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Abstract  
This study examines gender roles, with a basis in the fundamental values of the Swedish 

curriculum. I analyse dialogues in two commonly used textbooks, Magic! Classbook 5 by 

Hedencrona, Smed-Gerdin and Watcyn-Jones (2009) and Happy textbook year 6 by Sutcliffe, 

Thunman and Mälström Timling (2011) for English, 4-6. The dialogues are analysed with a 

quantitative and a qualitative method. In the qualitative analysis, I investigate gender 

awareness, using levels from negligence to a high level of gender awareness. The result of 

this study shows that the dialogues in the two textbooks do not entirely correspond with the 

fundamental values in the curriculum as some stereotypes appears. 

 

Keywords: dialogues, EFL, gender patterns/roles, textbooks  
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1. Inledning  
Den svenska skolan ska vila på en demokratisk grund, där värdegrundsfrågor om exempelvis 

genus och etnicitet är centrala. En del av uppdraget är enligt Lgr 11 att ”förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna som det 

svenska samhället vilar på” (Skolverket, 2016, s.7). En av de mest centrala delarna i 

värdegrunden är jämställdhet och genus. I Lgr 11 (Skolverket, 2016) framgår även det ansvar 

skolan har för att motverka traditionella könsmönster. Där läggs vikt vid att skolan ska ”ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet” (Skolverket, 2016, s.8). Uppfattningen om vad som är kvinnligt och manligt 

ska undervisningen också utveckla. 

    Undervisningen i svensk skola präglas idag av ett utbrett läroboksanvändande, där 

läroboken används av majoriteten av lärare vid varje lektion (Lundahl, 2012). Trots att det 

finns ett statligt ansvar för de mål som skolan ska uppfylla, samt den värdegrund och 

demokratiska grund som skolan vilar på, finns det idag ingen statlig kontroll av läromedel i 

Sverige (Skolverket, 2006a). Den svenska statliga kontrollen av läromedel, statens institut för 

läromedel (SIL), upphörde under 1990-talet och sedan dess ska all kontroll och ansvar ske i 

kommuner och skolor (Skolverket, 2006b). Dock hamnar ofta ansvaret för granskning och 

inköp av läromedel hos enskilda lärare, som inte heller utvärderar läromedel i särskilt stor 

utsträckning. Det är framförallt genus- och etnicitetsperspektiv som åsidosätts i utvärderingar, 

vilket Skolinspektionen (2011) visar i en granskning. 

    Utöver den läroboksstyrda undervisningen generellt, tycks inflytandet av läroböcker också 

bero på ämne, där språk i högre grad än andra ämnen domineras av läromedel (Skolverket, 

2006b). Läromedel och dess roll i undervisningen har studerats av Skolverket, och i 

rapportserier där läromedels roll i engelska samt kön och genus i läromedel varit centrala 

ämnen (Skolverket, 2006a; Skolverket, 2006b). Studier har även genomförts där läromedel i 

skolämnen som svenska och fysik studerats utifrån ett jämställdhetsperspektiv (Graeske, 

2010; Von Wright, 1998). Dock finns det inte många studier om värdegrundens roll i 

läromedel i ämnet engelska i en svensk kontext. Därför vill jag i den här studien undersöka 

genus- och könsroller i läromedel i engelska.  

 



  5 

2. Syfte och frågeställningar  
2.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i läroplanens värdegrund om genus- och 

könsmönster, och aspekter som könsfördelning och genusmedvetenhet, undersöka dialogerna 

i två läromedel i engelska för årskurs 4-6, Hedencrona, Smed-Gerdin och Watcyn-Jones 

Magic! Classbook 5 (2009) samt Sutcliffe, Thunman och Mälström Timlings Happy textbook 

year 6 (2011). Följande frågeställningar är utgångspunkten för min analys: 

2.2. Frågeställning  
- Hur förhåller sig Magic! Classbook 5 samt Happy textbook year 6 till läroplanens 

värdegrund när det gäller genus- och könsmönster?  

- Hur avspeglas genus- och könsroller i läromedlens dialoger?  

3. Bakgrund  
I bakgrunden som följer presenteras initialt den tidigare forskningen på området, där rapporter 

samt artiklar som behandlar läromedels roll i undervisning samt värdegrundsfrågor om genus 

presenteras. Sedan presenteras begreppen läromedel samt lärobok och därefter läroplanens 

värdegrund i förhållande till genus- och könsroller.  

    Det finns inte någon omfattande forskning om genusroller i läromedel i engelska för årskurs 

4-6. I en rapport från Skolverket (2006b) presenteras emellertid studier av läromedlens roll i 

undervisningen, där ämnena bild, engelska samt samhällskunskap har studerats. Resultatet av 

en enkätundersökning med medverkande lärare från hela Sverige visar på en utbredd 

läromedelsanvändning i samtliga tre ämnen, framförallt i engelska och samhällskunskap. 

Skolverkets rapport samt Skolinspektionens granskning (2011) visar också på problematiken 

kring den oreglerade läromedelsmarknaden, i förhållande till medverkande lärare som i flera 

fall anser att undervisning med stöd i läroböcker säkrar att den bygger på läroplan och 

kursplan. Den här utbredda användningen av läromedel är en av förutsättningarna för urvalet i 

analysen till denna studie. 

    Läromedel och dess koppling till värdegrunden har också studerats i en rapportserie, 

utfärdad av Skolverket på uppdrag från regeringen. Skolverket (2006a) presenterar i rapporten 

en granskning av läromedel, hur de ”bidrar till undervisningen i frågor som rör kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder” (Skolverket, 

2006a, s.6). För min studie är framförallt delen om kön av intresse, vilken presenteras av 

Berge och Widdings (2006). Resultatet från Berge och Widdings (2006) undersökning av 24 
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utvalda läromedel visar framförallt en överrepresenation av män. 

    I ljuset av läroplanens värdegrund undersöker även Graeske (2010) läromedel, här i ämnet 

svenska för gymnasiet. Trots att ämnet för studien skiljs åt från mitt är den jämförelse som 

görs till läroplanens värdegrund intressant för min studie, framförallt då analysen är i en 

svensk kontext, med hänsyn till läroplanen. Graeskes (2010) artikel kommer här att 

presenteras förhållandevist detaljaret, detta då jag i min studie delvis baserar urvalet samt 

hämtar inspiration till syfte från studien. Syftet med Graeskes (2010) studie är att analysera 

hur tre utvalda läromedel behandlar värdegrundsfrågor och genus. Urvalet av läromedel är 

grundat på upplagornas storlek samt det faktum att de används i stor utsträckning. Böckerna 

Den levande litteraturen, Texter och tankar: 1900-talets litteratur samt Ekengrens svenska: 

litteraturbok 2 är (i förhållande till artikeln) nyutkomna och skrivna utifrån Lpf 94. Som 

utgångspunkt för analysen belyser författaren genus utifrån ett intersektionellt perspektiv, där 

genus står i relation till ytterligare faktorer såsom klass, etnicitet och sexuell läggning.  

Graeske (2010) observerar att det i samtliga analyserade läromedel finns en överrepresentation 

av vita västerländska män. I analysen framkommer även att läromedlen befäster traditionella 

tankemönster om manligt och kvinnligt. Diskussionen förs kring att de manliga författarna 

porträtteras som genier och äventyrare med intellektuellt mod, medan kvinnornas främsta 

bedrift är att de är just författare, något som även belyses ur ett intersektionellt perspektiv där 

de manliga författarna som porträtteras som genier är västerländska och tillhör medel- och 

överklassen. Det traditionellt manliga som lyfts fram är bland annat äventyrlighet, förmågan 

att stå emot faror, kontroll samt modet till samhällsuppror, jämfört med det traditionellt 

kvinnliga, där Graeska (2010) belyser sjukdomstillstånd och arbetsamma hemmafruar. 

Artikeln behandlar emellertid även sexualitet, etnicitet och klass och hur detta lyfts fram, eller 

ej, i författarporträtten. 

    Resultatet av Graeskes (2010) studie visar att de studerade läromedlen inte är skrivna i 

enlighet med skolans värdegrund, detta då de enligt författaren genom både bilder och text 

befäster traditionella könsmönster. Författaren betonar oenligheten med värdegrunden tydligt i 

följande mening ”dessa värdemässiga utgångspunkter, explicita och implicita, förstärker och 

befäster traditionella könsmönster och en heterosexuell matris vilket obönhörligt strider mot 

skolans värdegrund” (Graeske, 2010, s.127). Trots att resultatet visar att de studerade 

läroböckerna inte är representativa för läroplanens värdegrundsarbete föreslår författaren att 

arbete med dem i skolan fortfarande kan ske, detta genom ett arbetssätt där innehållet i 

läromedlen kritiseras och analyseras.   

    För att ytterligare närma mig området för denna uppsats är Jones, Kitetu och Sunderland 
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(1997) artikel om dialogernas genusroller i läroböcker av intresse. I artikeln analyseras 

textböcker i engelska som främmande språk (EFL, English as a foreign language) med 

frågeställningen om dialogerna i textböckerna visar en balanserad könsuppdelning. På samma 

sätt som i Graeske (2010) behandlas alltså genusfrågan, men här i en EFL kontext.  

    Jones et al. (1997) behandlar dialoger i läroböcker, med utgångspunkt i att dessa kan 

användas i klassrummet som: muntlig övning där klassen talar med varandra och lyssnar på 

varandra, par eller gruppövningar med rollspel, som modell för elevers skrivande samt för att 

läsa individuellt. Författarna menar att det är av intresse att studera just dialoger i läroböcker 

då det är ett område där få studier genomförts. Dialoger i läromedlet understryks också av 

författarna som något som har betydelse för genus, och för att undgå ojämn könsfördelning. 

Ojämn könsfördelning av karaktärer i en lärobok kan i undervisning, exempelvis vid 

högläsning av dialoger, bidra till att elever får olika möjlighet till att öva på att tala samt lära 

sig initiativtagande i dialoger. Författarna menar även att könsfördelning i dialoger även 

påverkar hur, och hur mycket elever talat, även utanför klassrummet.  

    Jones et al. (1997) har studerat tre nyutgivna och välanvända läroböcker för engelska som 

andra språk. Headway intermediate, Hotline intermidiate och Look ahead 2. Att läromedlen, 

textbooks, fanns tillgängliga på ett resurscenter menar författarna också bidrar till att 

säkerställa att de används av lärare och elever. Artikeln utgår från följande frågeställning: 

”does gender imbalance exist in textbook dialogues as it appears to do in language textbooks 

in general, and if so what form does it take?” (Jones et al., 1997, s. 472). Läromedlen 

analyserades utifrån en kvantitativ metod, där följande studerades i respektive bok: antalet 

kvinnor och män i bokens dialoger, antalet kvinnor och män som initierar en dialog, antalet 

gånger kvinnor och män turas om att tala samt antalet ord som kvinnor och män talar.  

    I Jones et al. (1997) resultat konstateras att generellt i de tre läromedlen initieras de flesta 

dialoger av manliga karaktärer, medan de kvinnliga karaktärerna har mindre talutrymme. Det 

visar sig vara en ojämn balans när män och kvinnor turas om att tala, där manliga karaktärer 

stod för majoriteten. Dock påpekar författarna att de skillnader i könsfördelning som 

presenterat i resultatet inte är tillräckligt signifikant för att värderas som ojämnt. De menar att 

för att få ett mer rättvisande resultat behövs aspekter som yrke och social status också tas med 

i beräkningarna, eftersom olika yrkeskategorier kräver olika mycket talutrymme. Resultatet 

visar att läromedlen innehåller reflektioner om genus, och de bakomliggande aspekterna som 

påverkar genus såsom sociala roller och språk. Författarna föreslår även att en kvalitativ studie 

emellertid kan belysa ytterligare aspekter av genus och jämställdhet.  

    I min uppsats har jag valt att delvis hämta metod från Jones et al. (1997) artikel som 
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emellertid också behandlas utifrån ett EFL kontext. Likt Jones et al. (1997) behandlas 

dialogerna i läroböckerna i min studie, och dessa ur ett genusperspektiv, vilket mer ingående 

kommer beskrivas i metoden för min studie nedan. 

    Som bland annat Skolverket (2006b) presenterat i rapporten om läromedels roll, spelar 

läromedel idag en central roll i undervisningen i svensk skola. Begreppet läromedel står idag 

för allt det material som lärare och elever i samråd kommer överens om att använda. Detta kan 

innefatta allt från läroböcker, webbplatser, skönlitteratur och filmer (Ammert, 2011; 

Skolverket, 2006b). Läroboken ses emellertid ofta som en huvudkälla för undervisning, där 

bland annat kommunikation om värdegrunden spelar en central roll, eftersom läroböcker står 

för utbildning av både normer och sociala värderingar (Brugeilles & Cromer, 2009). 

    Läroboken, det vill säga böcker som är förlagsproducerade, är en del av de läromedel som 

används av lärare och elever i svensk skola idag. Användandet av läroböcker kan styra 

undervisningen genom att boken har ett visst fokus eller en viss inriktning, men det är 

framförallt genom en undersökning av hur boken behandlas i undervisning som en fullständig 

analys kan göras (Carlson & von Brömsen, 2011; Skolverket, 2006b). Att följa den tryckta 

läroboken ses av många lärare, enligt undersökningen som gav upphov till Skolverkets 

(2006b) rapport om läromedlens roll i undervisningen, som en tydlig indikator på att 

läroplanen också följs. Skolverket pekar också på de många fördelar som finns med att 

använda tryckta läroböcker, där faktorer som att arbetsbördan för lärare minskar samt 

disciplineringen av undervisningen där strukturen tydliggörs för eleven (Skolverket, 2006b). 

Den dialogiska relationen som lärobokstexter har till andra texter, framförallt till läroplan och 

skollag speglar hur texten utformas och hur innehållet speglas (Carlson & von Brömsen, 

2011). De tryckta läroböckerna är också utformade så att text och bild i symbios ska uppfylla 

ett visst utbildningssyfte, där även faktorer som färg, teckensnitt, format och tonplattor blir 

centrala (Brugeilles & Cromer, 2009; Whitling & Kågerman Hansén, 2011). 

    Läromedel och förhållandet till läroplanens värdegrund har som tidigare nämnts bland annat 

studerats i Skolverkets (2006a) rapportserie, och det läggs vikt vid att undervisning i svensk 

skola ska vila på en grund där bland annat värdegrundsfrågor om genus är centrala. Som en del 

av skolans värdegrundsuppdrag ingår ett aktivt ställningstagande mot att ingen ska utsättas för 

diskriminering på grund av bland annat kön. Utöver det ska svensk skola även ”aktivt främja 

kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter” (Skolverket, 2016, s.8). En del av detta innebär att 

motverka traditionella genus- och könsmönster, samt utveckla förståelse kring vad som är 

kvinnligt och manligt (Skolverket, 2016). Det står även fastslaget enligt FN att all form av 

könsstereotypisk behandling inom utbildning ska elimineras (Brugeilles & Cromer, 2009).  
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    När det gäller könsdiskursen behandlas både begreppen genus och kön, där kön står för det 

biologiska kön vilket vi föds in i, medan genus istället relateras till sociala och kulturella 

skillnader. (Edlund, Erson, & Milles, 2007; Brugeilles & Cromer, 2009; Berge, 2011). I den 

här studien kommer analysen främst att ske i förhållande till genus, och de sociala samt 

kulturella skillnader som kan förekomma.   

    De traditionella könsmönster som skolan enligt läroplanen ska motverka gäller framförallt 

de sociala och kulturella genusroller som framställs. Brugeilles och Cromer (2009) samt 

Graeske (2009) belyser genusroller, och ger exempel från den västerländska världen som att 

bland annat kvinnor vanligtvis pratar mer än män, och att hemarbete är något som kvinnor är 

bättre än män på. Vanligt är att kvinnor visas upp i hemmiljö som hemmafruar, som svaga, 

känslosamma samt beroende av andra, medan män visas upp med fysisk styrka, auktoritet, 

äventyrlighet och självständighet. Edlund et al. (2007) och Spender (1987) behandlar 

stereotypa genus- och könsroller i förhållande till språkbruk, där det är vanligt att män anses 

som mer humoristiska, visar motvilja till att be om ursäkt och att pojkar genom deras 

samtalsstil dominerar klassrummet. Kvinnliga språkliga genusroller visar däremot 

frågeställande, ursäktande och planlöst pladdrande. Ytterligare ett språkbruk för att beskriva 

mäns traditionellt språkliga övertag över kvinnor är härskartekniker (Edlund et al., 2007; 

Edwertz & Lundström, 2003; Spender, 1987). Edlund et al. (2007) beskriver de fem 

ursprungliga definitionerna av härskarteknik som osynliggörande, förlöjligande, 

undanhållande av information, dubbelbestraffning samt skuldbeläggande, vilket på senare tid 

emellertid även har utökats med ytterligare tekniker, bland annat sexuella trakasserier. Enligt 

Edlund et al. (2007) står genusroller inte endast i förhållandet till könens attribut, i språket 

hittar vi också exempel på sexism i form av yrkestitlar och maskulina ordformer som kan bidra 

till diskriminering, där suffixen -man och -ska är bundna till kön, exempelvis brandman och 

sjuksköterska. Sexism i språket förekommer givetvis även i engelska där det finns exempel på 

sätt att bortse från sexism i yrkestitlar, tex genom att använda chairperson, police officer 

istället för madam chairperson/chairman och lady police officer/police man, vilket föreslås av 

Spender (1987). Edlund et al. (2007) och Spender (1987) menar också att aktivt bortseende 

från genus och kön är vanligt, där bland annat könsneutrala pronomen, dubbla pronomen samt, 

som precis nämnts, könsneutrala yrkestitlar används. I samtalsstilen framkommer vanligtvis 

också traditionella genusmönster i språkbruket, där det kvinnliga samtalet i större utsträckning 

står för samhörighet och medkännande, medan den manliga samtalsstilen visar status och 

motsättning. 

    I UNESCOs (Brugeilles & Cromer, 2009) guide för förespråkande av jämställdhet i 
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läroböcker tydliggörs att det är i skolan och framförallt i läroböcker som grunden till kön och 

genusroller lärs in. Även Gamble (2013) menar att barn redan från tidigt ålder påverkas av 

karaktärer i böcker, bland annat i skönlitteratur. Men Brugeilles & Cromer, (2009) menar att 

de historier och berättelser som ingår i läroböcker även innehåller karaktärer med statusroller 

och förmågor, och vanligt är att dessa upprätthåller traditionella kön och genusmönster för hur 

kvinnor och män beter sig. Berge (2011) belyser att läroböcker som istället utgår från 

jämställdhet, genom att ta hänsyn till det som skiljer könen åt utan att för den sakens skull 

särbehandla något kön, istället kan användas som viktiga verktyg för jämställdhet vad gäller 

kön och genus.  

 

4. Metod 
I metoden presenteras initialt urvalet och tillvägagångssättet vid valet av läroböcker, sedan 

metoden för den kvantitativa och den kvalitativa analysen av de två läroböckerna.    

4.1. Urval 
Urvalet av läromedel till denna studie skedde i flera steg, men utgick från kriterier som 

arbetats fram med stöd i den tidigare forskningen på området. Den tidigare forskningen visar 

framförallt att ett utbrett användande av läromedlet för de studerade årskurserna är ett 

betydelsefullt kriterium för urval (Graeske, 2010; Skolverket, 2006a; Jones et al., 1997; 

Skolverket, 2006b). Två läromedel, som är skrivna i enlighet med Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

samt för undervisning i engelska åk. 4-6 valdes ut. Dessa läromedel är: Hedencrona et al. 

Magic! (2009) samt Sutcliffe et al. Happy (2011). 

    För att säkerställa att de två läromedel som valts ut är vanligt förekommande och att de 

används i stor utsträckning i årskurs 4-6 genomfördes en sökning i diskussionstrådar om 

läromedelsanvändande i Facebookgruppen ”engelska i åk 4-6” 

(https://www.facebook.com/groups/154400284737490/) för engelsklärare årskurs 4-6. 

Sökningen visade att både de läromedel som valts ut används i stor utsträckning av lärare som 

undervisar engelska i årskurs 4-6. Dessutom har en ostrukturerad undersökning, med frivilligt 

deltagande om läroboksanvändande i årskurs 6 genomförts, där 220 lärare deltog. 

Undersökningen visade att majoriteten av deltagarna använder läromedlen Magic! samt 

Happy (Se bilaga A). 

    Magic! och Happy är läromedel som ingår i serier om tre, för årskurs 4, 5 samt 6. Till varje 

årskurs ingår en textbok, en arbetsbok, en lärarhandledning samt övrigt arbetsmaterial till 

respektive serie. I denna studie har jag som avgränsning valt att endast analysera en av 

https://www.facebook.com/groups/154400284737490/
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textböckerna i respektive läromedelsserie: Hedencrona et al. (2009) Magic! Classbook 5 samt 

Sutcliffe et al. (2011) Happy textbook year 61.  

    Magic och Happy är båda utformade enligt Lgr 11. Böckernas utformning i förhållande till 

Lgr 11 framgår på böckernas baksidor: ”Magic! är ett basläromedel i engelska som tar sitt 

avstamp i Lgr 11” (Hedencrona et al., 2009, baksida). Samt för Happy: ”I lärarmaterialet 

finns planeringsmatriser enligt Lgr 11, diagnoser och bedömningsstöd samt ett stort urval av 

extraövningar” (Sutcliffe et al., 2011, baksida). Framförallt framhålls förhållandet till Lgr 11 

på läromedelsförlagens respektive hemsidor eller återförsäljningssidor: ”Magic! är ett 

läromedel för kunskapskraven i Lgr 11” (Studentlitteratur AB, 2017). ” Happy är ett 

läromedel som följer Lgr-11 och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen” (Gleerups 

Utbildning AB, 2017).  

    Det blev emellertid tydligt att båda böckerna var uppbyggda på liknande sätt, med liknande 

texttyper, med dialoger, hörövningar, skönlitteratur och berättelser. Dialoger visade sig 

dominera båda böckerna kvantitativt, och som avgränsning har jag därför valt att studera 

dessa utifrån studiens frågeställningar (se bilaga B för fullständig fördelning av texttyper i 

läroböckerna). För urvalet av dialoger valde jag följande kriterier: 

- dialoger som förs mellan bokens huvudkaraktärer  

- dialoger som är strukturerade som repliker, med ny rad för varje karaktär, alltså inte 

dialoger i berättande text   

Dialoger som skiljs åt i tid och plats har räknats som olika, till exempel vid de fall då ett 

avsnitt presenterar två dialoger som sker samtidigt, behandlar samma ämne men med olika 

karaktärer och på olika platser i världen. De dialoger som valts ut har alltså genomförts enligt 

dessa kriterier, med undantag för en dialog som inte är strukturerad som repliker, men förs 

mellan en av bokens huvudkaraktärer och hennes bror. Denna dialog var istället skriven som 

en serieteckning med pratbubblor för replikerna.      

4.2. Analysmetod  
För denna studie har jag, för att besvara studiens frågeställningar, valt både en kvantitativ och 

en kvalitativ ansats. Metoderna för dessa analyser presenteras nedan.  

4.2.1. Kvantitativ analysmetod 
Initialt genomfördes en kvantitativ analys av dialogerna i respektive bok, för att undersöka om 

kvinnor och män är representerade i lika stor utsträckning och för att få en överblick över 
                                                           
1 I fortsättningen anges endast Magic samt Happy 
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karaktärernas roller.  

    Hur många kvinnliga och manliga karaktärer som förekommer i respektive boks dialoger 

undersöktes inledningsvis. Varje karaktär könsbestämdes, i de fall det var möjligt, som man 

eller kvinna. De karaktärer som ej gick att definiera som man eller kvinna, kategoriserades 

efter ej könsbestämd eller ej mänsklig. Könsbestämmelsen genomfördes genom pronomen 

som he och she, titlar som Mr och Mrs samt genom namn och bilder som visar karaktärernas 

könstillhörighet. Efter karaktärernas antal och könstillhörighet bestämts, studerades följande:  

- hur många gånger framträder bokens karaktärer? Det vill säga hur många repliker har 

respektive karaktär? 

- inleds dialogerna av kvinnlig, manlig, ej könsbestämd eller ej mänsklig karaktär?  

- hur ser könsfördelningen ut i dialogerna? Hur många dialoger är mellan kvinnliga, 

manliga samt ej könsbestämda karaktärer, endast mellan kvinnliga karaktärer, samt endast 

mellan manliga karaktärer? 

Frågorna syftar bland annat till att undersöka hur dialogerna i läroböckerna förhåller sig till 

läroplanens värdegrund.  

4.2.2. Kvalitativ analysmetod  
För att kvalitativ analysera genusroller har jag som analysmetod valt att hämta begrepp från 

Edwertz och Lundströms (2003) arbetsrapport om jämställdhets- och genusperspektiv i 

kurslitteratur vid lärarutbildningen. Verktyget ”genustrappan” användes som en metod för att 

kvalitativt granska kurslitteratur för lärarprogrammet för att avgöra hur genus- och 

könsmedvetna texterna var. I Edwerz et al. (2003) genustrappa finns åtta trappsteg, som står 

för olika grader av medvetenhet. Metoden är utformad som en trappa, och med varje trappsteg 

ökar graden av medvetenheten om kön och genus. 

    I Edwertz och Lundströms (2003) genustrappa står trappstegen 3 och 4 för hög grad av 

genusmedvetenhet, till exempel texter som undersöker det socialt konstruerade könet, 

patriarkala mönster och resonerande texter kring förtryck. Trappsteg 2 och 1 behandlar också 

medvetenhet men här om jämställdhet och kön. Dessa steg behandlar kön och genus utan att 

problematisera dem samt genom en problematiserande medvetenhet kring ”män och kvinnors 

lika rättigheter och skyldigheter i samhället” (Edwertz & Lundström, 2003, s. 11). Stegen 

utgör toppen av genustrappan där kön och genus behandlas på ett medvetet sätt. I mitten av 

trappan återfinns två trappsteg som behandlar omedvetenhet kring kön och genus, steg 0 samt 

-1. Här återfinns både de texter där kön och genus inte behandlas alls samt de fall där 

innehållet i texten inte används för ”/…/köns- och genusreflektion.” (Edwertz & Lundström, 
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2003, s.9) trots att de innehåller sådana perspektiv. Könsblindhet i form av ett aktivt 

ställningstagande att bortse från kön och genus ingår också i detta steg. De lägsta trappstegen 

är de som förstärker köns- och genusmyter/makter. Steg -2 ”upprätthåller könsmyter, som t ex 

kvinnan som passiv, mannen som aktiv” (Edwertz & Lundström, 2003, s.11) och steg -3 

behandlar texter som bevarar patriarkala maktstrukturer som härskarteknik, framförallt där 

kvinnor och barn påverkas, samt texter som försvarar denna typ av omedvetenhet om makt 

samt genus- och könsmyter. 

    Då genustrappan i Edwertz och Lundström (2003) rapport används som metod för att 

analysera kurslitteratur för utbildning på eftergymnasial nivå, krävs en viss anpassning för att 

metoden ska gå att applicera på frågeställningarna för denna studie. De åtta trappstegen 

reducerades till tre och behandlas enligt denna definition:   

Steg 3 Medvetenhet om genus och jämställdhet: 

Här ingår dialoger som problematiserar exploatering av män och kvinnor, och som 

undersöker maktstrukturer och mönster. Socialt konturerade kön samt dialoger som 

uppmärksammar och beskriver skillnader mellan män och kvinnor återfinns i detta steg. Män 

och kvinnors rättigheter och skyldigheter till samhället, samt problematiseringen av 

patriarkala system har en tydlig roll. Från genustrappan är det stegen 4,3,2 samt 1 som 

återfinnas i det här steget.  

Steg 2 Könsomedveten och könsblind 

I detta steg återfinns dialoger som saknar genus och könsdistinktioner, samt texter som 

förbiser könsperspektiv. De texter som inte reflekterar kring genus och kön samt 

könsblindhet, ett aktivt bortseende från genus och kön ingår också i det här steget. Här är det 

trappstegen 0 samt -1 från genustrappan som återfinns.     

Steg 1 Förstärkande av myter och makt 

Texter som upprätthåller köns- och genusmyter samt traditionella mönster återfinns i det här 

steget. Könsmyter och traditionella mönster dit bland annat mannen som aktiv ledare och 

kvinnan som passiv och omvårdare hör, samt användandet av härskartekniker ingår i det här 

steget. De två lägsta trappstegen i genustrappan -2 samt -3 innefattas i detta steg.    

Den kvalitativa analysen har genomförts genom att graden av medvetenhet kring genus och 

kön i dialogerna i de två läroböckerna har analyserats. I resultatet behandlas sedan 

läroböckerna var för sig, där de tre stegen, som alltså en sammanfattning av Edwertz och 
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Lundström (2003) genustrappa, samt exempel på de dialoger som ingår i respektive steg 

presenteras.      

5. Resultat och analys 
Resultatet och analysen för studien kommer nedan att presenteras gemensamt. Inledningsvis 

den kvantitativa delen och sedan den kvalitativa.    

5.1. Kvantitativt resultat och analys   
Resultatet från studiens kvantitativa del kommer här att presenteras gemensamt. Resultatet 

från både Magic och Happy behandlas nedan delvis i samma tabeller.  

    Initialt studerades hur många karaktärer som förekom i läroböckernas dialoger. 

Karaktärernas könstillhörighet studeras också (fullständig förteckning, med namn över 

karaktärerna i dialogerna finns i bilaga C) Som presenteras i tabell 1 nedan förekommer 

nästintill lika många kvinnliga som manliga karaktärer i läroböckerna.  

Tabell 1, karaktärer och deras könstillhörighet:  
 
 KVINNLIG MANLIG EJ KÖNSBESTÄMD EJ MÄNSKLIG 

MAGIC 10 9 1 1 

HAPPY 5 7 0 0 

TOTALT 15 16 1 1 

 

För att studera om karaktärerna är representerade i lika stor utsträckning studeras även antal 

gånger karaktärerna framträder i dialogerna, dvs antal repliker, vilket presenteras nedan i 

tabell 2 (I bilaga D presenteras fullständig förteckning).   

Tabell 2, karaktärernas framträdande utifrån könstillhörighet  
 KVINNLIG MANLIG EJ KÖNSBESTÄMD EJ MÄNSKLIG 

MAGIC  138 115 2 1 

HAPPY 88 97 0 0 

TOTALT 226 212 2 1 

 

Resultatet från tabell 2 visar att de kvinnliga karaktärerna framträder i större utsträckning än 

de manliga, det trots att det i läroböckerna förekommer nästan lika många manliga som 

kvinnliga karaktärer. Framförallt gäller detta läroboken Magic. Att de kvinnliga karaktärerna 
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framträder i större utsträckning kan visa på det traditionella genusmönstret som behandlas av 

både Edlund et al. (2007) samt Spender (1985), om att kvinnor talar mer än män, den planlöst 

pladdrande kvinnan. 

    I tabell 3 presenteras hur många dialoger som inleds av kvinnlig/manlig/ej könsbestämd/ej 

mänsklig karaktär (fullständig fördelning presenteras i bilaga E):  

Tabell 3, könstillhörighet på karaktär som inleder dialog 
 KVINNLIG MANLIG  EJ KÖNSBESTÄMD EJ MÄNSKLIG 

MAGIC 9 10 1 0 

HAPPY 8 4 0 0 

TOTALT 17 14 1 0 

 

Könsfördelningen i dialogerna har emellertid även studerats. I figur 1 och 2 presenteras hur 

många dialoger som är blandade, dvs sker mellan kvinnliga, manliga samt ej könsbestämda 

karaktärer, hur många dialoger som endast sker mellan kvinnliga karaktärer, samt mellan 

manliga karaktärer. Dessutom presenteras vilket kön karaktären som inleder dialogen har 

(fullständig fördelning presenteras i bilaga E):  

Figur 1, Magic: könsfördelning i dialoger, samt könstillhörighet på karaktär som inleder dialog 
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Som presenteras i figur 1 inleder de manliga karaktärerna i Magic majoriteten av alla 

blandade dialoger. Om könsuppdelning görs när dialogen läses upp i skolan, kan pojkar 

därmed i större utsträckning få möjlighet att träna på inledande ord i dialoger. Figur 2 

presenterar att i Happy visar resultatet tvärt om, där inleds de blandade dialogerna i större 

utsträckning av kvinnliga karaktärer, vilket istället kan resultera i att flickor får mer möjlighet 

till att träna på dialogernas inledande ord (Jones et al., 1997). 

5.2. Kvalitativt resultat och analys  
Nedan presenteras resultat och analys av studiens kvalitativa del. Resultatet presenteras 

utifrån respektive lärobok och genom de tre steg som analysen har genomförts med hjälp av 

(sammanfattande kvalitativ analys presenteras i bilaga F).    

Magic Hedencrona et al. (2009) 

Steg 3 Medvetenhet om genus och jämställdhet: 

I Magic återfinns endast en dialog, kapitel 10 ”Why i was late”, som visar tydlig medvetenhet 

om genus och jämställdhet. Karaktärerna som medverkar i dialogen är en av lärobokens 

huvudkaraktärer Kate samt bikaraktären Mrs Mara, Kates lärare. Kates anledning till varför 

hon var sen till skolan är temat för dialogen som utspelar sig i klassrumsmiljö. De två 

karaktärerna som dialogen förs mellan är båda kvinnliga och dialogen kan även läsas med ett 
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intersektionellt perspektiv då den förs mellan en vuxen och ett barn, dessutom har Mrs Mara 

en maktposition då hon är Kates lärare. 

    Kate framstår som en ledare i dialogen, där hon genom en tydlig roll argumenterar och 

framför sin åsikt samt leder resten av klassen: ”No I guess not. But we text and chat a lot. 

And we can read books! Don’t you all agree?” (Hedencrona et al., 2009, s. 252 ). Den 

ledarroll som Kate intar är i det socialt konstruerade könet en traditionellt manlig roll (Edlund 

et al., 2007; Spender, 1985; Brugeilles et al., 2009). Kate ursäktar sig knappt, utan förklarar 

och argumenterar istället: ”I stayed up for a good reason, Mrs Mara… for a very good reason. 

I was reading.” (s. 25). Mot slutet av dialogen framkommer också en problematisering av 

könsmönster genom yrkestitlar, där en form av sexism problematiseras. Mrs Mara gör 

följande uttalande: ”/…/ I think we have the right person for Chairman of the Students’ 

Council!” (s. 25) vilket möts av Kate med: “Don’t you mean ‘chairperson’. Mrs Mara?” (s. 

25). Utöver den, relativt subtila, problematisering som Kate gör bortser hon även från 

komplimangen hon får från Mrs Mara. Dessutom utövar Kate en form av härskarteknik som 

traditionellt är vanligt förekommande i manliga genusroller, genom att rätta en person som 

egentligen har mer makt än hon själv (Edlund et al., 2007).  

    Den samlade analysen av dialogen mellan Kate och Mrs Mara visar att den ingår i det 

tredje steget i analysmodellen, där hög grad av medvetenhet behandlas. Kates traditionellt 

manliga karaktärsroll, problematiserandet av patriarkala mönster som yrkesroller och den 

maktposition som Kate tar på sig ger ett samlat intryck av en medvetenhet om genus och 

jämställdhet.     

Steg 2 Könsomedveten och könsblind 

Majoriteten av dialogerna i läroboken Magic placerades på steg 2, där omedvetenhet kring 

genus- och könsperspektiv samt könsblindhet är gemensamma nämnare. 15 av totalt 20 

dialoger i läroboken behandlar könsomedvetenhet och könsblindhet. Könsfördelningen i 

dialogerna är relativt jämt, dialoger som är mellan manliga karaktärer och mellan kvinnliga 

karaktärer finns representerade med 1 respektive 3 dialoger. Av de blandade dialogerna inleds 

5 dialoger av manlig karaktär och 4 dialoger av kvinnlig karaktär, en av dialogerna som 

återfinns på detta steg inleds av en karaktär som ej gick att könsbestämma.  

    Endast en av dialogerna, kapitel 12 ”Fun in school”, utspelar sig i skolmiljö, där en av 

lärobokens huvudkaraktärer, Harry, framför en skolshow tillsammans med sin klasskamrat 

                                                           
2 I fortsättningen anges endas sidnummer. 
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Bridget. Dialogen förs mellan de två karaktärerna och bortsett från att de tilltalar varandra vid 

namn behandlas varken köns- eller genusperspektiv. Ett tydligt förbiseende från genus och 

kön sker bland annat i den inledande repliken från Harry: ”Dear parents, relatives, teachers 

and students! /…/ (s. 28), som inte behandlar något könsperspektiv jämfört med om 

karaktären skulle sagt det mer traditionella ”ladies and gentlemen”. Dialogen mellan Harry 

och Bridget visar könsomedvetenhet framförallt i förhållandet till dialogen som föregår 

denna, vilken präglas av både härskarteknik och traditionella könsmönster. Den dialog som 

föregår dialogen mellan Harry och Bridget handlar om planeringen av skolshowen, och 

analysen av denna behandlas under steg 1 nedan. Harry och Bridgets dialog visar i 

förhållande till det inget förstärkande av myter utan istället ett oreflekterade kring genus och 

kön (Edwertz & Lundström, 2003; Edlund et al., 2007).  

    De 14 resterande dialoger som behandlar könsomedvetenhet och könsblindhet utspelas i 

vardagsmiljö. Dialoger mellan vänner, främlingar och inom familjer finns representerade och 

spridningen mellan samtalsämnen och teman är bred. Allt från ”internet chat” till 

vardagssamtal och hälsningsfraser mellan främlingar behandlas i dialogerna i detta steg, vilka 

kan karakteriseras som könsomedvetna. Precis som i dialogen mellan Harry och Bridget är 

resterande dialoger utan kön- och genusperspektiv. En viss mån av könsblindhet finns också 

representerat bland dessa 14 dialoger. Bland annat framgår könsblindheten i en dialog om 

läxor, kapitel 16 ”School project”, där en av lärobokens huvudkaraktärer Kylie tillsammans 

med bikaraktären Bibi medverkar (s. 38). Varken i text eller bild framkommer karaktären 

Bibis kön, vilket tolkas som ett aktivt bortseende från genus och kön. Detta skulle kunna vara 

på grund av att det i dialogen ej är relevant att veta Bibis kön. Kanske framförallt då hen 

endast har två repliker, i förhållande till Kylies 5, och detta är den enda dialogen i läroboken 

hen medverkar i (Edlund et al., 2007). 

    Det har emellertid även funnits en viss osäkerhet vad gäller placering av vissa dialoger i 

detta steg. Bland annat gäller det dialogen mellan huvudkaraktären Gopal hans ”grandfather”3 

samt en clown på cirkusen de besöker, kapitel 7 ”At the circus”. Anledningen till osäkerheten 

ligger i följande uttalande från Gopal: ”What a great birthday present taking me to the circus. 

Thank you, grandmother! Thank you grandfather! (s. 18). Något som endast bemöts av 

grandfather: ”You’re welcome, Gopal.” (s. 18). Eftersom bara den ena karaktären som 

tilltalades bemötte Gopal skulle detta kunna visa en form av härskarteknik. Men eftersom 

detta inte tycks vara en aktiv härskarteknik utan snarare endast ett ouppmärksammade av 
                                                           
3 Framgår ej om det är mor- eller farföräldrar.  
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svaret från grandmother, det vill säga att grandfather svarar åt båda, visar det 

könsomedvetenhet snarare än förstärkande av myter och makt (Edwertz & Lundström, 2003; 

Edlund et al., 2007).  

    Sammanfattningsvis är dialoger som är placerade på steg 2 dialoger som alla saknar genus 

och könsdistinktioner. Dialogerna visar låg grad av medvetenhet och reflekterade, dessutom 

framträder en viss mån av könsblindhet.         

Steg 1 Förstärkande av myter och makt  

I Magic visade fyra dialoger förstärkande av myter och makt. De huvudkaraktärer som 

medverkar i dialogerna på detta steg är Harry, som medverkar i tre av dessa dialoger, vilket är 

ungefär hälften av alla de dialoger han medverkar i totalt i läroboken. I den fjärde dialogen 

medverkar även Kate, som tidigare nämnts under steg 3. 

    En av dialogerna, kapitel 12 ”Fun in school”, där förstärkandet av traditionella 

könsmönster och makt blir tydlig behandlas planerandet av en skolshow som tema, detta i en 

skolmiljö med flera karaktärer. En av bokens huvudkaraktärer, Harry, är också huvudkaraktär 

i dialogen, vilken förs mellan honom och bikaraktärerna Teacher4, Bridget samt Jack och 

Amy. Dialogen präglas av traditionella könsmönster. Bland annat ges exempel på att pojken 

är rummets mittpunkt, och att hans idéer värderas högre än flickans. Detta, bland annat, blir 

tydligt i följande sekvens om vad skolshowen ska handla om: 

Bridget Can we perform Romeo and Juliet, sir?   

Harry Shakespeare? You must be joking! I suggest we tell jokes and riddles and 

maybe have some sketches  

Jack That’s cool, Harry! 

Amy Yes, I like that idea, too.  

Class Yes, that’s good! 

Teacher Well, Harry, the class seems to like your idea. 

Harry Super. And a lot better than Romeo and Juliet! 

(s. 28)   

Utöver Harrys förlöjligandet av Bridgets idé, som kan ses som en härskarteknik är det också 

Harry, som manlig karaktär som föreslår att de ska berätta roliga historier. Förlöjligandet och 

Harrys förslag upprätthåller båda könsmyter, den manliga härskartekniken samt den om att 

                                                           
4 Manlig lärare, nämns ej vid namn  



  20 

män i större utsträckning är humoristiska. Mot slutet av dialogen mellan Harry och hans klass 

upprätthålls ytterligare traditionella könsmönster, denna gång om mäns oförståelse kring att 

be om ursäkt. Harrys lärare försöker medla mellan Harry och Bridgets idéer: ”Harry, please! 

It’s all right Bridget! I’m sure you’d make a wonderful Juliet. Harry, tell bridget you’re 

sorry!” (s. 28) vilket Harry, oförstående om vad han gjort fel, bemöter med ”What? Oh, all 

right. Sorry Bridget.” (s. 28) (Brugeilles & Cromer, 2009; Edlund et al., 2007; Spender 1985). 

    Karaktären Harry medverkar i ytterligare en dialog, kapitel 20 ”Shadowslicer”, med 

förstärkande av myter och makt, som utspelar sig i samma skolmiljö. Denna gång mellan 

Harry och hans lärare. Även i denna dialog förstärks traditionellt manliga könsmyter genom 

karaktären.  

Teacher Harry! 

Harry Sorry, sir! Just joking! 

Teacher Well, don’t! As I was saying… The Middle Ages… 

Harry Wow! I love History. 

Teacher Harry…!    

(s. 46)   

Harrys traditionellt manliga karaktärsroll förstärks i flera avseenden i dialogen, han avbryter 

samtal, lyssnar inte på läraren och skämtar (Edlund et al., 2007; Spender, 1985).  

    Som tidigare nämnts placerades också en dialog där en av lärobokens huvudkaraktärer Kate 

tillsammans med sin bror Ben medverkar, kapitel 19 ”Yummy! Sticky chocolate cake”. 

Tidigare medverkar karaktären Kate i en dialog med hög grad av medvetenhet om genus och 

jämställdhet och där hennes karaktär problematiserade könsmönster och uppträder i en 

traditionellt manlig roll. Kates roll i dialogen med hennes bror skiljer sig åt från den roll hon 

har i dialogen som visade hög grad av medvetenhet. Dialogen utspelar sig i hemmamiljö där 

Kate och Ben ska baka efter skolan. Av texten framgår det inte om det finns någon 

åldersskillnad mellan syskonen, men de tillhörande bilderna indikerar att Kate är äldre än 

Ben, då hon presenteras som längre. Men eftersom åldersskillnaden inte framgår i texten kan 

detta inte säkerställas, och ett intersektionellt perspektivet går ej att ta hänsyn till. Dialogen 

förstärker könsmyten om kvinnan som omvårdaren, som hör hemma i köket, eftersom Kate 

har ansvaret och kunskaper för hur chokladkakan de bakar ska göras, medan Ben står 

frågande. Kate förklarar: ”Come on Ben! Butter the tin – and turn the oven on to 350º”, Ben 

besvarar med ”Right, finished! So how do you make the cake?” (s. 44-45) (Brugeilles & 
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Cromer, 2009; Edlund et al., 2007; Spender 1985). 

    De fyra dialogerna visar låg grad av kön- och genusmedvetenhet och ger en samlad analys 

om traditionella könsmönster och härskarteknik. Både traditionellt manliga och kvinnliga 

myter och mönster finns representerade och de tydliga indikatorerna på detta resulterade i 

liten osäkerhet vad gäller placeringen.   

Happy Sutcliffe et al. (2011) 

Steg 3 Medvetenhet om genus och jämställdhet: 

I Happy (Sutcliffe et al., 2011) återfinns ingen dialog som visar hög grad av medvetenhet om 

genus och jämställdhet.  

Steg 2 Könsomedveten och könsblind 

Fyra av dialogerna i Happy (Sutcliffe et al., 2011) utryckte könsomedvetenhet och saknade 

genus- och könsdistinktioner. Samtliga dialoger är blandande och alla utom en inleds av en 

kvinnlig karaktär.  

    Den fjärde dialogen på steg 2, ”Cinderella at Spring Bank”, innehåller emellertid inte 

tillräckligt mycket text för att säkerställa rättvis placering. Texten närmar sig ett 

uppmärksammande av skillnader mellan män och kvinnor, ”In a pantomime some of the 

women are played by men and some of the young men are played by girls” (Sutcliffe et al., 

2011, s. 805), och skulle därmed kunna visa högre medvetenhet och reflekterande om genus. 

Men då innehållet är för litet för att kunna avgöra detta placeras dialogen istället på steg 2.  

    De övriga tre dialogerna på steget utspelar sig i vardagsmiljö där huvudkaraktärerna Adam 

och Kate medverkar i samtliga. Den första och den tredje dialogen, vilken också inkluderar 

huvudkaraktären Sid behandlar två teman, superhjältar, ”Sid – the super artist”, samt 

uppfinningar, ”Uncle Edward’s inventions”. Karaktärerna tilltalar varandra vid namn, och 

bortsätt från enstaka pronomen: ”/…/ he has left the Batcave /…/. A radioactive spider has 

bitten him and has given him superpowers.” (s. 14), ”/…/ He had some really good ideas/…/ 

He invented a pair of scissors /…/ (s. 38), saknas reflektioner kring genus och kön. Om 

dialogerna istället hade reflekterat kring genus och kön, exempelvis vid diskussion om 

superhjältarnas kön eller om kvinnliga uppfinnare i deras närhet hade dialogerna möjligtvis 

visat högre medvetenhet (Edwertz & Lundström, 2003; Edlund et al., 2007; Brugeilles & 

Cromer, 2009).   
                                                           
5 I fortsättningen anges endast sidnummer  
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    I den andra dialogen, ”A large cup of tea”, medverkar utöver Adam och Kate bikaraktären 

Carol, som genom dialogen framgår är Adam och Kates mamma. Temat är Amerikas historia. 

Precis som i förgående dialoger tilltalar karaktärerna varandra vid namn, men utöver det 

saknas könsperspektiv, emellertid framträder även en viss könsblindhet då ingen reflektion 

kring genus eller kön görs (Edlund et al., 2007). 

    Sammanfattningsvis innehåller steg 2 dialoger, i vardagligt samtal, som i stor utsträckning 

saknar genus och könsperspektiv. I dialogerna medverkar ungefär samma karaktärer och 

dessa behåller sin karaktär genom dialogerna som de medverkar i. I dialogerna skulle det 

kunna finnas utrymme för reflektion om genus och kön, vilket dock inte genomförs, och den 

samlade analysen av de fyra dialogerna visar därmed könsomedvetenhet och könsblindhet.     

Steg 1 Förstärkande av myter och makt 

8 av dialogerna i Happy visar förstärkning av myter och makt och placerades därmed på steg 

1. Majoriteten av dialogerna är blandade, och endast två av åtta är mellan karaktärer med 

samma kön. 5 av dialogerna inleds av en kvinnlig karaktär och 3 av en manlig. Gemensamt 

för samtliga dialoger är att de upprätthåller traditionella könsmönster eller härskartekniker. 

    Den första dialogen, ”first things first”, utspelas i en skolmiljö mellan karaktärerna Mr 

Craig, Adam, Kate och Vijay, med först i världen som tema. Här tydliggörs den passiva 

kvinnan i karaktären Kate, och det faktum att ingen bemöter henne, vilket sker i samtliga fall 

då pojkarna i klassen berättar något. Kate berättar: “Did you know that the first person 

to/…/”(s. 7), istället för att som tidigare kommentera eller besvara ett påstående, berättar 

Adam istället ”Do you know who was the first person to go around the world following the 

equator?”(s. 7) som Mr Craig bemöter med “Did he walk?” (s. 7). I dialogen syns därmed 

också ett traditionellt manligt könsmönster, i härskartekniken om osynliggörande (Edlund et 

al., 2007). 

    I mitten av läroboken finns två dialoger som tydligt upprätthåller traditionella könsmyter, 

framförallt i förhållande till varandra. Den ena om datorintresserade, spelande pojkar, ”The 

ICT crew”, och den andra om kvinnor och den stora kärleken, ”A monument to love”. Adam 

och Vijay är de två karaktärer som medverkar i den första dialogen. Dialogen utspelar sig 

mellan de två pojkarna och behandlar datorer, datorspel och att inte göra läxan. Dessutom 

tävlar de två karaktärerna: ”Well, mine is better than yours/…/” (s. 54). Samtliga vilka 

upprätthåller traditionellt manliga könsmönster (Edlund et al., 2007; Brugeilles & Cromer, 

2009; Spender, 1985). Som motsats till Adam och Vijays dialog står nästa dialog i läroboken, 

där karaktärerna Eve och Kate medverkar. Dialogen har Indien, och Taj Mahal som tema, 
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men med kärlek som ett slags undertema. Eftersom dialogen genomförs mellan två kvinnliga 

karaktärer, och framförallt i jämförelse med föregående, upprätthålls könsmyten om kvinnor 

som fascinerade av den fantastiska kärleken:  

Kate It sounds amazing.  

Eve It is. Just remember one thing. Kate 

Kate What is that? 

Eve The Taj Mahal is a monument of love, Kate. A teardrop on the cheek of eternity.  

(s. 63). 

Det är framförallt i samtalsstilarna som könsrollerna i dialogerna mellan Adam och Vijay 

samt Eve och Kate framkommer. De manliga karaktärerna motsätter sig varandra, och visar 

upp en form av statusmarkerande, detta i motsats mot de kvinnliga karaktärerna som visar 

lyssnande, medkännande och samhörighet (Edlund et al., 2007; Spender, 1985). 

    I Happy finns flera exempel på dialoger med traditionella könsmönster där mannen 

framställs som aktiv ledare, som Buddy, som ska göra en resa till Canada, i kapitlet ”Buddy 

explores Canada”. Buddy ska på sin resa genomföra allt från rodeo till skidåkning och 

”hikeing” och när karaktären Carol uttrycker oro bemöter Buddy henne med ”Oh, don’t you 

worry about me, Carol. I will be fine. Just make sure you get me to the airport on time” (s. 

47). Buddy upprätthåller inte endast traditionellt genus- och könsmönster i sin roll som aktiv 

ledare, han använder också en typ av härskarteknik i bemötandet med Carol (Edwertz & 

Lundström, 2003; Edlund et al., 2007; Brugeilles & Cromer, 2009; Spender, 1985). 

    Precis som i det första steget i Magic finns även i Happy flera former av upprätthållande av 

traditionella könsmönster representerat, i dialogerna i steget ger sammanfattningsvis ett 

tydligt resultat av låg medvetenhet kring genus och kön.  

6. Diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka två läromedel i engelska för årskurs 4-6, med 

utgångspunkt i läroplanens värdegrund när det gäller genus- och könsmönster. Diskussion 

kring studiens frågeställningar kommer här föras. 

- Hur förhåller sig läroböckerna till läroplanens värdegrund när det gäller genus- och 

könsmönster? 

- Hur avspeglas könsroller i läromedlens dialoger?  
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De två läromedel, Magic och Happy, som analyserats i denna studie används i stor 

utsträckning i undervisningen i engelska för årskurs 4-6, och Skolverket (2006b) menar att det 

därav är av vikt att de följer läroplanens mål och värderingar. Skolverket (2016) styrker att 

skolan, i enlighet med läroplanen ska motverka traditionella könsmönster. Dessutom uttrycks 

att elever i svensk skola ska utveckla en uppfattning kring vad som är kvinnligt och manligt 

samt ett främjande av kvinnor och mäns rättigheter och möjligheter.  

    Analysen av Magic och Happy visar att dialogerna inte förhåller sig väl till normerna för 

genus- och könsmönster i läroplanens värdegrund. Könsfördelningen i läroböckernas dialoger 

är ojämlik. Studiens resultat bekräftar den tidigare forskningen där Berge och Widding 

(2006), Graeske (2010), Brugeilles och Cromer (2009) samt Jones et al. (1997) visar 

överrepresentation av män, befästande av traditionella genus- och könsmönster samt ojämn 

könsfördelning i dialoger. 

    Resultatet från analysen av läroboken Magic visar jämn könsfördelning av karaktärer som 

medverkar i bokens dialoger, men ojämn könsfördelning i talutrymme. Kvinnliga karaktärer 

framträder i större utsträckning, något som enligt Jones et al. (1997) kan resultera i att flickor, 

om könsfördelning vid exempelvis högläsning i skolan i görs, får mer möjlighet till att öva på 

att tala. Edlund et al. (2007) samt Spender (1987) menar också att en traditionell föreställning 

är att kvinnor talar mer än män, myten om den pladdrande kvinnan. Som resultatet av denna 

studie visar kan därmed läroboken Magic, befästa traditionella genusmönster. Detta kan ske i 

undervisning men även utanför klassrummet, då Jones et al. (1997) menar att aspekter som 

talutrymme visar sig påverka elever även utanför skolan.  

    Resultatet visar att manliga karaktärer inleder fler dialoger, framförallt de dialoger där både 

kvinnliga, manliga och ej könsbestämda karaktärer medverkar. Jones et al. (1997) menar att 

om läroboken på liknande sätt används, genom könsfördelning av karaktärer, bidrar detta till 

att de elever som lär sig inledande fraser i dialoger är pojkar i större utsträckning än flickor. 

Att elever i olika stor uträckning får möjlighet till att lära sig inledande fraser är inte i enlighet 

med läroplanens värdegrund om att elever oberoende av könstillhörighet ska utveckla sin 

förmåga (Skolverket, 2016). Det är emellertid svårt att säga hur läroboken används i 

undervisning, och för att genomföra fullständig jämförelse med läroplanens värdegrund 

behöver studier av lärares användning av boken också genomföras (Skolverket, 2006b). 

    Resultatet visar även att dialogerna i Magic visar generellt lågt reflekterande kring genus 

och kön. Majoriteten av dialogerna, 15 av 20, visar oreflekterade och förbiseende av genus 

och kön. I jämförelse med värdegrunden i Lgr 11 (2016) är detta negativt, då undervisningen 

även ska behandla uppfattningen om vad som är kvinnligt och manligt. I förhållande till 
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Edlund et al. (2007) visar resultatet att flera av dialogerna i Magic förstärker traditionella 

genus- och könsmönster samt härskartekniker. Intressant är emellertid att en av dialogerna i 

Magic i förhållande till Edwertz och Lundströms (2003) metod visar hög medvetenhet om 

genus och jämställdhet, och traditionella genus- och könsmönster kan därmed motverkas 

genom dialogen. 

    Resultatet av analysen av läroboken Happy visar också en jämn könsfördelning av 

karaktärer som medverkar i dialogerna, dock är könsfördelningen av karaktärer som 

framträder inte ojämn i samma utsträckning som i Magic. I Happy framträder manliga 

karaktärer fler gånger, men skillnaden är inte lika signifikant som i Magic. Den jämna 

könsfördelningen av karaktärer i Happy visar att läroboken i enlighet med läroplanens 

värdegrund visar jämställdhet (Skolverket, 2016). Eftersom läroboken ger båda könen lika 

stort utrymme, menar Jones et al. (1997) att alla får elever samma möjlighet att öva på att tala, 

samt utveckla kunskaper om hur dialoger inleds. 

    Till skillnad mot dialogerna i Magic innehåller Happy fler dialoger med lägre grad av 

medvetenhet, och därmed förstärkande av könsmyter och makt. Resultatet visar att 8 av 12 

dialoger visar upprätthållande av könsmyter och härskartekniker och i jämförelse med 

läroplanens värdegrund är det otillfredsställande. Som framkommer i läroplanen ska skolan 

motverka traditionella genus- och könsmönster vilket resultatet i denna studie visar att ett 

oreflekterat arbete med läroboken Happy inte gör i så stor utsträckning. Enligt Graeske (2010) 

kan ett reflekterande arbete motivera undervisning med böcker som inte är jämförbara med 

läroplanens värdegrund. Eftersom karaktärer i bland annat läromedel har stor inverkan på 

barn är det av vikt att dessa inte upprätthåller traditionella könsmönster, detta för att uppnå 

jämställdhet och ge alla elever i skolan samma förutsättningar, vilket UNESCOs guide för 

jämställdhet påvisar (2009). Värt att nämna är att, precis som med Magic finns det möjlighet 

att använda läroboken Happy för kritiska och reflekterande diskussioner om jämställdhet, 

genus och kön, vilket Berge (2011) samt Graeske (2010) menar är något som kan bidra till att 

läroboken trots allt blir ett relevant verktyg att använda i enlighet med läroplanens 

värdegrund. 

6.1. Avslutning  
Denna studie som analyserat läroböckerna Magic! Classbook 5 och Happy textbook year 6 för 

engelska åk. 4-6 har skapat en förståelse för området läromedel i förhållande till läroplanens 

värdegrund, när det gäller genus- och könsmönster. Som framkommer i studiens resultat visar 

båda läroböckerna traditionella genus- och könsmönster, samt ojämlik könsfördelning av 
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karaktärer och karaktärers framträdande. I urvalet av läromedel för studien presenterades en 

undersökning, vilket urvalet delvis är baserad på, där det framgick att de läroböcker som 

analyserats i denna studie endast är ett urval av de många läroböcker som används i engelska 

för åk. 4-6 (se bilaga A). Studien har därmed vissa begränsningar då resultatet endast visar en 

del av de läromedel som används, och inte ger en fullständig bild av området. Emellertid visar 

förhoppningsvis det breda användandet av de studerade läromedlen att de är representativa. 

Ett intersektionellt perspektiv, där aspekter som ålder och social status tas med i beräkningen, 

hade, som framgår i Graeske (2010) samt Jones et al. (1997) möjligtvis också kunnat ge 

studien ett bredare perspektiv. Studien i förhållande till Graeske (2010) samt Berge (2006) 

visar också vikten av utvärdering och reflektion kring de läromedel som används i skolan, då 

resultatet visar att ett oreflekterat arbete med de studerade läroböckerna kan resultera i 

befästande av traditionella genus- och könsmönster. 

    Som vidare forskning på området kan det vara intressant att analysera ytterligare 

läroböcker, för att ge en bredare bild av området. Emellertid skulle även en undersökning av 

hur läroböckerna används i undervisning också medverka till en djupare förståelse, och 

möjligtvis en mer rättvis bild av de analyserade läroböckerna. 
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8.3. Bilaga C 

Tabell 4, vilka karaktärer förekommer i böckernas dialoger? 

Magic Kvinnlig karaktär Manlig karaktär Ej könsbestämd 

karaktär 

Ej mänsklig  

1 Kylie Gopal Bibi Rinaldo 

2 Jana Gopals father   

3 Gopals mother Gopals grandfather   

4 Lalita Clown    

5 Kates mother Liza    

6 Kate Harrys teacher   

7 Mrs Mara Harry   

8 Bridget Jack   

9 Amy Ben, Kates brother   

10 Harrys mother Eric, Kylies father   

Totalt: 10 9 1 1 

Happy Kvinnlig karaktär Manlig karaktär Ej könsbestämd 

karaktär 

Ej mänsklig 

karaktär 

1 Kate  Mr Craig   

2 Muriel  Adam    

3 Carol Vijay   

4 Mandy Sid   

5 Eve Buddy   

6  Bert   
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8.4. Bilaga D 

Tabell 5, hur många gånger framträder karaktärerna i dialogerna?  

Magic Kvinnlig karaktär Manlig karaktär Ej könsbestämd 

karaktär 

Ej mänsklig 

1 41 (Kylie)  26 (Gopal) 2 (Bibi) 1 (Rinaldo) 

2 13 (Jana) 4 (Gopals father)    

3 3 (Gopals mother) 4 (Gopals grandfather)    

4 5 (Lalita) 1 (Clown)   

5 16 (Kates mother 

Liza)  

   

6 37 (Kate) 20 (Harrys teacher)   

7 8 (Mrs Mara)  47 (Harry)   

8 6 (Bridget)  2 (Jack)   

9 1 (Amy)   11 (Ben, Kates brother)   

10 8 (Harrys mother)  1 (Eric, Kylies father)   

Totalt: 138 116 2 1 

 

Happy Kvinnlig karaktär Manlig karaktär 

1 34 (Kate)  6 (Mr Craig) 

2 11 (Muriel) 36 (Adam)  

3 21 (Carol) 11 (Vijay) 

4 8 (Mandy) 23 (Sid) 

5 14 (Eve) 10 (Buddy) 

7  Mike   

Totalt: 5 7 0 0 
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6  6 (Bert) 

7  5 (Mike) 

Totalt: 88 97 

 

8.5. Bilaga E 

Tabell 6, hur många dialoger börjar med en manlig/kvinnlig karaktär och är dialogen mellan 

kvinnor/män eller blandad? 

Magic sida Kvinna Man Obestämd Kvinna-

kvinna 

Man-man Blandad 

9 x   x   

16-17 2, 1,    1,2 

18-19  x   x  

20-21 x   x   

24-25 1,2   2  1 

28-29  1,2    1,2 

36-37  x    x 

38   x   x 

44-45  x    x 

46-47  x   x  

52-53 1,2   1  2 

54 x     x 

58-59  1,2,3,4    1,2,3,4 
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Happy 

 

Kvinna Man Obestämd  Kvinna-

kvinna  

Man-man Blandad 

6-7  x    x 

14-15  x    x 

22-22 x     x 

30-31 x     x 

38-39 x     x 

46-47  x    x 

48-49 x     x 

54-55  x   x  

62-63 x   x   

70-71 x     x 

80-81 x     x 

82-83 x     x 

  

8.6. Bilaga F 

Tabell 7, analys av läroböcker, kvalitativ 

Magic: Sida, dialog om Steg i trappan 

9, Kylie och Jana internet 

Chat  

2, innehåller inget 

könsperspektiv eller 

könsdistinktioner alls  

16-17 Dialog 1 mellan 

Gopal och mother 

födelsedag 

2, innehåller inget 

könsperspektiv  

16-17 dialog 2 mellan Lalita, 2, innehåller inga reflektioner 
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Gopal, Father födelsedag kring genus eller kön  

18-19 Gopal, Grandfather 

Clown Circus 

2, dock osäker mellan 2 och 1. 

Anledningen är tilltalet till 

Grandmother men utan svar, 

svårt att veta, då de bara 

förbiser. Detta skulle kunna 

resultera i en tvåa eftersom det 

ej uppmärksammas.  

20-21 Mom och Kate 2, förbiser könsperspektiv 

24-25 Dialog 1 Katten 

Rinaldo och Kate 

2, kvinnan som hjälplös, 

problematisk eftersom det 

handlar om barn dock, ”silly 

girl” kommentaren. Eftersom 

dialogen handlar om barn och 

katt hamnar den på steg två.     

24-25 Mrs Mara och Kate i 

skolan om varför hon är sen 

3, problematiserar könsmönster 

- chairman säger charperson 

istället. Uppträder som en 

ledare, könsroll traditionellt 

manlig    

28 Dialog 1 Mellan Teacher, 

Harry Bridget och 

kommentarer från Jack och 

Amy 

1, myten om manen som 

rummets mittpunkt. Hans idéer 

toppar alla hennes. Han 

förlöjligar dessutom hennes 

förslag genom hela. Tillämpar 

härskarteknik. Även läraren tar 

fasta på traditionella 

könsmönster när han 

ifrågasätter om Harry vill vara 

värd för showen. Pojken som ej 

förstår att han ska be om ursäkt  
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28 dialog 2 mellan Harry 

och Bridget  

2, förbiser könsperspektiv 

reflekterar ej kring genus och 

kön  

36-37 Mellan Harry och 

Kylie 

1, Harry tillämpar härskarteknik 

och förlöjligar Kylies bok, då 

denna är en kärlekshistoria.  

 

38 Mellan Bibi och Kylie 2, saknar genusdistinktion, får 

inte ens veta vilka kön Bibi har.  

44–45 Mellan Kate och 

hennes bror, Ben 

1, Kate som omvårdare/kan allt 

i köket ska hjälpa sin bror med 

att baka snarare än att de bakar 

tillsammans. Svårt att veta om 

detta är pga ålder eller kön 

dock. Kate som olika personer  

46-47 Teacher (Man) och 

Harry 

1, Förstärker könsmyten om att 

pojkar inte kan sluta prata, 

avbryter samtal och inte lyssnar 

på läraren.  

52, 1 Kate och hennes 

mamma 

2, reflekterar ej kring genus och 

kön 

52, 2 Harry och hans 

mamma 

2, reflekterar ej kring genus och 

kön   

54 Harry och hans mamma 2, på grund av det 

intersektionella perspektivet och 

Harrys karaktär hamnar detta på 

steg två. Reflekterar ej kring 

genus och kön och genus    

58-59, 1 Gopal och Kylie 2, förbiser könsperspektiv och 

reflektioner kring genus och 
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kön 

58-59, 2 Gopal och Kate 2, förbiser könsperspektiv och 

reflektioner kring genus och kön 

58-59, 3 Harry, Kylice, 

Kylies pappa, Kates 

mamma, Kate 

2 förbiser könsperspektiv och 

reflektioner kring genus och 

kön 

58-59, 4 Gopal, Kate, Harry 

och Kate 

2 förbiser könsperspektiv och 

reflektioner kring genus och kön 

 

Happy. Sida, dialog om  Steg i trappan  

6-7 Mr craig, Adam, Kate 

och Vijay 

1. Att ingen kommenterar Kates 

inlägg skulle kunna upprätthålla 

könsmyten om kvinnan som 

passiv och mannens 

härskarteknik  

14-15, Adam, Sid och Kate 2, inget könsperspektiv tas upp 

eller behandlas.  

22-23, Kate, Muriel och 

Adam 

1 förstärkande om könmyten 

om kvinnan som omvårdare. 

Att det togs som självklarhet att 

det handlar om en kvinna  

30-31 Carol, Adam och Kate 2, förbiser könsperspektiv 

38-39 Kate, Sid, Adam 2, förbiser könsperspektiv  

46-47, Buddy, Carol, Kate 

och Adam 

1, könsmyten om mannen som 

aktiv ledare härskarteknik över 

Carol om att se till att hålla 

tiden 

48-49 Mandy, Bert, Eve and 1, Bert som aktiv ledare för 
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Muriel gruppen, blir tilltalad och fråga 

dom vad de ska göra. He’s the 

skip or captain. Tydligt att 

kapten, ledaren ska vara kille.  

54-55 Adam, Vijay och Mr 

Craig 

1. Myten om killar som 

dataspelande inte gör läxan och 

tävlar. Varför ingen kvinnlig 

karaktär med i diskussionen? 

Hitta ref på detta?!  Mamman 

som vill se yngre ut  

62-63 Eve och Kate 1. Framförallt i jämförelse med 

förra dialogen, då detta 

upprätthåller myten om kvinnor 

som fascinerade av den 

fantastiska kärleken.  

70-71 Carol och Sid 1. Framförallt vad gäller 

heteronormen  

80 Kate och Adam  2 reflekterar kring kön med 

problematiserar ej  

82-83 Kate, Adam, Carol 

och Mike 

1, Härskarteknik 
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