromedel.  

2.1 Centrala begrepp 
För att göra en genusanalys behöver vissa begrepp förklaras mer ingående. 
Begreppen som följer är genus, jämställdhet, stereotyper och normer.  

2.1.1 Genus 
Nationalencyklopedin förklarar genus som ett begrepp som ”används för att förstå 
och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar 
människors sociala kön” (NE, 2013). Det är en benämning på den sociala process som 
tillskriver könsegenskaper, det vill säga manligt och maskulint respektive kvinnligt 
och feminint (NE, 2013). Genusforskaren Maria Hedlin (2010, s. 4) beskriver genus 
på liknande sätt, nämligen som de föreställningar vi har om kvinnor/kvinnligt och 
män/manligt. Ännu en definition av genus som används av genusförfattaren Yvonne 
Hirdman (2006, s. 13) är att genus innebär ”tidsbundna föreställningar om kvinnligt 
och manligt”.  

Ordet togs i bruk successivt in i svenskan för att avse kulturella föreställningar om 
skillnader mellan män och kvinnor, för att skilja biologi från kultur och därmed visa 
att relationer mellan könen är socialt och kulturellt skapade (Ambjörnsson, 2003, s. 
11). Att man introducerade genus som begrepp gjorde det lättare att tala om kvinnor 
och män, manligt och kvinnligt, utan att behöva referera till de biologiska 
skillnaderna. Det manliga och kvinnliga är inom feministisk teoribildning kulturellt 
och socialt skapade, snarare än biologiskt skapade (Ambjörnsson, 2003, s. 12).  

Socialantropologen och författaren Fanny Ambjörnsson (2003, s. 12) förklarar hur 
genus ständigt måste återskapas för att vara övertygande. Det är detta upprepande 
som gör att man ej ska betrakta genus som ett statiskt tillstånd, utan som en process; 
ett oavbrutet pågående. Yvonne Hirdman, en av de första som använde termen genus 
i svenska sammanhang, förklarar hur man ska kunna genom begreppet genus se hur 
människor formas till Man och Kvinna, och hur dessa formeringar avspeglar sig i vårt 
samhälle genom vår kultur, politik och ekonomi (Hirdman, 2001, s. 11). Hirdman 
(2001, s. 14) skriver vidare om att förstå genus är att förstå våra tankar, praktiker, 
vanor och föreställningar om människor som kön som en mänsklig uppfinning och 
som något konstgjort.  

Litteraturvetaren Toril Moi (1989) förklarar distinktionen mellan begreppen 
‘feminism’, ‘kvinna’ och ‘kvinnligt’. ’Feminism’ är en politisk etikett som visar att man 
stödjer kvinnorörelsens mål, medan ’kvinna’ är det biologiska könet. Ordet ’kvinnligt’ 
(och ’manligt’) representerar en social konstruktion där beteende skapas genom 
kulturella och sociala normer (Moi, 1989, s. 122). Moi (1989, s. 122) förklarar det 
genom att citera Simone de Beauvoir och det kända citatet: ”En är inte född kvinna, 
en blir en”.  
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2.1.2 Jämställdhet 
Hedlin (2006) ger oss en förklaring av begreppet jämställdhet i sin bok Jämställdhet, 
en del av skolans värdegrund. Författaren efterlyser först en gemensam definition av 
begreppet, då människor verkar överens om att jämställdhet är positivt och sällan 
hörs någon säga att samhällets jämställdhetsmål är något negativt. Hedlin (2006, s. 
11) förklarar att en stor anledning till detta är att man inte definierat begreppet. När 
man pratar om jämställdhet i skolan menar vissa att könsfördelningen ska vara lika, 
eller att båda könen ska ha lika stort inflytande, eller att alla ska ha samma möjlighet 
att komma till tals.  

Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Jämställdhet är inte 
att förväxla med jämlikhet, som syftar på förhållandet mellan sociala klasser, 
människor med olika etniska ursprung eller människor med och utan 
funktionshinder (Hedlin, 2006, s. 11, s. 12). Jämställdhet har både en kvalitativ och 
en kvantitativ dimension, där den kvantitativa denoterar strävandet efter en jämn 
könsfördelning. Den kvalitativa aspekten betecknar lika villkor; att män och kvinnor 
ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter inom samhällets alla 
områden (Hedlin, 2006, s. 12).  Hedlin (2006, s. 12) poängterar att det är den 
kvalitativa dimensionen som är den centrala i skolans jämställdhetsarbete och menar 
att målet är att ”män och kvinnor i framtiden ska ha samma möjligheter, skyldigheter 
och rättigheter, inte bara formellt utan även reellt” (2006, s. 12).  

2.1.3 Stereotyper 
Nationalencyklopedin definierar en stereotyp som en ”förenklad, ofta allmänt 
omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, 
t.ex. nation, ras, religion eller kön” (NE, 2013). Utan att man prövar om den är 
korrekt, kan en stereotyp ofta påverka bilden man skapat sig av en individ eller en 
grupp. Att ha stereotyper förenklar hanteringen av våra intryck från omvärlden, och 
även om hur man i den gruppen ”bör” vara, inte bara om hur man ”är” (NE, 2013). 
När man får en negativ attityd till något utifrån en stereotypisk bild kan det leda till 
fördomar.  

Professor Maria Nikolajeva (2004, s. 129) beskriver hur det handlar om stereotyper 
när män och kvinnor beter sig såsom de förväntas bete sig enligt samhällets rådande 
normer. I barnböcker gestaltas detta genom att flickor agerar snälla, väluppfostrade 
och duktiga, medans pojkar får vara busiga och äventyrliga. Hirdman (2001, s. 47) 
hävdar att skapandet av stereotyper är en metod för att skapa underordning. En form 
av överordning är hur mannen har privilegiet att vara den differentierade, 
mångfasetterade människan, medans kvinnan begränsas till sin stereotyp.  

2.1.3.1 Stereotypiska egenskaper relaterade till kön 

Även om det finns människor som inte fullt stämmer in på könets stereotyper, så 
finns det en del egenskaper som tillskrivs respektive kön.  

Hirdman (2001, s. 48) argumenterar för att den primära egenskapen hos en man är 
att han inte är en kvinna, att man kan bestämma mannen för det han inte är och detta 
gör att man kan se schablonerna som utgör kvinnan. Hirdman (2001) beskriver det 
som att: 
 
            Han är inte mjuk, blöt, köttig, känslosam, okontrollerbar, svag, passiv, a-moralisk, lögnaktig,
 oförmögen till ett högre tänkande etc,. Tvärtom. Alltså är han hård, torr, ande, förstånd, 
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 kontroll, styrka, aktivitet, har förmåga till moraliskt omdöme, är att lita på, med exklusiv 
 benägenhet för ett högre tänkande (s. 48).   

Hirdman (2001, s. 51) säger att de grundläggande stereotypa maskulina egenskaper 
är att inte vara kvinna, att kunna, att mäkta och att vara stark i handling och tanke. 
Moi (1989, s. 123) beskriver åt andra hållet hur patriarkatet istället har utvecklat en 
serie av feminina egenskaper, så som vänlighet, blygsamhet, ödmjukhet och 
underkastelse. 

Även Nikolajeva (2004, s. 129) ser hur de kvinnliga och manliga egenskaperna bygger 
på motsatser, och mannen blir då, precis som Hirdman hävdar, det som kvinnan inte 
är. Nikolajeva (2004, s. 129) har konstruerat följande schema för att visa hur de 
manliga och kvinnliga egenskaperna skiljer sig:  

Män/pojkar Kvinnor/flickor 
Starka Vackra 
Våldsamma Aggressionshämmade 
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
Aggressiva Lydiga 
Tävlande Självuppoffrande 
Rovgiriga Omtänksamma, 

omsorgsfulla 
Skyddande Sårbara 
Självständiga Beroende 
Aktiva Passiva 
Analyserande Syntetiserande 
Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 
Rationella Intuitiva 

 
Egenskaper kan kallas att vara könsmärkta, vilket innebär att egenskaper och 
kvalifikationer betraktas som mer kvinnliga eller mer manliga istället för 
könsneutrala. Pedagogikforskaren Hanna Westberg Wohlgemuth (i Hedlin, 2006) 
har gjort en undersökning om huruvida egenskaper och kvalifikationer uppfattas som 
könsmärkta eller inte. Människor påpekar ofta att detta inte är fallet, utan att man ser 
egenskaper könslöst. Dock visar resultatet att egenskaper och kvalifikationer är 
könsmärkta ändå, vilket innebär att när man på arbetsmarknaden efterfrågar 
egenskaperna så är de också förknippade med ett bestämt kön. Westberg förklarar 
detta med att vi i socialiseringsprocessen får lära oss att se yrken och utbildningar 
som kvinnliga respektive manliga, även om arbetet kan vara lika passande och 
lämpligt för både män och kvinnor. Von Wright (1999, s. 12) utvecklar vidare hur 
yrken ses reflektera de olika könen, och ger som exempel hur teknik och 
byggbranschen utgör typiskt manliga yrken, medan barnavård och sjukvård utgör 
typiskt kvinnliga yrken. I samhället är det den produktiva och offentliga delen som 
representerar den manliga sfären medan den privata och reproducerande delen 
(såsom hushåll och familjeliv) representerar den kvinnliga sfären (Von Wright, 1999, 
s. 12).  

2.1.4 Normer 
Normer och normalitet handlar om det normala, vilket är ett begrepp som avser det 
eftersträvansvärda och det mest vanligt förekommande; det genomsnittliga och det 
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ideala. Dessa föreställningar om normalitet fungerar förutom beskrivande även 
reglerande, och därigenom visar det på ett maktförhållande (Ambjörnsson, 2003, s. 
21). Vad som är normalt beteende är inte biologiskt eller självklart. Det avgörs genom 
de maktordningar som styr samhället, inbegripet könsordning som en av dem. 
Makten att konstruera det normala är ett av de djupaste uttrycken för makt vi har i 
dagens samhälle (Hedlin, 2010, s. 10). Är man med i gruppen som utgör normen 
innehar man en självklar position som inte förklaras eller försvaras. Dock får de som 
inte ingår i normgruppen en sämre position. När kvinnor och män har lika inflytande 
över normen uppnår man jämställdhet (Hedlin, 2010, s. 11) 

I dagens samhälle lever vi med en manlig norm, där mannen står som symbol för 
”människan”, och där ”manliga” normer är underförstått de överlägsna (Hedlin, 
2006 & Nikolajeva, 2004). Detta gör att kvinnan framstås som ”det avvikande”. 
Något som talar för att det är mannen som är normen, är att språket uttrycker en 
kulturell föreställning som visar på mansnormens existens. Anges inget annat syftar 
språket på en man, men där man vill markera att man syftar på en kvinna använder 
man ett tillägg. Man skiljer på läkare och kvinnlig läkare. I historieböcker talas det 
om kvinnoarbete, men aldrig mansarbete. Samma sak med kvinnlig rösträtt gentemot 
rösträtt och litteratur gentemot kvinnolitteratur (Hedlin, 2006, s. 30). Om man inte 
specificerar med ett tillägg att man talar om ett ”kvinnligt” element (såsom 
kvinnoarbete), uppfattas det omedvetet som ”neutralt”, det vill säga, manligt 
(Nikolajeva, 2004, s. 130).  

Med definitionen och perspektivet på genus som beskrivits tidigare ser man hur 
samhällets patriarkaliska system förtrycker den biologiska kvinnan genom att 
påtvinga dem sociala normer om kvinnlighet. En kvinna som då inte anpassar sig till 
dessa normer kan bli sedd och kallad okvinnlig och onaturlig (Moi, 1989, s. 122).  
Patriarkatet vill övertyga folket om att vara kvinna handlar i grund och botten om att 
vara kvinnlig. Moi (1989, s. 122) menar att feminister har då som uppgift att visa att 
det är ingen nödvändighet att vara kvinnlig med dess påtvingade egenskaper, för att 
vara kvinna.  

2.2 Styrdokument 
Läroplanen för gymnasieskolan från 2011, GY-11, tillsammans med den gamla 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94, från 1994, nämner jämställdhet 
mellan könen i flera stycken i dokumentet. Bland de värden som utbildningen ska 
gestalta och förmedla enligt Läroplanen nämns alla människors lika värde och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket, 2011; Skolverket, 1994). Vidare 
utvecklas det att lärare och övriga som verkar i skolan ”ska alltid hävda de 
grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd 
från det som strider mot dem” (Skolverket, 2011, s. 6; Skolverket, 1994, s. 6). Det står 
även med i båda läroplanerna att skolan aktivt och medvetet ska främja de båda 
könens lika rätt och möjligheter och att elever ska uppmuntras ”att utveckla sina 
intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket, 2011, s. 6; 
Skolverket, 1994, s. 6). På en punkt skiljer sig den nya läroplanen från den gamla, och 
det är när den nya läroplanen klargör att läraren ska se till att undervisning präglas 
av ett jämställdhetsperspektiv, till både innehåll och upplägg (Skolverket, 2011, s. 10). 
Detta står inte med i den gamla läroplanen från 1994. Gemensamt för de två 
läroplanerna är dock att ingen på grund av kön ska få utsättas för diskriminering 
(Skolverket, 2011, s. 5; Skolverket, 1994, s. 3)  och att läraren skall tillsammans med 
eleverna öppet redovisa och analysera olika värderingar, uppfattningar och 
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problemställningar samt deras konsekvenser (Skolverket, 2011, s. 12; Skolverket, 
1994, s. 13).  

2.2.1 Rapporter från Skolverket 

Skolverket har 2006 publicerat en rapport med namnet I enlighet med skolans 
värdegrund? där man granskat ett urval läroböcker i grund- och gymnasieskolan för 
att se om de avviker från läroplanens värdegrund. Man har tittat på läroböcker både 
från grund- och gymnasieskolan och de ämnen som omfattats är: 
biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap, då dessa är 
obligatoriska ämnen som studeras i båda skolformerna. Totalt omfattar granskningen 
24 läroböcker och tre inom respektive ämne.  

Tendensen man utläst är att pojkar och män är överrepresenterade med en kvinnlig 
underrepresentation och/eller osynliggörande (Skolverket, 2006, , s. 93 & s. 95). 
Dock är huvudtendensen i läromedlen att snarare än att ange könstillhörighet så 
refererar man till ”människan”, för att neutralisera könet. Vid konkreta exempel på 
när denna människa behöver bekönas är det mestadels en man som framträder. 
Mannen görs till normen i läromedlen, och när kvinnan väl framställs blir hon den 
avvikande, vilket uttrycks både i text och bild. Detta gör det svårare för flickor att 
känna delaktighet i kunskapsområdena och kan eventuellt leda till att flickor känner 
sig kränkta av innehållet. Författarna skriver hur det finns exempel på att kvinnor i 
vissa fall blir nedvärderade och/eller förlöjligande eller riskerar skuldbeläggning 
(Skolverket, 2006, s.93). 

När mänskliga sammanhang beskrivs använder man till största del könsneutrala 
benämningar, exempelvis när man talar om slavar, bönder och köpmän. Dock 
handlar detta om sammanhang som historiskt sett dominerats av män, med innehåll 
såsom krig, handel, erövringar, och därmed ger textens sammanhang en manlig 
konnotation. Författarna har även sett en tendens till att koppla överdrivet våld till 
det manliga könet.  

Genomsyrande för majoriteten av läroböckerna är att kön presenteras i särskilda 
avsnitt, ”som ligger som öar utan öppföljning i resten av läroboken”, istället för att 
inkluderas i övriga avsnitt (Skolverket, 2006, s. 94). Författarna ser det dock som 
positivt att alla granskade läromedel innehållet något avsnitt där man kommenterar 
kön, könsrelationer och könsmakt. Dessa avsnitt ”borgar för att eleverna blir 
medvetna om att kön spelar roll och att de ges förutsättningar att kritiskt granska 
kunskapsproduktion utifrån aspekter om kön” (Skolverket, 2006, s. 95). Detta görs 
däremot svårt då kön till störst de presenteras i särskilda avsnitt och sällan med 
uppföljning. Istället bör de genomsyra hela boken för att dessutom få samma vikt och 
betydelse som andra perspektiv. De goda exempel på läromedel, som dock är 
ovanliga, som lyfts av författarna ger förutsättningar för att i undervisningen kunna 
genomsyras av kritiska reflektioner i fråga om kön och jämställdhet (Skolverket, 
2006, s. 96).  
 
Dessa är slutsatserna som tagits om hur kön framställs i 24 utvalda läromedel. 
Rapporten vill dock avslutningsvis poängtera att läroböcker används på olika sätt av 
olika lärare. Betydelsen för läromedel i undervisningen beror inte bara på vilket ämne 
det gäller, utan även lärarens pedagogiska grundsyn och sin lärarroll.  
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2.3 Könstypikalitet 
Pedagogikforskaren Meagan Patterson har undersökt amerikanska 
mellanstadieelevers relationen till självupplevd könstypikalitet, könstypiska attribut 
och upprätthållandet av könsstereotyper. Självupplevd könstypikalitet är en aspekt av 
könsidentiteten, då det innebär till vilken mängd en individ upplever sig själv lik eller 
olik andra av samma kön (Patterson, 2012, s. 422). Det är en flexibel konstruktion 
där individerna baserar sin upplevda typikalitet beroende på karaktärsdrag, 
intressen, förmågor, personlighetsdrag och fysiskt utseende (Patterson, 2012, s. 423). 
Studier har sett högre nivåer av självupplevd könstypikalitet hos pojkar än hos 
flickor, och att pojkar i större grad undviker attribut som hör till det andra könet, 
beroende på högre press för könskonformitet hos pojkar eller den högre statusen som 
män (och manliga egenskaper och aktiviteter) har gentemot kvinnor (Patterson, 
2012, s. 434, s. 424). Detta står dock emot Pattersons egna resultat, där självupplevd 
könstypikalitet inte skiljde sig mellan könen  (Patterson, 2012, s. 431). Resultat har 
antytt att könstypikalitet är relaterat till upprätthållandet av könsstereotyper, då barn 
som upplever låg könstypikalitet inte upprätthåller könsstereotyper i samma 
utsträckning som barn med hög könstypikalitet. Studier visar även att barn med låg 
könstypikalitet har en tendens till att ägna sig mer åt typiska beteenden och 
aktiviteter av det motsatta könet än barn med hög könstypikalitet (Patterson, 2012, s. 
423). Det har visat sig att dessa barn som i lägre utsträckning upprätthåller 
könsstereotyper har fått positiva effekter i form av att nå högre utbildningsmässigt, 
mer akademisk motivation och högre akademisk prestation (Patterson, 2012, s. 424). 
Patterson (2012, s. 431) diskuterar att man kan anta att kultur influerar barns 
könsidentitet. Detta i form av att kultur påverkar hur barn uppfattar lämpligheten för 
olika kön i fråga om särskilda attribut eller beteenden, och att könstypikalitet 
influerar mer då kulturen har en högre press av att konformera till könsnormer. 
Patterson (2012) avslutar med att förklara att kulturpåverkan gör att studiens resultat 
inte alltid är applicerbar på alla kulturer.  

2.4 Läromedel 
Hur ett läromedel bör vara uppbyggt finns det många åsikter om, men viktigast är att 
ett läromedel följer läroplanens regler, till exempel att inbegripa ett jämställt 
innehåll. Pedagogikprofessor Moira Von Wright (1999, s. 7) påvisar att jämställdhet 
är både ett mål och innehåll för skolan och förklarar att skolan därmed inte enbart 
skall arbeta för jämställdhet, utan måste därmed även vara jämställd. Det innebär att 
även läromedlen skall vara jämställda och jämställande.  

Enligt Berge och Widding (2006, s. 96) är ett föredömligt läromedel med avseende på 
kön ett läromedel som genomgående förmedlar och gestaltar jämställdhet mellan 
könen. Den ska motverka traditionella könsmönster, innehålla genomgående inslag 
som medvetet och aktivt främjar män och kvinnors lika rättigheter och möjligheter, 
och uppmuntrar elever till att pröva och utveckla sina förmågor oberoende av vilket 
kön de tillhör (Berge & Widding, 2006, s. 96, s. 97). Att ha en kritisk distans till 
frågan om kön underlättas då ämnet relateras till samhällsfrågor och praktiker, 
därför bör tolkningar och beskrivningar innehålla både samhälls- och 
ämnesperspektiv (Berge & Widding, 2006, s. 97).  

Von Wright (1999) diskuterar kriterierna för en jämställd text i Genus och text. När 
kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?. För att en text ska vara jämställd 
behöver den vara: genuskänslig, genusmedveten och genusinkluderande (Von 
Wright, 1999, s. 29). Att en text är genuskänslig innebär att den tar hänsyn till 
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genusfrågan och att frågan hanteras med hänsyn till sammanhanget. Genusfrågan 
diskuteras då den har betydelse, och bortses från då den är oviktig. 
Genusmedvetenhet är att man medvetet problematiserar genusfrågan. Det behöver 
finnas en balans i klassrummet, då man upprätthåller rådande ojämställda ordning 
när man bortser från genus i undervisningen, men samtidigt om man alltid 
framhåller genusaspekten i kompromiss med andra aspekter kan det leda till att man 
förbiser etniska, sociala och kulturella skillnader. Detta kan fungera uteslutande, 
därför är det en förutsättning att texten även är inkluderande och håller sig ”öppen 
gentemot en mångfald av perspektiv och möjliga läsare och inte utesluter 
(exkluderar) vissa” (Von Wright, 1999, s. 29). En lärobok bör göra även kvinnor 
synliga i samhället och göra detta genom att visa en bred variation av 
genuspositioner. Innehållet bör vara intressant och motiverande för både pojkar och 
flickor, och undvika uteslutning av något kön, att trivialisera något kön och sexism 
genom stereotypisering (Von Wright, 1999, s. 29).  
 
Commeyras och Alvermann (i Coffey & Delamont, 2000) föreslår att man som lärare 
bör undervisa och använda läromedel i feministisk anda och därmed öppna för nya 
sätt att läsa texter.  Ett alternativt sätt att undervisa är att fokusera på subtexten i en 
text och därmed bli en motståndskraftig läsare. De argumenterar för att ständigt läsa 
en textbok subtextuellt och från ett kritiskt perspektiv, istället för att läsa texten 
bokstavligt. Commeyras och Alvermann menar att man ska presentera genus som ett 
problematiskt område att studera, istället för att se det som en naturlig ordning av 
världen. Att fokusera på subtexten skulle ge eleven en större förståelse och göra hen 
till en mer motståndskraftig läsare, som ser kritiskt på en text. Commeyras och 
Alvermann argumenterar att detta är något som elever bör bli uppmuntrade till i sin 
undervisning (i Coffey & Delamont, 2000).  
 
Forskaren Inger Fredriksson har i sin bok Könsroller i läroböcker analyserat ett antal 
läroböcker ur ett genusperspektiv. Dock är dessa böcker från 1960-talet och ej längre 
relevanta för dagens undervisning. Däremot har Fredriksson diskuterat ett antal 
relevanta punkter i relation till hur läromedel påverkar eleverna. När elever sitter i 
skolbänken i högstadiet har de under sitt föregående liv ständigt blivit utsatta för 
påverkan från till exempel TV och tidningar i fråga om att anpassa sig till traditionella 
könsroller. Därför hävdar Fredriksson (1969, s. 24) att det då blir mycket viktigt att 
läroböckerna inte ytterligare förstärker de attityder som resulterats av denna 
påverkan. Istället finns det en möjlighet att läromedlen kan bidra till att ändra dessa 
attityder i en mer jämställd riktning. Vidare diskuterar Fredriksson (1969, s. 25) hur 
läraren, och elevernas upplevelser av läraren, också har betydelse för en läroboks 
effekt på eleverna. En intresserad och engagerad lärare kan använda ett läromedel 
innehållande fördomar som utgångspunkt för kritisk diskussion eller informera om 
könsfrågan även om läromedlet inte gör det, dock inbegriper detta att läraren själv är 
medveten om könsfrågan. Är läraren inte det, kan en lärobok som tar upp frågan gå 
obemärkt förbi. För att en lärare ska kunna förmedla läroplanens krav på 
jämställdhet är det därmed viktigt att könsproblemet diskuteras och behandlas 
utförligt under lärarutbildningen.  Detta blir viktigt i ljuset av ett experiment som 
visar att information om jämställdhet och könsfrågan kan påverka attityder till 
jämställdhet i positiv riktning (Fredriksson, 1969, s. 28). Sammanfattningsvis 
diskuterar Fredriksson (1969, s. 141) att ”för att böckerna ska kunna förmedla en 
demokratisk attityd räcker det därför inte med att de inte har några direkta 
könsfördomar; de måste aktivt motverka de könsfördomar som eleverna möter på 
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andra håll i samhället”. Undervisningen bör även göra eleverna medvetna om att 
jämställdhetsfrågan kan inte lösas utan genomgripande attitydförändringar och 
reformer. Därmed behöver skolan ge information och debattuppslag som hjälper 
eleverna att kritiskt ifrågasätta vårt samhälles rådande förhållanden (Fredriksson, 
1969, s. 141).  

Llorent (2012) har i sin artikel Curricular planning from a new perspective: 
diversity, gender and textbooks diskuterat vikten av läroplansdesign och 
textboksdesign. Llorent (2012, s. 1530) menar att det fortfarande finns nutida 
läromedel där kvinnor som är viktiga för historien inte har blivit behandlade. Som 
exempel nämner han Drottning Isabella av Spanien, som istället för att få sina bidrag 
till historien beskrivna, har fått dem framställda i relation till Carlos I. Det är ett av 
många exempel på hur kvinnan alltid blivit undervärderad i deras sociala position 
och underställd mannen (Llorent, 2012, s. 1530). Denna ojämställdhet har historiskt 
blivit förklarad genom biologi, när det egentligen är kulturella skillnader som skapat 
det. Denna patriarkaliska kultur har synts i läromedel även under 1900-talet. Llorent 
(2012, s. 1533) menar att för att strypa diskrimineringen av könen, är det av yttersta 
vikt att man utformar en läroplan och även läromedel som exkluderar alla typer av 
diskriminering.  

2.4.1 Tidigare studier om läromedel 
Läroboksforskaren Angerd Eilard har i sin bok Modern, svensk och jämställd: om 
barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007 analyserat 
läseböcker från 1960-talet till 2000-talet som använts i skolan. I de tidigare böckerna 
presenterar Eilard (2008) hur pojkar och flickor representeras med samma frekvens, 
dock på olika sätt. Pojkarna är mer aktiva och leker med bilar, tåg, pilbågar och leker 
utomhuslekar som att fiska, ro och tälta medan de ordentligare flickorna leker med 
docker, syr, stickar eller passar yngre barn, vilket beskrivar en patriarkal 
genusordning (2008, s. 90). Personlighetsmässigt framställs flickor som sociala, 
ömsinta och omhändertagande, medan man främställer pojkarna som tuffare (Eilard, 
2008, s. 116). Pappan avbildas som familjeförsörjare som intressant nog förlöjligas 
när han inträder i sfären som man kan kalla kvinnlig. Eilard (2008, s. 148) förklarar 
hur förlöjligandet då blir till ett maktmedel som används för att visa när man 
överskrider genusgränserna. Genom dessa stereotypiska avbildningar fostras 
läseboksbarnen till könsbestämda utseenden och sysselsättninger. Detta förstärker 
bilden av hur det finns särskilda rum för pojkar och flickor som formar och 
förtydligar genusgränserna för barn (Eilard, 2008, s. 112, s. 115). Med detta fostras 
flickor och pojkar till stereotypa bilder av sig själva och varandra (Eilard, 2008, 120).  

Med implementerandet av den nya läroplanen 1994 blev skolans jämställdhetsarbete 
till en pedagogisk fråga, snarare än en ideologisk (Tallberg Broman, 2002, s. 169), 
och det hörde till de enskilda pedagogernas professionella ansvar att se till att 
jämställdhetsperspektivet blev inkluderat i undervisningen. Läseböckerna från 1990- 
och 2000-talet innehåller fler manliga huvudpersoner jämfört med tidigare, och 
intressant är att flickorna har blivit placerade som partners till pojkarna på ett mer 
traditionellt sätt. Eilard (2008, s. 338) kallar detta för en anmärkningsvärd återgång 
då samhället idag inbegriper ett jämställdhetsideal och då man vet att barn hellre 
läser böcker där det egna könet är huvudperson. Dock ger de flesta böckerna ett ytligt 
uttryck för jämställdhet, men med en social hierarki med över- och underordning 
som ligger under ytan (Eilard, 2008, s. 408). Även i de sena böckerna sysslar 
pojkarna med traditionella ”pojksysslor”, såsom utomhusaktiviteter. 
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Personlighetsmässigt tillåts de däremot vara både pojkiga och mjuka. Flickorna är 
starka och initiativtagande och finns i framträdande positioner, dock samtidigt som 
partners till pojkarna och inte fullt i protagoniststatus (Eilard, 2008, s. 410). Eilard 
(2008, s. 428) ser hur man har främst modifierat flickornas genus i läseböckerna för 
att uttrycka ett mer jämställt perspektiv. Pojkarna har framställts på liknande sätt 
under hela perioden, men man kan i de senare böckerna se ett större inkluderande av 
feminina värden, vilken kan tolkas som ett genomslag för det feminina perspektivet 
(Eilard, 2008, s. 428). Dock ser Eilard (2008, s. 428) hur flickorna i de senare 
böckerna kan bli ”straffade” genom förlöjligande då de överskrider genusgränserna 
för mycket. Exempelvis är om flickorna visar sig för okvinnliga, till exempel för 
självständiga, eller om de visar ”en alltför renodlad form av kvinnlighet” (s. 428), då 
detta kan tolkas som svaghet på grund av den manliga norm i samhället som säger att 
man bör visa sig stark.  

Von Wright (1999) har på uppdrag av Skolverket genomfört en textanalys av sju 
läroböcker i fysik. Resultatet är att texterna överlag sällan visar på vare sig 
genuskänslighet eller genusmedvenhet. Von Wright anser att texternas 
förhållningssätt och tonfall står i konflikt med Von Wrights egna kriterier på en 
jämställd text och i konflikt med jämställdheten. Slutsatsen av textanalysen i fråga 
om genus blev att läromedlen i fysik ”värderar det som traditionellt tillskrivs manligt 
genus högre än kvinnligt genus” (Von Wright, 1999, s. 62). Von Wright anger att ett 
skäl till detta kan vara på grund av att fysik anses vara ett typiskt manligt ämne. Den 
högre värderingen av det manliga leder till att texterna symboliskt på ett bidragande 
sätt återskapar de orättvisor som jämställdhetsarbetet strävar efter att åtgärda (Von 
Wright, 1999, s. 62).  

Dr Yaghoob Foroutan (2012) undersöker könsrepresentationen i läromedel i Iran på 
språken persiska, arabiska och engelska. Författaren undersöker relationen mellan 
språk och kön, och utgår ifrån en teori som erkänner skolsystemet som den största 
påverkansfaktorn i fråga om könssocialisering. Mönstret som uppstått i studien visar 
att det manliga könet representeras överväldigande jämfört med det kvinnliga könet. 
Detta gäller för alla undersökningsstrategier som användes i studien, och visar sig i 
att två tredjedelar av alla bilder, namn, pronomen och nyckelord dedikeras till det 
manliga könet (Foroutan, 2012, s. 777). Jämför man böckernas språk så fokuserar de 
persiska läromedlen i högst grad på det manliga könet, medans de engelska använder 
det manliga könet i lägst utsträckning. Detta förklaras enligt Foroutan (2012, s. 779) 
med att de västorienterade böckerna tenderar att vara mer rättvisa i fördelningen 
mellan könen, dock representeras det manliga fortfarande i högre grad även i det 
engelska läromedlet. Ett intressant mönster som visades i studien var att 
utbildningsnivån för läromedlen är det som till störst del avgör 
könsrepresentationen. Oavsett språk, så dominerade det manliga könet till större 
grad ju högre upp i utbildningsnivå boken användes (Foroutan, 2012, s. 779). I det 
inledande stadiet i att lära sig ett nytt språk syntes en större känslighet till att 
behandla könsfördelningen lika. Där framträdde en relativt jämställd bild av 
könsrepresentationen. Dock ändrades detta ju högre utbildning läromedlen användes 
för. Foroutan (2012, s. 782) menar att detta har en förklaring i den iranska kulturen, 
där färre kvinnor studerar den högre utbildningen. Vid den åldern har 
könsstereotyperna befästs hos könen, och det blir då männen som fortsätter 
studierna i målet att kunna försörja familjen. Foroutan (2012, s. 782) drar slutsatsen 
att könsrepresentationen har till störst del att göra med samhällets sociala och 
ideologiska strukturer.  
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2.5 Sammanfattning 

I litteraturdelen har det givits klarhet i begrepp som genus, jämställdhet och 
stereotyper. Kapitlet har utforskat vad som tillskrivs som kvinnligt respektive manligt 
samt vad skolans läroplan säger om ämnet. Läroplanen tar upp hur ingen ska 
diskrimineras på grund av kön och att undervisningen ska bedrivas med att 
jämställdhetsperspektiv. En rapport från Skolverket påvisar hur läromedel innehåller 
en överrepresentation av pojkar och män och hur mannen görs till norm, och Eilards 
undersökning visar hur pojkar och flickor tillskrivs könstypiska egenskaper. Vidare 
har begrepp som könstypikalitet förklarats av Patterson, och Von Wright har 
beskrivit kriterier för hur läromedel skapar en jämställd text.   

3 Metod 
Nedan i metoddelen beskrivs valda forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, urval, 
databearbetning och analysmetod, reliabilitet och validitet samt de etiska 
ställningstaganden.  

3.1 Forskningsstrategi 
För att genomföra en grundlig undersökning har jag valt att använda en 
metodtriangulering. Det är lämpligt då en triangulering kan få det valda 
forskningsområdet belyst på ett mer allsidigt sätt (Stukát, 2005, s. 36), och att på 
detta sätt kan två metoder komplettera varandra och tillföra något nytt till 
undersökningen (Denscombe, 2009, s. 186). Att använda en metodtriangulering 
innebär att undersökningen kommer innehålla båda kvantitativa och kvalitativa data. 
De två metoderna valda är en innehållsanalys och en kompletterande textanalys.  

Innehållsanalysen är enligt Rosengren och Arvidsson (2001, s. 214) en teknik som 
avser att ge en systematisk, objektiv och kvantitativ beskrivning av innehållet i ett 
meddelande. Att den är objektiv innebär att den innehar reliabilitet och att den är 
systematisk innebär att innehållet analyseras med hjälp av innehållskategorier som är 
relevanta för syftet (Rosengren och Arvidsson, 2001, s. 214, s. 215). Följaktligen blir 
innehållsanalys som metod en hjälp för att göra en analys av innehållet i specifikt 
valda dokument (Denscombe, 2009, s. 307). Det kan visa vad en text framställer som 
relevant eller visa textens underliggande prioriteringar genom att mäta innehållet 
eller frekvensen av ett visst innehåll (Denscombe, 2009, s. 308).  

En innehållsanalys utforskar en text på ett mer kvantifierande sätt (Stukát, 2005, s. 
53). Att metoden är kvantitativ innebär att man kommer ange i vilken utsträckning 
de olika kategorierna finns representerade i materialet som analyseras (Rosengren 
och Arvidsson, 2001, s. 215). En kvantitativt lagd innehållsanalys blir en relevant 
metod för min undersökning då jag avser mäta i hur stor utsträckning kvinnor och 
män förekommer i de utvalda läromedlen.  

För att mäta vilka attribut eller vilka kategorier som tillskrivs de olika könen är en 
textanalys vald som kompletterande metod. Det innebär en djupare teoretisk 
granskning av materialet (Stukát, 2005, s. 53) och kommer ge kvalitativa data då det 
är en tolkning av materialet som görs (Stukát, 2005, s. 32).  

För att utföra undersökningen har jag på förhand konstruerat ett användarschema 
som är uppdelat i två delar. En del är till för att genom innehållsanalysen mäta 
frekvensen på hur ofta kvinnor och män förekommer, med varsin sektion för 
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respektive läromedel. Den andra delen i schemat är till för textanalysen och lämnar 
utrymme för kategorier som påvisar vilket område eller vilka attribut som tillskrivits 
de olika könen, än en gång med en varsin sektion för respektive läromedel. De olika 
områdena eller attributen skrivs upp i en lista där man sedan färgkodar huruvida de 
anses tillhöra de typiskt kvinnliga eller manliga attributen. 

Schemat testades först på några texter, enligt rekommendationer från Bryman (2008, 
s. 288). Detta för att kunna korrigera eventuella svårigheter som uppkom i samband 
med användningen av schemat, innan datainhämtningen startades på utvalda 
läromedel. Till schemat skapades en användarinstruktion, enligt rekommendationer 
från Bryman (2008, s. 288), så att det ska vara tydligt för kodaren hur schemat skall 
användas.  

Det finns flera styrkor med att använda en innehållsanalys. En av dem är att det är en 
metod som är mycket tydlig och objektiv, och kan därför upprepas av andra 
(Denscombe, 2009, s. 308). Upprepas innehållsanalysen vid senare tillfälle skall 
undersökningens resultat bli i princip detsamma (Rosengren och Arvidsson, 2001, s. 
214). Detta ger undersökningen trovärdighet. En av metodens svagheter är att det 
finns en möjlighet till att man lyfter ut enheter och dess betydelse från den 
ursprungliga och större kontexten, och därmed missar textens underförstådda 
meningar (Denscombe, 2009, s. 308, s. 309). Dock utförs denna innehållsanalys inte 
på underförstådda meningar, utan på information som finnes på ytan av texten. För 
att inte missa de underförstådda meningarna kompletteras innehållsanalysen med en 
textanalys. Därmed blir det inte till en svaghet i undersökningen.   

Att komplettera med en textanalys ger fördelen och styrkan att det valda 
forskningsområdet kan analyseras djupare och belysas mer allsidigt (Stukát, 2005, s. 
36). En nackdel med att använda en textanalys är att det görs en tolkning av 
innehållet och undersökningen blir därför mindre objektiv. Detta kan dock åtgärdas 
genom att utgå från informationen som har givits i litteraturdelen om hur kvinnor 
och män kategoriseras, vilket även instrueras i instruktionen till användarschemat.  

3.2 Datainsamlingsmetod 
För att samla in data till undersökningen används ett förutformat användarschema. 
Schemat består av två delar, varav den första delen är till för att på ett kvantitativt 
sätt mäta frekvensen på hur ofta kvinnor och män förekommer. Detta för att svara på 
den första forskningsfrågan. Varje gång en person förekom gjordes en 
frekvensanteckning över personens kön och schemat är utformat så att man kan se 
frekvensskillnaden mellan de utvalda läromedlen.  

Den andra delen av schemat är till för att på ett mer kvalitativt sätt ge mer detaljerad 
information om hur kvinnor och män framställs. Här antecknas under vilken kategori 
eller vilka attribut kvinnan eller mannen tillskrevs. Detta för att svara på den andra 
forskningsfrågan. Schemat innehåller även utrymme för färgkodning, så att 
användaren enkelt ska kunna färgkoda och sedan se huruvida kvinnan och mannen 
tillskrevs könstypiska attribut eller föll under könstypiska kategorier. Varje läromedel 
har ett separat schema för att undvika förvirring och för att kunna svara på den tredje 
forskningsfrågan. Ett läromedel analyserades i taget för att undvika 
sammanblandning.   

För att göra schemat så användarvänligt och tydligt som möjligt, utformades även en 
användarinstruktion för hur man använder schemat så att inga oklarheter skulle 
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uppkomma. Schemat användes även först i en pilotstudie för att kunna förbättras och 
bli än tydligare. Allt detta rekommenderas av Bryman (2008, s. 288).  

3.3 Urval 
För undersökningen valdes tre läromedel för analys. Man kan då jämföra läromedlen 
med varandra och se hur deras framställningar skiljer sig, och även få en större bild 
av hur läromedel framställer kvinnor och män.  

Läromedlen som valts är: 

- ¡Anda! av Margareta Vanäs-Hedberg och Joaquín Masoliver 
- Caminando 1 av Elisabet Waldenström, Ninni Westerman, Märet Wik-Bretz 
- Alegría Paso uno av Margareta Vanäs-Hedberg, Antonio Gallego och Sylvia 
Vaccia Izami.  

Läromedlen har lånats av ett gymnasium där alla valda läromedel används i större 
eller mindre utsträckning i undervisningen. Alla är läromedel som är skrivna för 
spanskundervisning i Sverige för svensktalande elever. De valda läromedlen är 
likställda på det sättet att alla är skrivna för spanska steg 1 på gymnasienivå och alla 
innehåller både texter och övningar. Beslutet om att använda läromedel med både 
text och övningar togs av anledningen att jag har observerat att det är vanligt att 
inkludera denna form av böcker i spanskundervisningen. För att ytterligare likställa 
urvalet är alla böcker skrivna under 2000-talet, vilket innebär att de är relativt nya 
och kan därför ge ett nutida perspektiv på hur genus skapas i läromedel. Att de valda 
läromedlen är riktade till gymnasienivå är för att min lärarexamen riktar sig till äldre 
åldrar.  

Två av de valda läromedlen är delvis skrivna av samma författare. Det är tvunget då 
sortimentet av läromedel är begränsat, och fokus låg på att hitta tre läromedel som 
alla innehöll texter och övningar.  

För att avgränsa min undersökning har jag valt att inte inkludera en analys av bilder 
eller av hörövningar, då tidstillgången är alltför snäv.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Datan inhämtades genom användarschemat och sammanställdes i tabeller. 
Resultatet presenteras sedan i tabellform med ytterligare löpande text för att förklara 
fynden. Resultaten från varje bok redovisas en i taget, för att framföra resultatet på 
ett så tydligt sätt som möjligt. En sammanfattning från det totala resultatet från alla 
böcker redovisas i slutet av Resultat-kapitlet. Slutligen analyseras resultaten och 
jämförs med sig självt och med litteraturen.  

3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet kan översättas med mätnoggrannhet, tillförlitlighet och kvalitén på 
mätinstrumentet (Stukat, 2005, s. 125). För att öka undersökningens reliabilitet 
gjordes en pilotstudie där användarschemat testades, enligt Brymans 
rekommendationer (2008, s. 288). Då kunde svårigheter och oklarheter med 
användningen av schemat upptäckas och åtgärdas och därmed kunde kvalitén och 
reliabiliteten på schemat höjas. En ytterligare faktor som höjer reliabiliteten på 
undersökningen är att en innehållsanalys är en transparent metod där 
användarschemat är utformat så att det kan användas för reproduktion av 
undersökningen och även för att göra vidare undersökningar inom ämnet (Bryman, 
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2008, s. 288). Detta gör undersökningen trovärdig och därmed tillförlitlig. De 
kvalitativa inslagen i form av textanalysen ger utrymme för tolkning. Dock 
utformades en användarinstruktion som förklarar hur data ska tolkas, vilket höjer 
undersökningens reliabilitet. En ytterligare faktor som skapar reliabilitet är att tre 
läromedel analyseras vilket ger en spridning och ett mer tillförlitligt resultat.  

Validitet innebär giltighet och om man mäter det man avsett mäta (Stukat, 2005, s. 
125). För att öka validiteten är användarschemat förbestämt, vilket hjälper 
användaren att veta vilka data man söker så att en systematisk datainsamling kan 
utföras. En nackdel med innehållsanalys som metod är dock att användaschemat kan 
vara otydligt och att man därmed mäter fel data (Bryman, 2008, s. 288). Detta har 
tagits i beaktande vid utformandet av användarschemat, och på grund av detta 
gjordes en mindre pilotstudie för att revidera och eliminera otydligheter i schemat. 
För att ytterligare öka undersökningens validitet utformades en användarinstruktion, 
enligt Brymans rekommendationer (2008, s. 288), för att öka tydligheten för 
användaren i vilka data som ska mätas.  

Enligt Stukát (2005) kan undersökningarna av tidigare studier påverka tolkningen 
och bearbetningen av resultatet. För att minska dessa risker är jag ständigt medveten 
om eventuell påverkan från tidigare studier och strävar efter att gå in i arbetet med en 
neutralitet och ett öppet sinne.  

Resultatet skulle eventuellt visa sig annorlunda om tidsbegränsningen var mindre 
och om man hade möjligheten att analysera fler läromedel. Urvalet om tre läromedel 
är i minsta laget för att dra generaliseringar om undersökningen, dock skulle det 
kunna bli aningens mer generaliserbart om man hade mer tid att analysera ett större 
urval.   

3.6 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer har tagits i beaktande i 
undersökningen.  

4 Resultat 
Nedan presenteras resultatet av undersökningen. Läromedlen introduceras en efter 
en med resultat som presenteras först i tabellform och sedan i flytande text. Då vissa 
återkommande teman och mönster framkommit under undersökningens gång 
kommer dessa presenteras för varje bok för att senare analyseras. Dessa teman är 
familj, kändisar, kläder och shopping, utseende och fysiska aspekter, sport och 
intressen och aspekter runt mat och restaurangbesök. Slutligen i detta kapitel 
kommer en sammanställning av resultaten från de tre läromedlen.  

4.1 Caminando 
Angående frekvensen över hur ofta kvinnor respektive män förekommer i läromedlet 
Caminando, utvisar tabellen att kvinnor förekommer 229 gånger medan män 
förekommer 190 gånger. Det innebär att kvinnor representeras 55 % av alla tillfällen 
då ett kön representeras, och männen 45 %.  
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Tabell 1: Förekomst av kvinnor och män i läromedlet Caminando  

 Kvinnor Män Totalt 

Frekvens över 
förekomst 

 
229 

 
190 

 
419 

Procent över 
förekomst 

 
55 % 

 
45 % 

 
100 % 

 

Under vilka områden och attribut som tillskrivs respektive kön kan man urskilja vissa 
tendenser som kommer presenteras under varje läromedel.  

Familjemässigt framkommer kvinnan vid åtta tillfällen i representation av mor eller 
mormor, medan männen framkommer som far endast tre gånger och inget tillfälle 
som morfar eller farfar. En annan iakttagelse är att i Caminando presenteras kvinnan 
uttalat som gift, samtidigt som detta aldrig nämns om en man. 

I varje läromedel presenteras ett antal kända spansktalande människor inom olika 
genrer. I Caminando framkommer män som kändisar 12 gånger inom genres som 
sport, skådespeleri, författare och musik, medan kvinnor endast framkommer som 
kändisar fem gånger och då inom genren sport.  

När temat är kläder och shopping finns en stor överrepresentation av kvinnor. Könet 
som shoppar eller väljer kläder är 16 gånger en kvinna och endast tre gånger en man. 
Shopassistenten är en kvinna och vid tre tillfällen säger en man att han hatar 
shopping. Även vid temat att beskriva utseende och fysiska aspekter dominerar 
kvinnan då hon representeras fem gånger, och mannen endast en gång.  

Vid temat sport och intressen dominerar männen. Så mycket som 12 olika genres om 
vad man gör på fritiden tillskrivs mannen, så som simning, sportcykling, hockey, 
dans, se på film, läsintresse, basket och mest av allt att vara intresserad av fotboll. 
Kvinnor tillskrivs nio genres, så som att se på fotboll, studera, klättra, simning, dans 
och att sköta blommor och växter. Frekvensmässigt talas det om män 30 gånger inom 
denna kategori, och endast 17 gånger om kvinnor.  

I läromedlet Caminando finns det ett avsnitt om att gå på café och senare ett avsnitt 
om att gå på restaurang. Majoriteten som går på café och restaurang är kvinnor med 
18 tillfällen, medan män förekommer endast åtta gånger. Mannen bjuder kvinnan på 
maten eller drycken tre gånger, medan man aldrig får läsa om att kvinnan själv 
betalar. Det uppstår även ett tillfälle där kvinnan säger att mannen alltid betalar.  
Mannen dricker oftare öl än kvinnan, och kyparen framstår alltid som en man.  

4.2 Alegría  
I läromedlet Alegría förekommer kvinnor 206 gånger av totalt 430, medan män 
förekommer 224 gånger. I tabellen ser vi även att detta innebär att kvinnor 
representeras 48 % av tillfällen då kön framställs, och män 52 %.  
 
 
 
 
 



21 
 

 

Tabell 2: Förekomst av kvinnor och män i läromedlet Alegría 

 Kvinnor Män Totalt 

Frekvens över 
förekomst 

 
206 

 
224 

 
430 

Procent över 
förekomst 

 
48 % 

 
52 % 

 
100 % 

 

När man talar om familj och släkt i Alegría så tas kvinnan upp som exempel sju 
gånger och mannen åtta gånger. Det är även lika när det gäller texter där föräldrarna 
framkommit, då kvinnan som mor presenteras 11 gånger och mannen som far 10 
gånger. Dock framkommer kvinnan som mormor fem gånger och mannen som 
morfar eller farfar endast en gång. En annan aspekt som uppvisas är att mannen 
bjuder ut kvinnan på dejt tre gånger, medan kvinnan aldrig bjuder ut mannen.  

Flera kända personer presenteras i Alegría och då är männen överrepresenterade. 
Mannen presenteras som konstnär, musiker, upptäcktsresande och kung och med en 
frekvens på 27 gånger. Kvinnan presenteras som musiker, konstnär och drottning 
med en frekvens på endast 10 gånger. Juana I de Castilla är en av drottningarna som 
får fokus i Alegría. Dock får hon fokus för sitt öknamn, Juana la loca (Johanna den 
vansinniga) och läsaren får veta att hon var svartsjuk och galen. Hennes man, Felipe I 
de Habsburgo (Filip I av Kastiljen) får däremot fokus på att han kallades Felipe el 
Hermoso (Filip den sköne) men även på att han var otrogen.  

Temat kläder och shopping får inget stort fokus i Alegría. Dock finns ett kapitel om 
ämnet att välja kläder där kvinnan dominerar. Kvinnan förekommer sju gånger under 
temat att välja kläder och kvinnans kläder beskrivs två gånger. Mannen förekommer 
inte under sagda tema och kläderna beskrivs tre gånger. Kvinnan fokuserar på smink 
tre gånger och hennes utseende och fysiska aspekter beskrivs fyra gånger. Mannens 
utseende och fysiska aspekter beskrivs nästan lika ofta; fem gånger 

När läromedlet behandlar sport och intressen finner man ett varierat resultat i fråga 
om teman. Frekvensmässigt framkommer könen relativt lika, då kvinnan 
förekommer 31 gånger och mannen 28 gånger i fråga om sport och intressen. 
Kvinnans intressen handlar om musik, hästar, internet, gosedjur, Facebook, att läsa, 
att simma, att hata fotboll, dans, att gymma, att se på tv, att gilla och att spela fotboll 
och att blogga. Mannens intresse handlar om datorer, motorer, internet, att spela 
xylofon och gitarr, att studera, att vara ett fotbollsfan, dans, Facebook, att umgås med 
vänner, graffiti, musik och att åka skidor. Det finns en hel text om fotboll, och då 
handlar det om en kvinna som spelar. En annan text innehåller en man som dansar, 
och ett ifrågasättande om varför män inte skulle kunna dansa på fritiden.  

Läromedlet Alegría fokuserar mer på själva maten än att gå på restaurang och café. 
Kvinnan äter, dricker eller berättar om mat 15 gånger, medan männen förekommer 
inom detta tema 21 gånger. Kvinnan går på café två gånger och kyparen är en man. 
Läromedlet berättar hur mannen betalar en gång, medan man aldrig får se kvinnan 
betala.  
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4.3 ¡Anda! 
I läromedlet ¡Anda! förekommer kvinnor med en frekvens av 314 gånger av 575, 
medan män förekommer 261 gånger. Det innebär att kvinnor innehar 55 % av alla 
tillfällen då ett kön förekommer, och männen innehar 45 %.  
 
Tabell 3: Förekomst av kvinnor och män i läromedlet ¡Anda! 

 Kvinnor Män Totalt 

Frekvens över 
förekomst 

 
314 

 
261 

 
575 

Procent över 
förekomst 

 
55 % 

 
45 % 

 
100 % 

 

Familjemässigt i ¡Anda! förekommer kvinnan som mor och mannen som far med 
nästan samma frekvens; 18 gånger respektive 16 gånger. Mormodern eller farmodern 
förekommer sju gånger medan morfadern eller farfadern förekommer fyra gånger. 
Mannen som pojkvän förekommer tre gånger och kvinnan som flickvän en gång, dock 
tre gånger som fru. Det är endast kvinnan som vid ett tillfälle talar om att vilja gifta 
sig. 

När kändisar förekommer i ¡Anda! så dominerar männen. Mannen förekommer vid 
totalt 35 tillfällen inom genres som kung, upptäcksresande, skådespelare, konstnär, 
historisk och litterär figur och filmproducent. Kvinnan förekommer endast nio 
gånger totalt och då som idrottare, författare och drottning.  

Då ämnet är kläder, shopping eller utseende finns det en stor kvinnlig 
överrepresentation. Kvinnan köper kläder åtta gånger medan mannen inte vid ett 
enda tillfälle köper kläder. Butiksbiträdet i klädaffären är även hon en kvinna. När 
kläder beskrivs handlar det om en kvinna fyra gånger och om en man tre gånger. När 
det handlar om att köpa saker i allmänhet är det dock någorlunda lika mellan könen 
då kvinnan representeras tre gånger och mannen fyra gånger. Dock är kvinnan 
överrepresenterad än en gång då man beskriver utseende och fysiska aspekter. 
Kvinnan beskrivs då 10 gånger och mannen endast en gång.  

I fråga om sport och intressen i ¡Anda! så framkommer både kvinnan och mannen 20 
gånger vardera. Att ha ett sportintresse och att sporta på fritiden framkommer lika 
ofta hos båda könen. Kvinnan går på bio, har ett hästintresse, gillar chat, åker 
snowboard och spelar tv-spel. Mannen gillar också chat, har ett dataintresse och 
studerar. Vid ett tillfälle uttrycker en man att han ej gillar sport. Att arbeta extra får 
fokus i ¡Anda!. Kvinnan nämns i detta sammanhang fyra gånger, samtidigt som 
mannen nämns 10 gånger. Mannen arbetar extra med data och på café. Kvinnan 
arbetar extra på café, dock med ett fokus om att man där tjänar lite pengar.  

Att gå på café eller restaurang får inget utrymme i ¡Anda!, dock får temat mat mer 
utrymme. Kvinnan pratar om mat 15 gånger, medan mannen pratar om mat sju 
gånger samtidigt som mannen äter mat åtta gånger och kvinnan ingen gång. När man 
pratar om att laga mat framkommer kvinnan 11 gånger och mannen endast en gång.  
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4.4 Sammanställning av resultat 
I tabell 4 ser vi det totala resultatet av frekvensen över hur ofta kvinnor och män 
förekommer i de utvalda läromedlen. Totalt förekommer kvinnor 749 gånger och 
män 675 gånger av totalt 1424. Procentuellt innebär detta att kvinnor representeras 
53 % av det totala antalet tillfällen som kön förekommer, och män 47 %.  

Tabell 4: Total förekomst av kvinnor och män i de utvalda läromedlen 

 Kvinnor Män Totalt 

Frekvens över 
förekomst 

 
749 

 
675 

 
1424 

Procent över 
förekomst 

 
53 % 

 
47 % 

 
100 % 

 

Angående hur ofta kvinnor och män förekommer i läromedlen, så har Caminando 
och ¡Anda¡ en 10 procentenheter högre förekomst av kvinnor än män. Läromedlet 
Alegría har ett lägre procentenhetsantal då det endast skiljer fyra procentenheter 
mellan könsförekomsten, dock med fördel för männen. Sammantaget är det sex 
procentenheters skillnad mellan hur ofta kvinnor och män framställs, med en fördel 
för kvinnan på 53 %.  

Under temat familj framställs kvinnan som mor oftare än vad mannen framställs som 
far, dock är detta tydligast i boken Caminando. Gemensamt för de utvalda 
läromedlen är att mormodern eller farmodern förekommer i stor utsträckning till 
skillnad från farfadern eller morfadern som sällan förekommer. Caminando och 
¡Anda! framställer kvinnan som gift, medan detta aldrig nämns om mannen. Alegría 
är det enda läromedlet där någon bjuds ut på dejt, och det är då enbart mannen som 
frågar.  

Vid ämnet kända personer finns det en tydlig manlig överrepresentation i samtliga 
läromedel. Inte bara nämns männen fler gånger, de tillskrivs även fler olika genres. 
Drottningar och kungar nämns i ¡Anda! och Alegría, dock framstår drottningen i 
Alegría som vansinnig medan hennes man, kungen, framstår som vacker.  

När kläder, shopping och utseende behandlas dominerar kvinnan. I samtliga 
läromedel är det kvinnor som köper eller väljer kläder och i ¡Anda! och Caminando 
är även butiksbiträdet en kvinna. Om enbart kläderna beskrivs är det lika ofta en 
kvinna som man i ¡Anda! och Alegría. När det handlar om att beskriva utseende så är 
det kvinnan som beskrivs markant oftare än mannen i ¡Anda! och Caminando, 
medan mannen och kvinnan beskrivs lika antal gånger i Alegría. I endast ett 
läromedel, Alegría, finns det ett fokus på smink och det är då kvinnan som står i 
fokus.  

I fråga om sport och intressen så förekommer kvinnor och män med ungefär lika stor 
frekvens i ¡Anda! och Alegría, medan män får betydligt större utrymme i 
Caminando. I fråga om vilka intressen som tillskrivs de olika könen så är resultatet 
varierat. Ett hästintresse tillskrivs kvinnan i två av tre läromedel. Båda könen har ett 
intresse i att chatta och använda datorn, dock finns ett större intresse hos männen 
och då handlar intresset även om hårdvara. Båda könen nämner att de är 
intresserade av fotboll, men det nämns oftare hos männen och speciellt i Caminando. 
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Dans nämns i två av läromedlen och tillskrivs båda könen, även med ett 
ifrågasättande i Alegría om varför män inte skulle kunna dansa. Vintersport såsom 
skidåkning och snowboardåkning nämns som intresse för båda könen. ¡Anda! var det 
enda läromedlet som fokuserade på extrajobb utöver skolan. Då nämndes mannen 
oftare och arbetade med data och café. Kvinnan nämndes inte lika ofta och arbetade 
då på café med ett fokus på att hon fick en dålig lön.  

Vid temat om mat och att gå på café eller resturang så är resultaten olika beroende på 
ämne. När det handlar om att gå på café eller restaurang förekommer kvinnan oftare 
än mannen i Caminando. Dock när det handlar om att äta mat så dominerar mannen 
i både ¡Anda! och Alegría medan kvinnan oftare pratar om mat i ¡Anda!. Vid frågan 
om att laga mat förekommer kvinnan i avsevärt högre grad i ¡Anda!. I Caminando 
dricker mannen öl oftare än kvinnan. I fråga om betalning så förekommer det både i 
Alegría och Caminando att mannen bjuder kvinnan och betalar. I Caminando finns 
det även ett exempel på när kvinnan uttalat säger att mannen alltid bör betala. 
Slutligen så framställs kyparen som en man i Alegría och Caminando.  

5 Analys 
Resultatet i fråga om frekvens visar att kvinnor får 53 % av utrymmet och männen får 
47 %, vilket är en relativt jämn könsfördelning. Läroplanen (2011) fastslår att 
utbildningen ska gestalta och förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män. Hedlin 
(2006, s. 12) förklarar att begreppet jämställdhet har både en kvalitativ och en 
kvantitativ dimension. Den kvantitativa innebär att det finns en jämn könsfördelning, 
vilket mitt resultat följaktligen påvisar. Den kvalitativa dimensionen betecknar 
däremot lika villkor och huruvida män och kvinnor har samma möjligheter, 
skyldigheter och rättigheter i samhället, vilket Hedlin (2006, s. 12) menar är skolans 
mål. Detta går inte lika väl ihop med resultatet av undersökningen, där flertalet 
stereotyper framställs vilket begränsar människors möjligheter. Detta motsäger 
Läroplanens mål om att elever ska uppmuntras till att utveckla sina intressen utan 
fördomar om vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2011, s. 6).  

Även om könsfördelningen är jämn i de utvalda läromedlen, finns det ett flertal 
exempel på stereotyper, vilket innebär att kvinnan och mannen beter sig såsom de 
förväntas bete sig enligt samhällets rådande normer (Nikolajeva, 2004, s. 129). 
Nikolajeva (2004, s. 129) beskriver i sitt schema över hur manliga och kvinnliga 
egenskaper skiljer sig hur kvinnorna förväntas vara vackra och lydiga. Lydiga i detta 
sammanhang kan handla om underkastelse och en vilja att anpassa sig för 
patriarkatet, vilket Moi (1989, s. 123) beskriver som en feminin egenskap som 
patriarkatet utvecklat för kvinnan. Detta överensstämmer med stereotypen som 
uppvisats i resultatet om att det är kvinnan som fokuserar på kläder, shopping och 
utseende. Detta blir ett tydligt exempel på hur vissa egenskaper och intressen ses som 
könsmärkta. I resultatet framkommer även vissa stereotyper när det handlar om 
intressen, då kvinnan tillskrivs ridning och mannen i större grad tillskrivs fotboll. 
Ridning handlar om att ta hand om en annan varelse, vilket går ihop med Nikolajevas 
beskrivning om att kvinnan är omsorgsfull (2004, s. 129). Fotboll handlar mer om att 
vara stark, aktiv och tävlande, vilket beskrivs som manliga egenskaper (Nikolajeva, 
2004, s. 129). Dock måste det nämnas att båda könen tillskrivs dans, vintersport och 
dataanvändning som intresse, vilka är områden som enkelt kan bli stereotypiska och 
könsmärkta. En annan stereotyp som framkommer i resultaten är att det är kvinnan 
som lagar mat, vilket även det går ihop med att vara omsorgsfull och 
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självuppoffrande (Nikolajeva, 2004, s. 129) och det går även ihop med vad Von 
Wright säger om att kvinnan representerar den privata och reproducerande delen 
såsom hushåll och familjeliv (1999, s. 12). Det blir ytterligare ett exempel på vad 
Westberg menar med att vi ser vissa egenskaper, yrken och utbildningar som 
könsmärkta (i Hedlin, 2006). Ännu en stereotyp som förevisas i resultatet är den om 
att det är mannen som betalar. Det stämmer in bland Nikolajevas schemas i fråga om 
att mannen är skyddande, aktiv, självständig och kvinnan är passiv och beroende 
(2004, s. 129). Stereotyperna som uppvisats i resultatet redogör för hur genus 
ständigt återskapas. Alla dessa stereotyper som framkommit i resultatet går emot vad 
läroplanen säger om att eleven ska utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 
är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2011, s. 6).  
 
Hedlin (2006) beskriver hur vi idag lever med en manlig norm där attribut som 
räknas som ”manligt” är de överlägsna. Ett exempel på den manliga normen ger 
Eilard (2008) när hon beskriver hur pappan blev förlöjligad då han inträdde i den 
kvinnliga sfären. Vid fyra tillfällen i resultatet ser man hur denna norm om det 
manligas överlägsenhet reproduceras; när mannen betalar, när kvinnan har dålig lön, 
när det för kvinnan handlar om kläder och shopping och beskrivningen av Juana la 
loca. Nikolajeva (2004, s. 129) beskriver att självständighet räknas som en manlig 
egenskap och passivitet och att vara beroende som kvinnliga egenskaper. Detta 
representeras tydligt då resultatet visar flera exempel på att mannen är den som 
betalar, och till och med ett exempel på när kvinnan uttalat säger att det är mannen 
som bör betala. Mannen blir normen då det i dagens samhälle räknas som positivt att 
vara självständig och att ha pengar, och negativt att vara beroende av någon annan. I 
ett av läromedlen förs det på tal att kvinnan arbetar på ett café med dålig lön. Detta 
blir en reproduktion av verkligheten då kvinnor i Sverige har lägre löner 
(Medlingsinstitutet, 2012) och mannen blir återigen normen. Detta exempel 
motsäger vad Fredriksson (1969, s. 24) anser om att läromedel inte bör förstärka ett 
ojämställt samhälle, utan istället bidra till en mer jämställd inriktning. När det 
handlar om kläder och shopping, så beskriver Hirdman (2001) hur mannen är 
förstånd och med exklusiv benägenhet för ett högre tänkande, och kvinnan därmed 
det motsatta. Dessa manliga egenskaper räknas som positiva och går inte ihop med 
ett fokus på utseende vilket kopplas till kvinnan och dess typiska vackra egenskaper 
(Nikolajeva, 2004, s. 129), och därmed blir mannen än en gång normen.  
 
Resultatets beskrivning av Juana la loca (Johanna den vansinniga) är ytterligare ett 
exempel på hur mannen blir till normen. Juana la loca beskrivs som svartsjuk och 
vansinnig, istället för att beskrivas för det arbete hon gjorde. Att vara svartsjuk och 
vansinnig går ihop med Nikolajevas (2004, s. 129) egenskapsbeskrivning där det är 
typiska kvinnliga egenskaper att vara emotionella, beroende och sårbara. Dessa 
egenskaper ses som negativa och därmed blir mannen normen. Dock ruckas det på 
den manliga positiva normen då hennes man, Felipe I, framställs som otrogen. 
Llorent (2012, s. 1530) ger ytterligare exempel på när en kvinna i maktposition blivit 
framställda i ljuset av något eller någon annan, istället för i ljuset av deras arbete. 
Llorent menar att kvinnan fortfarande blir undervärderad i deras sociala position och 
underställd mannen, och detta går ihop med hur läromedlet Alegría valt att 
framställa Juana la loca. Förutom Llorents egna exempel med Isabella av Spanien, så 
är Juana la loca ytterligare ett exempel på hur kvinnor ofta framställs som partners. 
Detta förstärks i mitt resultat, där kvinnan oftare framställs som mor, mormor, 
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farmor eller partner, än vad mannen framställs som far, morfar, farfar eller partner. 
Mannen framställs istället som en självständig utan fokus på familjerelationer.  
 
Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? visar flera slutsatser i fråga 
om kön och läromedel. Deras rapport visar att män är överrepresenterade i de 
undersökta läromedlen, vilket går tvärtemot mitt resultat där kvinnor och män 
framställs relativt likvärdigt med 53 % gentemot 47 %. Dock överensstämmer mitt 
resultat med rapportens resultat då det visar att mannen görs till normen. 
Författarna skriver att detta kan innebära att flickor kan känna sig kränkta av 
innehållet eller mindre delaktiga (Skolverket, 2006, s. 93). I mitt resultat finns det 
tillfällen då även mannen skulle kunna känna sig mindre delaktig, exempelvis verkar 
det inte finnas plats i de utvalda läromedlen för män som är intresserade av 
shopping. Respektive skulle även en kvinna kunna känna sig kränkt av det faktum att 
kändisarna som nämns är till övervägande del män. Detta går emot läroplanens 
faktum att ingen ska bli diskriminerad på grund av kön (Skolverket, 2011, s. 5). En 
aspekt som tas upp av rapporten är att det fanns en tendens till att koppla överdrivet 
våld till det manliga könet, vilket stämmer ihop med Nikolajevas beskrivning om att 
de våldsamma och hårda egenskaperna tillskrivs män (2004, s. 129). Författarna ser 
det positivt att deras undersökta läromedel alla innehåller något avsnitt där man 
kommenterar kön, könsrelationer och könsmakt (Skolverket, 2006, s. 95). I mitt eget 
resultat finns enbart ett exempel då man kommenterar könsroller, och det är i 
Alegría då en man ifrågasätter varför inte män skulle kunna ha dans som intresse.  
 
Resultatet av undersökningen visar några exempel på hur kvinnor inträder i det som 
traditionellt har räknats som en typiskt manligt sfär. Exempelvis så är kvinnor vid 
flera tillfällen intresserade av datorer, och sportar i lika stor utsträckning som 
männen. Det finns bara ett exempel på när mannen inträder i det som traditionellt 
har räknats som en typiskt kvinnlig sfär, och det är när mannen har dans som 
fritidsintresse. Mannen återfinns inte som exempel vid temat kläder och shopping, 
och är inte heller den som lagar mat, vilket båda räknas som kvinnliga sfärer. Detta 
kan relateras till könstypikalitet, och hur studier visat hur pojkar upplever högre 
könstypikalitet och därmed i större grad undviker attribut som hör till det kvinnliga 
könet (Patterson, 2012, s. 434, s. 424). Att resultatet visar exempel på hur kvinnor 
inträder i den manliga sfären kan peka på låg könstypikalitet, exempelvis när kvinnor 
har datorer och chat som intresse och i Alegría då en hel artikel har fokus på när en 
kvinna spelar fotboll. Detta går väl ihop med läroplanens krav på att elever ska 
uppmuntras att ”utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 
manligt” (Skolverket, 2011, s. 6). Dock finns det ändå många fler exempel på när 
kvinnan ägnar sig åt aktiviteter med hög kvinnlig  könstypikalitet, såsom kläder, 
shopping och matlagning. Att resultatet innehåller såpass många exempel på 
könstypiska attribut går emot läroplanen (2011) som anger att utbildningen ska 
bedrivas i jämställd anda. Att gestalta jämställdhet i utbildningen skulle innebära att 
man ej upprätthåller könsstereotyper, vilket Patterson (2012, s. 424) menar leder till 
positiva effekter så som högre akademisk motivation och prestation.  
 
Von Wright (1999, s. 7) menar att eftersom läroplanen anger att undervisningen ska 
präglas av jämställdhet, så bör även läromedlen vara jämställda. Det stämmer att de 
undersökta läromedlen i denna undersökning är jämställda, om man syftar på 
kvantitativ jämställdhet. Dock finns det stereotyper som gör att läromedlen ej uppnår 
jämställdhet då man syftar på kvalitativ jämställdhet. Berge och Widding (2006, s. 
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96) och Fredriksson (1969, s. 24) skriver liknande Von Wright att ett gott läromedel 
genomgående förmedlar och gestaltar jämställdhet och även att det ska motverka 
traditionella könsmönster. I resultatet finns några exempel på när läromedlen 
motverkar traditionella könsmönster, såsom att en man ifrågasätter varför inte en 
man skulle kunna dansa och när kvinnor nämns lika ofta som män i 
sportsammanhang. Vid dessa tillfällen visar de utvalda läromedlen på en 
genusmedvetenhet, vilket är positivt både för lärarna då de ska bedriva en jämställd 
undervisning och för eleverna som ska uppmuntras att utveckla intressen utan 
fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Dock visar också resultatet det 
motsatta, då det traditionella könsmönstret om att enbart kvinnor är intresserade av 
kläder och matlagning reproduceras i läromedlen.  
 
För att en text ska vara jämställd bör den enligt Von Wright (1999, s. 29) vara 
genuskänslig, genusmedveten och genusinkluderande. Resultatet visar att 
läromedlen är genuskänsliga i fråga om att ta hänsyn till könsfördelningen, den 
kvantitativa jämställdheten, men ej i fråga om att tillskriva de olika könen vissa 
attribut och kategorier, den kvalitativa jämställdheten. Det finns enbart ett exempel 
på att läromedlen är genusmedvetna, och det är i Alegría när en man problematiserar 
genusfrågan i fråga om varför inte män kan dansa. I de flesta fall är båda könen 
inkluderade i de olika ämnena i resultatet, men då det finns kategorier som inte 
inkluderar båda könen, så som kläder och shopping, så uppfyller inte läromedlen 
fullständigt kriteriet om att vara genusinkluderande. Von Wright (1999, s. 29) skriver 
vidare att ett läromedel bör visa en bred variation av genuspositioner och undvika 
uteslutning av något kön, vilket resultatet visar att läromedlen inte lyckades 
fullständigt med då mannen inte blev inkluderad i kläd- och shoppingtemat.  
 
Resultatet påvisar hur kvinnor och män representeras i de utvalda läromedlen med 
ungefärligen samma frekvens och uppnår därmed den kvantitativa jämställdheten. 
Detta stämmer överens med Eilards undersökning som visade samma resultat i fråga 
om frekvens (2008, s. 90). I likhet med mitt resultat påpekar Eilard hur flickor och 
pojkar dock framställts på olika sätt. Eilard (2008, s. 90, s. 116) visar hur pojkarna 
framställs som aktiva och tuffare, medans flickorna framställs som omhändertagande 
och ömsinta, vilket överensstämmer med Nikolajevas schema över kvinnliga och 
manliga egenskaper (2004, s. 129). Eilard (2008, s. 112, s. 115, s. 120) argumenterar 
att läromedlen skapar särskilda rum för pojkar och flickor vilket gör att de fostras till 
stereotypa bilder av sig själva och varandra. Dessa särskilda rum finns att finna i mitt 
eget resultat, där kvinnan tillskrivs kläder och shopping och matlagning och mannen 
tillskrivs kändisskapet och därmed makten. En annan aspekt som Eilard (2008, s. 
338) funnit är att i 2000-talets läseböcker har flickorna blivit placerade som partners 
till pojkarna på ett mer traditionellt sätt. Även detta syns i resultatet där kvinnan 
framställs oftare som mor, farmor, mormor och partner, än vad mannen framställs 
som far, farfar, morfar och partner. Eilard (2008, s. 428)  och Skolverkets rapport 
(2006, s. 93) har sett exempel på hur flickor i läromedel blivit ”straffade” genom 
förlöjligande då de överskrider genusgränserna för mycket. Detta har dock inte synts 
till i mitt egna resultat, vilket är positivt för den kvalitativa jämställdheten. Eilard 
(2008, s. 408) anser att de undersökta böckerna gav ett ytligt uttryck för jämställdhet 
med med en social hierarki med en över- och underordning som låg under ytan. Detta 
är i enlighet med mitt resultat, där läromedlen ger uttryck för en ytlig kvantitativ 
jämställdhet, dock med en sämre kvalitativ jämställdhet under ytan, utifrån min 
tolkning.  
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Von Wright (1999) såg i sin egen undersökning inget tecken på att texterna var 
genuskänsliga eller genusmedvetna, i enlighet med mitt eget resultat. Von Wrights 
(1999, s. 62) slutsats är att läromedlen i fysik värderar det manliga högre än det 
kvinnliga. Det finns liknande tendenser i mitt resultat, då de manliga egenskaperna 
och attributen framstår som mer positiva än de kvinnliga attributen. I Foroutans 
(2012) undersökning representeras männen i högre grad än kvinnor, vilket går emot 
mitt resultat där de två könen representeras relativt likvärdigt, med en liten fördel för 
kvinnan. Dock undersökte Foroutan (2012) läromedel från Iran, och Foroutan (2012, 
s. 779) säger själv att de västorienterade böckerna tenderar att vara mer rättvisa i 
könsfördelningen. Det förklarar varför de engelska böckerna i Foroutans 
undersökning hade en mer rättvis könsfördelning, dock inte fullt jämställd. Foroutan 
(2012, s. 779) upptäckte även att då läromedlen handlar om att lära sig ett nytt språk 
så var könsfördelningen mer lika, vilket kan jämföras med det faktum att de utvalda 
läromedlen till min undersökning är för nybörjare av spanska.  
 
Både Patterson (2012) och Foroutan (2012) diskuterar den påverkan som kultur har 
på genus i läromedel. Patterson (2012, s. 431) diskuterar att då kulturen innehar en 
högre press av att konformera till könsnormer blir könstypikaliteten hos barn högre. 
Detta går i enlighet med Foroutans (2012, s. 782) slutsats om att könsrepresentation i 
läromedel beror till störst del på samhällets sociala och ideologiska strukturer, vilket 
påvisades i hans egna undersökning.   
 
Läroplanen fastslår att läraren ska se till att undervisningen präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv till innehåll och upplägg (Skolverket, 2011, s. 10). Detta kom 
till med den nya läroplanen 1994 då det blev pedagogernas professionella ansvar att 
inkludera jämställdhetsperspektivet i undervisningen (Tallberg Broman, 2002, s. 
169). Detta är i enlighet med Commeyras och Alvermann (i Coffey & Delamont, 
2000) som föreslår att lärare bör undervisa och använda läromedel i feministisk 
anda. Precis som läroplanen förespråkar så menar de att elever bör bli uppmuntrade 
till att läsa texter kritiskt och se genus som ett problematiskt område att studera. 
Fredriksson (1969, s. 25) menar också att läraren har betydelse för läromedlets effekt 
på eleverna, och att en lärare kan använda en lärobok som utgångspunkt för kritisk 
diskussion om könsfrågan. Hon anser att undervisningen bör göra eleverna medvetna 
om jämställdhetsfrågan, och att läraren är en viktig del av detta. Även i Skolverkets 
rapport poängterar man att betydelsen för läromedel i undervisningen beror på 
lärarens pedagogiska grundsyn och hens lärarroll (Skolverket, 2006).  

6 Diskussion 
Nedan redovisas studiens metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsatser, nya 
forskningsfrågor och dess pedagogisk relevans.  

6.1 Metoddiskussion 
Då mitt syfte var att undersöka hur kvinnor och män representeras i spanska 
läromedel har mitt val av metod fungerat väl.  

För att svara på min första forskningsfråga om med vilken frekvens kvinnor och män 
förekommer i läromedlen användes en innehållsanalys. Innehållsanalysen gjorde det 
enkelt att uppmäta frekvensen och gjorde resultaten tydliga och förståeliga. 
Fördelarna med att använda en innehållsanalys är att undersökningen blir objektiv 
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och systematisk och därmed innehar reliabilitet (Rosengren och Arvidsson, 2001, s. 
214). Att använda en innehållsanalys utföll väl då jag kunde inhämta resultatet på ett 
tydligt och enkelt sätt.  

För att svara på min andra forskningsfråga om vilka områden och attribut som 
tillskrivs respektive kön användes en textanalys. Detta beslut gav undersökningen en 
djupare teoretisk granskning, kompletterande kvalitativa data och datan kunde då 
belysas mer allsidigt (Stukat, 2005, s. 32, s. 36, s. 53). Nackdelen med en textanalys 
är dock att det görs en tolkning av utföraren av undersökningen. För att denna 
tolkning ska vara så korrekt som möjligt jämfördes tolkningen med litteraturen, 
vilket gav tolkningen tyngd och därmed fungerade textanalysen bra som metod då 
den kompletterades med litteratur.  

Att använda ett förkonstruerat användarschema var ett beslut som var till nytta för 
undersökningen i fråga om objektivitet och ett systematiskt genomförande. 
Användarinstruktionen gjorde dessutom att jag kunde genomföra undersökningen på 
samma sätt genom hela processen och undvika missförstånd. Instruktionen innebär 
även att andra kan använda schemat för liknande undersökningar.  

6.2 Resultatdiskussion 
Titeln Spanska läromedel ur ett genusperspektiv visar på syftet att analysera 
läromedel för att se hur kvinnor och män framställs. En undersökning har 
genomförts genom en innehållsanalys och en textanalys och kommit fram till flera 
resultat. Resultatet visade att könsfördelningen i fråga om frekvens var relativt 
likvärdig då kvinnor fick 53 % av utrymmet och männen 47 % av utrymmet, och 
därmed besvarades den första forskningsfrågan.  
 
Den andra forskningsfrågan i fråga om vilka attribut eller kategorier som tillskrevs 
respektive kön är svårare att besvara då det är en tolkningsfråga. Min tolkning och 
mitt resultat visar att kvinnor hamnar i stereotypen att vara mer intresserade av 
kläder, shopping och utseende, vilket är fallet i alla utvalda läromedel. Kvinnan får 
också mer fokus på att vara i familjeroll, så som mor, mormor eller farmor och 
tillskrivs matlagning. Mannen tillskrivs kändisskapet och därmed makten i alla 
analyserade läromedel. I fråga om sport och intressen är frekvensen i fråga om kön 
relativt jämn. Det finns några könstypiska intressen, men det finns många exempel 
på hur båda könen rör sig in i det andra könets typiska atmosfär, vilket är positivt.  
 
Den tredje forskningsfrågan handlar om huruvida det finns någon skillnad i hur de 
utvalda läromedlen framställer könen. Alegría har den mest jämställda frekvensen 
med en kvinnorepresentation på 48 % och en mansrepresentation på 52 %, medan 
Caminando och ¡Anda! ligger på 55 % respektive 45 %. I fråga om den kvantitativa 
och kvalitativa jämställdheten kan man utläsa ur resultatet hur de utvalda läromdlen 
tagit hänsyn till den kvantitativa aspekten, men har på några områden missat den 
kvalitativa aspekten. Gemensamt för alla läromedel är den kvinnliga 
representationsdominansen i fråga om kläder och shopping och den manliga 
dominansen i fråga om kändisar. Alegría och ¡Anda! har en bra fördelning i fråga om 
frekvens och genres i sport- och intressetemat, medan Caminando tillskriver sport till 
mannen. Positivt för Alegría är att det finns ett exempel på genusmedvetenhet, vilket 
är när en man ifrågasätter varför inte män kan dansa. I Caminando finns något fler 
stereotyper än i de andra två läromedlen, såsom inom familje-, kläd- och café-temat 
där mannen betalar och en kvinna uttalar att mannen borde betala. 
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Sammanfattningsvis kan man utläsa att Alegría har överhanden då det finns exempel 
på genusmedvetenhet, en jämställd könsfördelning och relativt blandade könsattribut 
som tillskrivs båda könen i högre grad än de andra två läromedlen. Caminando 
verkar ha kommit en kortare väg då den innehåller fler stereotyper och en sämre 
könsfördelning. Detta är intressant då det är samma medförfattare som skrivit 
Caminando och Alegría.   
 
I inledningen framlades min hypotes om att kön kommer avbildas inom stereotypiska 
ämnen i de utvalda läromedlen. Hypotesen stämde delvis då det finns exempel på 
stereotyper, såsom kvinnors intresse för kläder och matlagning. Dock finns 
stereotyperna i mindre omfattning än jag först trodde, och jag ser det förvånande och 
mycket positivt att det finns ett exempel på genusmedvetenhet i en av läromedlen. 
Emellertid är det önskvärt med fler exempel på genusmedvetenhet och i fler 
läromedel för att läromedlen ska kunna uppnå läroplanens krav om att 
undervisningen ska bedrivas med ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Läroplanen lägger genus- och jämställdhetsansvaret på lärarna då de skriver att 
undervisningen ska bedrivas med ett jämställdhetsperspektiv. Detta innebär att 
läraren behöver vara genusmedveten och märka när det finns uttryck för 
ojämställdhet i vår omgivning. Då eleverna ska utveckla sina intressen utan fördomar 
om vad som är kvinnligt och manligt blir lärarens genusmedvetenhet extra viktig i 
fallen då läromedel porträtterar stereotyper i fråga om kön. Läraren behöver då 
problematisera, synliggöra och diskutera detta med eleverna, så att inte 
stereotyperna går obemärkt förbi och fortsätter reproduceras i utbildningen. Dock är 
inte genus och jämställdhet en fråga som enbart berör skolan, utan berör vårt 
samhälle i stort. Om detta skriver Fredriksson (1969, s. 141) att skolan behöver ge 
information och kunskap till eleverna om jämställdhet för att de ska kunna 
ifrågasätta samhällets rådande förhållanden. För att skapa en jämställdhet som 
genomsyrar hela samhället behöver man börja i skolan och göra eleverna 
genusmedvetna. Först då kan de senare gå ut i arbetslivet och arbeta för att alla 
sektorer ska bli och förbli jämställda. Fördelen med ett jämställt samhälle utan 
stereotyper bevisas även av faktumet att barn som i lägre utsträckning upprätthåller 
stereotyper når högre utbildningsmässigt, får mer akademisk motivation och når en 
högre akademisk prestation (Patterson, 2012, s. 424). Det ligger följaktligen i 
samhällsnyttan att redan tidigt skapa  en jämställd skola och ett jämställt samhälle, 
och där har läraren en otroligt viktig roll. Skolverkets rapport (2006) säger att 
betydelsen för läromedel beror på lärarens pedagogiska grundsyn och lärarroll, och 
enligt läroplanen behöver genusmedvetenheten då finnas med för en jämställd 
undervisning. Frågan här är då hur läraren ska bli genusmedveten. Att inkludera 
genusfrågan i lärarutbildningen är ett första steg. Därmed blir det obligatoriskt för 
alla lärare att utbildas om genus vilket skapar en medvetenhet som läraren då för 
med sig som nyexaminerad in i yrket och därmed till eleverna och samhället. 
 
Hur Sveriges och Spaniens kultur och samhälle har inspelat på resultatet är omöjligt 
att ge ett fullständigt svar på. Dock kan man spekulera. I resultatet visades en 
kvantitativ jämställdhet, några tecken på kvalitativ jämställdhet och även ett tecken 
på genusmedvetenhet. Det kan finnas ett samband mellan detta och faktumet att 
Sverige ligger på fjärde plats enligt the Global Gender Gap Report (World Economic 
Forum, 2012), med tanke på att Foroutan (2012) såg ett samband mellan 
ojämställdheten i Iranska läromedel och dess kultur där Iran ligger på 127:e plats i 
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the Global Gender Gap Report (World Economic Forum, 2012). Sverige är inte ett 
fullt jämställt land, men har enligt the Global Gender Gap Report kommit längre än 
de flesta andra länder, vilket eventuellt speglas i läromedlen. Dock spelar även 
författarna till läromedlen en stor roll i fråga om ett jämställt läromedel. Har de fått 
utbildning i genusfrågan? Svaret på den frågan kan man anta spelar en stor roll i hur 
ett läromedel är skrivet. Har författaren ingen genusutbildning kanske inte ens en 
kvantitativ jämställdhet skulle kunna utläsas. Än en gång blir det viktigt med läraren i 
klassrummet och hur hen använder läromedlet i sin undervisning.  

6.3 Slutsatser 
Genom denna studie har jag fördjupat mig i spanska läromedel genom en 
genusanalys. Jag har undersökt med vilken frekvens kvinnor och män framställs och 
vilka attribut som tillskrivs respektive kön. Det jag kommit fram till är att det finns en 
relativt jämn könsfördelning i fråga om frekvens i alla tre läromedel, vilket uttrycker 
en kvantitativ jämställdhet. I fråga om den kvalitativa jämställdheten finns det både 
positiva och negativa exempel på hur kvinnor och män framställs. Stereotyper 
framkommer i läromedlen då kvinnor tillskrivs kläder, shopping och utseende och 
männen tillskrivs kändisskapet. Kvinnan tillskrivs även familjerollen och matlagning 
i större utsträckning. Positivt är att kvinnor och män får förhållandevis lika stort 
utrymme i fråga om sport och intressen, och att kvinnor och män vid detta tema 
utforskar intressen inom det andra könets typiska atmosfär. Vid en jämförelse mellan 
de tre utvalda läromedlen verka Caminando ha lägst nivå av genusmedvetenhet och 
Alegría högst nivå.  

6.4 Nya forskningsfrågor 
Det finns flera intressanta ämnen inom temat genus i läromedel som man skulle 
kunna forska mer om. En av de mest intressanta frågorna som uppkommit genom 
denna undersökning är hur stor relevans landets kultur har för genusfrågan i 
läromedel. Foroutan (2012, s. 782) drog slutsatsen att könsrepresentationen har till 
störst del att göra med samhällets sociala och ideologiska strukturer. Detta kan 
vidareutvecklas och undersökas om man analyserar läromedel från flera olika länder 
och jämför med ländernas placering i the Global Gender Gap Report.  

- Har ett läromedels könsrepresentation att göra med landets placering i the 
Global Gender Gap Report? 

- Hur visar sig ett lands sociala, kulturella och ideologiska strukturer i ett 
läromedel? 

Ett annat intressant ämne som genomgående diskuterats i undersökningen är 
lärarens roll när det gäller genus och läromedel. Mer forskning skulle kunna 
genomföras om hur lärare kan använda mer eller mindre jämställda läromedel för att 
belysa ämnet genus i dagens undervisning.  

6.5 Pedagogisk relevans 
Resultatet av denna studie är till nytta både för lärarstudenter som ska ut i läraryrket 
och även för erfarna lärare som redan undervisar. Läroplanen anger att läraren ska 
bedriva undervisning med ett jämställdhetsperspektiv, och denna undersökning 
belyser vikten att som lärare vara medveten om genus och ger även nya perspektiv på 
hur genus gestaltas i läromedel. Att se igenom läromedels genusmissar kan användas 
som diskussionsunderlag i en undervisning med jämställdhetsperspektiv och det gör 
denna undersökning relevant inte bara för spansklärare, utan för alla lärare som 
använder läromedel i sin undervisning.  
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