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Abstract 

This study compares two educational materials for English education on how different gender 

identities and sexualities are represented in text and illustrations. The curriculum for the 

Swedish school (Skolverket 2016, Lgr11) is based on a value system, one of equality. The 

equality program in the curriculum includes awareness of and respect toward different 

genders, and is against offensive treatment based on excessive gender expressions, sexualities, 

ethnicities, body capabilities, religions, and age. Traditional gender roles are to be questioned 

and countervailed, so that all children can develop their own personal qualities and interests 

without the influences of gender standards. The equality program is meant to be a part of the 

daily learning environment. Educational materials should therefor reflect diversity, according 

to the value system (Berge, 2011). Pupils can read many different educational texts each day, 

and reflect on illustrations and pictures. All these materials can affect pupils’ values and 

standards. Indeed, pupils can learn more than English when the educational materials covers 

more than the subjects’ core information.  

Keywords: educational materials, gender, sexuality, representation, value system, equality 

program, English education. 
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1.1 Introduktion 

Skolans arbete är inte enbart kopplat till ämneskunskaper och hur de ska läras ut. Skolan har 

också ett fostrande uppdrag och ska förmedla den värdegrund som samhället bygger på 

(Skolverket 2016). Värdegrunden består delvis av riktlinjer för hur jämställdhet ska behandlas 

i skolans värdegrund: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 

de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

(Lgr11, s.8)  

Det står även att ingen ska diskrimineras på grund av bland annat könsöverskridande identitet 

eller uttryck, samt sexuell läggning (Skolverket 2016). Att inte diskrimineras kan handla 

mycket om att en känner sig inkluderad och att sådant som en kan identifiera sig med blir 

representerat i vardagen. Ett sätt att främja värdegrunden är att förtydliga 

jämställdhetsarbetets roll i undervisningen (Wedin, Eva-Karin, 2009). Elever läser flera olika 

texter varje dag i undervisningen som visar olika personer, fiktiva som verkligt existerande, i 

olika vardagssituationer. Läromedel ska främst ha ett innehåll som hjälper eleverna att nå 

kunskapsmålen, men det är också viktigt att de inte har innehåll som upprätthåller normer som 
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hindrar jämställdhetsarbetet och andra värdegrundsrelaterade faktorer. Om vi förutsätter att 

våra åsikter och vårt identitetsskapande påverkas av vad vi läser, ser och hör, så bör lärare se 

över att de läromedel som väljs har representativ mångfald när det gäller könsidentiteter och 

sexuella läggningar. Även mångfald av etniciteter, funktionsvariationer och andra faktorer 

behöver få plats i läromedel. För den pedagogiska verksamheten kan representativ mångfald i 

läromedel dessutom underlätta i likvärdighetsarbetet på en skola, eftersom det blir lättare för 

elever att se alla olika människors lika värde. Lärare kan få material till att skapa öppna 

diskussioner om könsidentitet och sexuell läggning på ett mer kontrollerat sätt i klassrummet, 

och undvika att begrepp används som skällsord eller på annat sätt bidrar till kränkande 

behandling. 

Eftersom representativ mångfald i läromedel kan vara ett användbart medel för 

jämställdhetsarbetet i skolan, vill jag i min uppsats utföra en läromedelsanalys med syftet att 

få en överblick över representativ mångfald i läromedel för undervisning i engelska. Den 

frågeställning som jag utgår från i min läromedelsanalys är följande: I hur hög grad uppnår 

läromedel för undervisning i engelska representativ mångfald, gällande inkludering av olika 

könsidentiteter och sexuella läggningar? 

 

Bakgrund 

Läromedel, såsom textböcker, används flitigt i undervisning i engelska enligt en rapport från 

Skolverket (Skolverket, 2006, Rapport 284). Rapporten visar även att det är vanligare att 

dessa slags läromedel används i mellanstadiet, samt för att det ger en trygghetskänsla hos 

lärare i deras undervisningsplanering. Om läromedlen innehåller fler aspekter av läroplanerna 

än enbart ämnesinnehåll och kunskapskriterier så kanske lärares arbete underlättas mer.  

Värdegrunden i Lgr11 (Skolverket 2016) är en central utgångspunkt i arbetet för jämställdhet 

i skolans verksamhet. Hur och när värdegrunden ska appliceras i undervisningen är inte 

klarlagt. Dock står det i Lgr11(Skolverket 2016) att exempelvis kränkande behandling mot 

personer, baserad på deras könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, med mera, ska 

motverkas aktivt. Britt-Marie Berge (2011) nämner att det är lärares ansvar att elever ska få 

lika mycket utrymme i och inflytande över sin undervisning oavsett kön. Ett sätt att 

säkerställa det arbetet i undervisningen, är att använda läromedel och läroböcker som redskap 

för att främja jämställdhet och likabehandling i alla läroämnen. Läromedlen behöver då 
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innehålla sådant som inte motverkar jämställdhet. Läroplanernas värdegrund används som 

styrdokument i lärares arbete, beskriver Berge (2011). Den forskning som grundar sig i 

statliga styrdokument tenderar enligt Berge (2011) att utgå från så kallad pragmatisk 

forskningstradition. När problem uppstår i praktiken, utgår pragmatismen från det problemet 

och försöker finna lösningar i förhållande till en lokal kontext. Berge (2011) beskriver detta 

utifrån genusforskning, att forskningen kan utgå från exempelvis jämställdhetsarbetet som 

nämns i skolans styrdokument och fokuserar på de jämställdhetsrelaterade problem som kan 

orsakas av läromedel använda i undervisningen.  

Berge (2011) påvisar även en del brister i hur jämställdhetsmålen definieras. Målen kan tolkas 

på flera olika sätt och vad som menas med kön är inte helt tydligt. Å ena sidan, redovisar 

Berge (2011), att kön i läroplanernas värdegrund handlar om skillnad och olikhet. I 

regeringens prop. 1994/95:164 uttrycks det att personal inom utbildningssektorn ska ha i 

åtanke ”könstillhörigheternas betydelse för lärande” och att ”både flickors och pojkars 

förutsättningar betraktas” (citerat i Berge, 2011 s.159). Det, förtydligar Berge (2011), öppnar 

för att elever kan bemötas kvalitativt olika beroende på vilken hänsyn som tas till elevers 

könsidentitet. Å andra sidan utvärderas jämställdhet utifrån viken plats personer av olika kön 

tillåts ta, att alla får lika mycket utrymme. Berge (2011) betonar att den underliggande 

normen för jämställdhet är att könen inte är så olika, utan att de tvärtom är mer lika. Med 

andra ord, oavsett vad en har för kön så har en kapacitet att utföra samma arbete. Det är därför 

viktigt att alla blir lika mycket representerade. Enligt Statistiska Centralbyrån (2008) behöver 

inte representationen av könen man och kvinna vara 50–50 procent för att räknas som 

jämställt. Det räcker att den procentuella statistiken visar på 40–60 procents representation 

mellan kvinnor och män. Visar det ena könet över 60 procents representation, så är det den 

dominerande faktorn och statistiken visar inte jämställda siffror. Berge (2011) citerar 

regeringens prop. 1994/95:164 att för att de ideala jämställdhetsmålen ska uppnås, ”får t.ex. 

inte kön utgöra grund för eller rent faktiskt leda till särbehandling” (Berge, 2011 s.160). För 

att sammanfatta hur detta förhåller sig till läromedel och undervisning förklarar Berge (2011) 

att skolpersonal och läroboksförfattare behöver ta hänsyn till sådant som särskiljer könen, 

utan att särbehandla någon av dem.  

Av Berge (2011) kommer vikten av lärarens ansvar i jämställdhetsarbetet och vikten av 

läromedel som hjälpmedel i detta att appliceras i uppsatsens diskussion, tillsammans med 

Centralbyråns (2008) statistiska riktlinjer för vad som anses jämställt. Diskussionen kommer 

också att behandla skolpersonal och läromedelsförfattares hänsynstagande till könsidentiteter 
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och sexuella läggningar i enhet med hur regeringens prop. 1994/95:164 framhåller begreppet 

kön och vilken hänsyn till det som bör tas.  

Att analysera och studera innehållet i läromedel, utöver kunskapsrelaterat innehåll, gör att 

lärare kan välja läromedel som även uppfyller läroplaners värdegrund och övriga uppdrag. Att 

göra genusanalyser av läromedel är något som sker ständigt, men det verkar vara ett tema som 

det forskas mer och mer om. Granskning av läromedel gör att vi kan säkerställa att 

läromedlen uppfyller läroplaners och samhällets värdegrund och mål. Tidigare forskning har 

redogjort för hur läromedel påverkar elevers och lärares åsikter, nämner Angerd Eilard 

(2008), vilket gör att en kan styrka varför mångfald bör representeras i läromedlen. Eilard 

(2008) använde sig av läromedel och läroböcker som empiriskt material  i sin undersökning, 

på grund av att dessa material har en sådan central roll i undervisningen. Gällande genus som 

forskningsämne så finns det flera olika analysinriktningar, kategorier såsom könsroller, dels 

genom samhällets konstruktioner, dels symboliskt i exempelvis en dekonstruktion. Varje 

analysinriktning har dock för och nackdelar, som Eilard (2008) antyder kan ha olika effekt för 

genusanalysens betydelse. Att enbart analysera könsroller kan göra att kön ses som en fixerad 

essentiell kategori. Jag kommer därför att fokusera på att analysera könsneutrala uttryck och 

illustrationers representation såväl som de könsidentiteter som är norm i vårt samhälle. Även 

om Eilard (2008) redovisar material om hur könsidentiteter, könsroller, nationalitet och 

sexualitet uttrycks i läroböckerna som analyserats, snarare än hur representationen av varje 

kategori ser ut procentuellt, så finner jag god användning av hennes studie. Den ger 

perspektiv på olika decenniers syn på könsroller och sexuell läggning, samt även hur en såg 

på främlingar och olika etniciteter förr. Den informationen kan användas för att jämföra med 

hur de läromedel som kommer användas i min analys står i förhållande till tidigare decenniers 

samhällsideal.  

Eilard (2008) fann i sin studie att även om manligt kodade personer och kvinnligt kodade 

personer förekommer ungefär lika ofta i de läroböcker från 1960-talet som analyserats, så 

representeras de i form av traditionella könsroller. Manligt kodade ses som mer aktiva i lek 

och arbete, medan kvinnligt kodade avbildas och omnämns som stillsamma och 

omhändertagande. För att uppmuntra elever till att vara skötsamma och flitiga oavsett kön, 

nämner Eilard (2008), så representeras både manligt kodade barn och kvinnligt kodade barn i 

situationer där de ritar, skriver eller läser. Men även i dessa situationer fann Eilard (2008) 

könsstereotypiska representationer av kvinnligt kodade och manligt kodade barn. Exempelvis 

att manligt kodade barn skriver ord som är verb såsom leka och ro, vilket visar att de är 
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aktiva, och att kvinnligt kodade barn skriver adjektiv och substantiv, såsom fin och mor, som 

kan beskriva hur de vill vara/bli. Eilard (2008) redovisar att om dessa karaktärer går emot de 

könsroller som tillskrivs flickor/kvinnor och pojkar/män, så förlöjligas de eller ifrågasätts, för 

att de inte uppför sig enligt normen. Exempelvis så kallade pojkflickor eller fäder som tar sig 

an hushållssysslor.  

Eilard (2008) förtydligar att läroböcker tenderar att spegla, men också förstärka de 

samhällsnormer som råder, även om dessa samhällsnormer inte främjar de jämställdhetsmål 

som står i läroplanernas värdegrund. För att förtydliga, varje läroplan genom Sveriges 

utbildningshistoria har något i värdegrunden som skiljer sig från tidigare. Det behöver inte 

vara mycket men det kan förtydliga eller utveckla vad jämställdhetsarbetet i skolan innebär, 

och vilka som berörs av det. Till det hör även olika årtiondens syn på exempelvis vilka 

könsidentiteter och sexuella läggningar som är accepterade av samhället och hur det speglas i 

läroböckerna. Eilard (2008) fann att det skedde en utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv i 

läroböckernas utformning redan mellan 1960-talet och 1970-talet, samt att det verkar ske en 

långsam utveckling mellan senare årtionden också. Om det beror på att samhället blivit mer 

inkluderande för icke-normativa personer eller om läroplanernas värdegrund konkretiserat vad 

jämställdhetsarbetet går ut på är svårt att säga, men Eilard (2008) betonar en tydlig skillnad 

mellan läromedelsböckerna från 1960-talet och 1970-talet. Eilard (2008) nämner även att trots 

viss inkludering av icke-normativa personer i läromedelsböcker från 1970-talet och 1980-talet 

så tenderar de fortfarande att ses stereotypiskt och ur ett normativt perspektiv. Det är inte 

ovanligt att försök till att belysa stigmatiserade personers vardag ändå håller fast vid fördomar 

gentemot dessa utsatta grupper. Exempelvis att läromedel kan belysa problemet med hur 

tjocka personer kränks av samhället, men samtidigt porträtteras som lata och med bristande 

intelligens, eller att personer med alkoholproblem eller annat besitter samma känslor som 

andra utan psykiska eller fysiska problem, men ofta ses som arbetarklass och framstår som 

mindre värda (Eilard, 2008). Detta återkommer gällande könsidentiteter och sexuell läggning 

också. Eilard (2008) redovisar exempelvis att heteronormen romantiseras i de läroböcker från 

1980-talet som användes i hennes studie. Andra sexuella läggningar nämns inte, men 

läroböckerna visar flera exempel på kompisrelationer som är könsöverskridande, vilket 

stödjer att en kan vara kompis med vem en vill oavsett vad denne har för könsidentitet. I 

läroböcker från tidigt 1990-tal observerar Eilard (2008) att könsroller ifrågasätts mer och att 

relationer mellan barn och föräldrar blir mer mångfasetterade. Till exempel förekommer 

pappor som ifrågasätter varför inte pojkar gör hushållssysslor när deras döttrar måste göra det, 
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barn som leker ihop oavsett könsidentitet, samt mammor som inte enbart tar hand om hemmet 

utan också har arbeten. Detta är något som Eilard (2008) inte finner lika vanligt i de äldre 

böckerna hon analyserat. Romantiska heteronormativa ideal fortsätter att representeras, och 

även macholaddade ideal bland manligt kodade personer. Pojkar som tycker att flickor är lite 

töntiga när de blir kära finner Eilard (2008) exempelvis många exempel på i sin studie.             

Läromedel behöver inte återspegla de normer och värderingar vi redan har, de kan också 

användas som framtidssyftande material. Chi Cheung Ruby Yang (2011) hävdar att planering 

av läromedel i språkundervisning är en viktig del av de sociala mål vi vill ha i samhället.  För 

att uppnå jämlikhet kan alltså medvetenhet om vilka ideal som representeras i läromedel vara 

av stor vikt att se över. I Japan har regeringen försökt att öka kvinnors status aktivt, något som 

Jackie F.K. Lee (2016) har observerat i läromedel, och det verkar ha gett vissa resultat för 

jämställdheten i landet. Lee (2016) nämner att litteraturstudier kan undersöka om 

jämställdhetsarbetet ett land genomför, går att finna i skolans läromedel också. Yang (2011) 

nämner även att språkundervisning inte enbart är ett tillfälle att utveckla språkkunskaper och 

läskapacitet, utan kan också utveckla social förmåga. Yang (2011) beskriver, liksom Eilard 

(2008), hur samhällets normer återspeglas i undervisningsmaterial. Om samhället aktivt 

diskriminerar på grund av kön, så är det inte ovanligt att återfinna samma diskriminerande 

strukturer i läromedel.  

Texter i läromedel som återspeglar samhällsnormer påverkar eleverna, när de tar in 

informationen och tillämpar den i sin egen vardag. Yang (2011) återger att tidigare forskare 

har funnit bevis för att elevers attityd, värderingar och beteende blir starkt influerat av vad de 

läser i skolan, och att det innefattar hur de uppfattar könsroller och sexualitet genom de 

normer som finns i dessa texter. De vanligaste normer som återfinns i läromedel redovisar 

Yang (2011) i sin studie, med hjälp av tidigare forskning. Män brukar porträtteras på ett sätt 

som visar dem aggressivare, mer argumenterande och med större tävlingsinstinkt, till skillnad 

från hur kvinnor blir porträtterade. Kvinnor porträtterades istället oftare som vårdande, 

empatiska, emotionella, passiva och ömsinta. Men Yang (2011) nämner även att, beroende på 

vilken tidsepok som det studerade materialet är ifrån, kan representationen av kvinnor och 

män ibland vara mer eller mindre jämställd. 

Vid en läromedelsanalys med tema genus behandlas ofta hur kön och sexualitet representeras 

i bild, i vilken grad de omnämns och huruvida olika könsidentiteter visar konservativa 

könsroller och mönster. Lee (2016) antyder att språket i sig kan vara mer eller mindre 

sexistiskt gällande hur ord, fraser och uttryck används i relation till befästandet av könsroller. 
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I de flesta språk är ord med maskulin betydelse norm. Lee (2016) observerar exempelvis att 

det engelska språket använder det maskulina pronomenet ’he’, ordet ’man’ och morfemet ’-

man’ som norm vid generella yrkesbenämningar och vid förklararingar av mänskliga 

fenomen. Yrken som inte tydligt är maskulina kan ändå bli feminiserade med affix som ’-ess’ 

och ’-ette’ (exempelvis; actress, usherette) för att visa att det är kvinnor som har det yrket. 

Lee (2016) observerar att det på senare tid har blivit vanligt att använda morfemen -person 

eller ’-people’ istället för morfemet ’-man’ i ord som nödvändigtvis inte behöver bekräfta 

yrkesutövarens kön (exempelvis; salesperson/salespeople). De feminina affixen ’-ess’ och ’-

ette’ är även det något som börjar användas mindre, till förmån för de ursprungliga orden för 

yrkesutövare, vilket Lee (2016) också nämner i sin studie. Vidare beskriver Lee (2016) att 

kvinnliga termer oftare sätts efter manliga termer, och att det reflekterar att kvinnor anses 

komma i andra hand efter män. De exempel som nämns av Lee (2016) är: Romeo och Julia, 

Adam och Eva, samt Mr och Mrs Brown. Jag kommer i min analys använda språkliga termer 

för att kunna identifiera information om olika könsidentiteter och om könsneutrala yrkesnamn 

visar könsneutrala illustrationer och karaktärer, eller om de yrken som finns är mestadels 

könsstereotypiska. Jag kommer dock inte gå in på i vilken ordning personer nämns till sin 

partner. Även om det skulle finnas mycket data på det området så vill jag att fokus ska ligga 

på hur den generella representationen av olika könsidentiteter och sexuella läggningar ser ut i 

skrift och illustrationer.   

 

3. Analys: Metod 

Att läromedel ska stödja läroplanens värdegrund är en självklarhet betonar Eva-Karin Wedin 

(2009), när hon skriver om hur förskolor och skolor kan effektivisera sitt jämställdhetsarbete. 

Läromedlen ska inte skildra diskriminering och kränkningar mot kvinnor och män, utan 

förebygga likabehandlingsarbetet genom att inte enbart visa normativa könsroller och 

heteronormativa förhållanden. Wedin (2009) redovisar en mall för hur genusgranskning av 

läromedel kan ske, och jag kommer i min läromedelsanalys använda två av de frågor som hon 

rekommenderar vid genusgranskande arbete: 

• Hur många gånger förekommer kvinnor/flickor respektive män/pojkar 

(representativitet) i bilder och text? 

• Synliggörs homo- och bisexuella personer? Beskrivs de som avvikare eller 

normala? (Wedin, Eva-Karin (2009) s.121) 
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Jag kommer även ställa ett par egna frågor vid analysen: 

• Hur illustreras könsneutrala karaktärer/yrkesutövare? Skildras de könsstereotypiskt 

utifrån vad deras sysselsättning? 

• Representeras icke-binära eller transpersoner i text och illustration?  

 

Analysen kommer ske systematiskt, som Wedin (2009) betonar är till fördel för att arbetet ska 

bli så utförligt som möjligt, med en diskursanalytisk inriktning eftersom jag till viss del 

kommer jämföra hur olika könsidentiteter och sexuella läggningar representeras. 

Diskursanalys förklaras av Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & Yvonne 

Wengström (2016) som forskning av mänskliga handlingar vilka skapar den sociala världen. 

Dessa handlingar kan bestå av exempelvis yttranden, bilder och/eller texter. Här kommer 

handlingarna bestå av två läromedel för undervisning i engelska i årskurs 4. Den sociala 

världen kommer tolkas utifrån representationen av olika könsidentiteter och sexuella 

läggningar. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2016) beskriver att diskursanalysen 

exempelvis undersöker vad som anses som normalt (etablerad sanning) och vad som anses 

som onormalt (icke-etablerad sanning), alltså om vad som är norm och vad som är avvikande.   

För att ta reda på hur många av karaktärerna som illustreras eller förekommer på fotografier 

som är manligt kodade, kvinnligt kodade eller icke-binära/könsneutrala så måste alla bilder 

undersökas noga. Vad som ska räknas som manligt, kvinnligt och könsneutralt måste också 

betänkas. Tyvärr måste jag betrakta karaktärerna könsstereotypiskt efter vad de har för kläder, 

frisyr och andra uttryck som kan härleda till könsidentitet om det inte framkommer annan 

information om att en karaktär har ett könsuttryck eller könsidentitet, så att jag kan göra en 

mer korrekt benämning av karaktären. Dock undviker jag viss könstereotypisk behandling av 

karaktärer genom att benämna dem manligt kodade, kvinnligt kodade eller könsneutrala, 

såvida det inte insinuerar huruvida karaktärerna är cis, trans eller icke-binära. Kartläggningen 

av representationen av olika könsidentiteter i läromedlens texter kommer att utgå från 

pronomen, personnamn och titlar som kan härleda till en karaktärs könsidentitet. Det kommer 

att vara svårt att avgöra om en karaktär är cis, trans eller icke-binär om inget uttryckligen talar 

för det. I vissa fall kan en kombination av information från illustrationer och text ge svar på 

vilken könsidentitet en karaktär har. De aspekter av olika könsidentiteter som jag kommer 

samla information om är:  
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• antal gånger manligt kodade, kvinnligt kodade, respektive könsneutrala representeras i 

bild,  

• antal gånger manligt kodade, kvinnligt kodade, respektive könsneutrala är 

huvudroller, 

• antal gånger manligt kodade, kvinnligt kodade, respektive könsneutrala har talroller, 

• antal gånger manligt kodade, kvinnligt kodade, respektive könsneutrala blir nämnda. 

 

Information om hur sexuella relationer benämns i texterna kommer att ge data för att besvara 

frågan om hur sexuell läggning representeras. Jag kommer alltså markera antal gånger 

heterosexuella, homosexuella, bisexuella, respektive eventuella andra sexuella relationer 

nämns i texterna. Det måste finnas goda belägg för att kunna identifiera sexuella läggningar 

hos karaktärerna. Enbart om en karaktär säger sig vara kär eller ha ett förhållande med någon 

av en viss könsidentitet kan data samlas in. All information kommer sedan göras om ti ll 

procentuella data för att kunna jämföra om någon faktor representeras mer än någon annan.        

 

4. Analytiska verktyg 

4.1 Läromedel 

Join the quest (Anne Helene Røise Bade, Maria Dreyer Pettersen & Kumi Tømmerbakke, 

2016) är ett grundläromedel för undervisning i engelska för årskurser 1-6. Material från 

textboken för årskurs 4 kommer, tillsammans med en textbok från en annan läromedelsserie, 

användas för att besvara läromedelanalysens frågeställning. Textboken är indelad i enklare 

Figur 1 Join the quest (2016) framsida Figur 2 Join the quest (2016) Zoom s.3 
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texter och mer utmanande texter, med material för språkövningar och skrivmallar för 

skrivuppgifter. Det finns inget i boken som uttryckligen visar att Lgr11 har använts vid 

utformningen av den, mer än att innehållet överensstämmer med det centrala innehållet i 

kursplanen för engelska i årskurs 4–6. På Libers hemsida beskrivs läromedelsserien som bra 

material för att individualisera undervisningen, vilket handlar om att en ska kunna anpassa 

undervisningen för varje enskild elev. Det är dock ingen garanti för att alla elever ska finna 

något i boken de kan identifiera sig med. I min analys kommer representationen av olika 

könsidentiteter och sexuella läggningar att ligga i fokus. En illustrerad drake vid namn Zoom 

följer med genom hela boken och ger tips till eleverna. Draken benämns med pronomen ”he”, 

vilket gör att varje gång denna karaktär visas på en sida markeras det som att en manligt 

kodad person illustreras. Läroboken har 180 sidor, varav 170 sidor är aktivt undervisande i sitt 

innehåll, med undantag för ordlistan. Vid analysen kommer alla sidor, omslaget inkluderat, att 

analyseras. Det sker för att analysens kvalité ska bli så god som möjligt.  

Right on (Cecilia Nihlén & Ann Robinson Ahlgren, 2015) finns från årskurs F-6 och ska 

enligt Libers hemsida vara ett läromedel med ett strukturerat upplägg för att eleverna ska nå 

kunskapskraven i kursplanen för engelska i Lgr11. Det är dock inget som går att finna 

konkreta bevis för i textboken, mer än att det centrala innehållet överensstämmer med det 

mesta av innehållet. Men om värdegrunden eller andra delar från Lgr11 är med är desto 

svårare att urskilja. I min analys kommer representationen av olika könsidentiteter och 

sexuella läggningar att analyseras i textboksläromedlet för årskurs 4. Här guidas eleverna av 

en katt som heter Morris. Även denna är manligt kodad genom hela textboken och kommer 

därför att ingå i statistiken för när manligt kodade personer illustreras eller talar. Det finns 86 

sidor av 96 i boken som är aktivt undervisande, inte heller här är ordlistan medräknad. Alla 

Figur 3 Right on! (2015) framsida 
Figur 4 Right on! (2015) Morris s.5 
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sidor i läroboken, även omslaget, analyseras för att ge ett så korrekt helhetsintryck som 

möjligt.  

4.2 Begrepp  

Jag har redan använt en del begrepp, vars respektive innebörd kan behöva förtydligas. Alla 

människor har en egen uppfattning om vad de anser vara normativt och avvikande, något som 

Wedin (2009) beskriver inte heller är ovanligt för skolans värld. De vanligaste normerna är att 

det finns två kön, man och kvinna, samt att dessa skiljer sig åt gällande vilka intressen de har. 

Gällande sexuell läggning så anses heterosexualitet vara norm. Wedin (2009) nämner att 

hierarkiskt sett så är mansnormen högre premierat än kvinnonormen, vilket leder till 

ojämställdhet i både samhället och sexuella relationer. Utöver normativa heterosexuella män 

och normativa heterosexuella kvinnor finns det andra könsidentiteter och sexuella läggningar 

som inte erkänns inom vad som anses normalt. De ska här förklaras närmare.       

Vad en person har för könsidentitet kan vara svårt att säga om en enbart har en bild framför 

sig på personen. Könsidentitet innebär om en person är kvinna eller man, men även om en 

person identifierar sig som cis eller trans. Att vara cisperson anses vara norm. Det är när en 

persons biologiska, juridiska, mentala och sociala kön stämmer överens, exempelvis om en 

person föds med livmoder och äggstockar, får kvinnligt personnummer, uppfattas som kvinna 

socialt, samt ser sig som kvinna. Då är personen en ciskvinna och använder pronomen hon. 

Transpersoner känner inte att deras biologiska, juridiska, mentala och sociala kön stämmer 

överens, exempelvis om en person föds med livmoder, får kvinnligt personnummer, men ser 

sig som man och uppfattas, eller vill uppfattas som man socialt. Då är personen en transman 

och använder pronomen han. Transpersoner kan även vara icke-binära, att de känner sig eller 

vill upplevas som varken man eller kvinna som anses vara den könsbinära normen. De kan 

använda könsneutrala pronomen, som hen, de eller dem. Vilken könsidentitet en person har  

säger inget om vilken sexuell läggning personen har. 

Sexuell läggning finns i flera olika konstellationer. Att vara heterosexuell anses vara norm, 

vilket innebär att en person blir attraherad av motsatt könsidentitet, exempelvis om en person 

som ser sig som kvinna attraheras av personer som ser sig som män. En person som är 

homosexuell attraheras av personer vars könsidentitet är samma som dennes, med andra ord 

en ciskvinna eller transkvinna som attraheras av personer som också ser sig som kvinnor. 

Vidare finns bisexuella och pansexuella, där den första attraheras av könsidentiteterna kvinna 

och man, medan det andra begreppet syftar på en person som attraheras av andra personer 

oavsett vilken könsidentitet de har, alltså cis-, trans- och icke-binära personer.  
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I min läromedelsanalys kommer jag att utgå från att kvinnligt kodade personer markeras som 

kvinna och manligt kodade personer markeras som man, om inte eventuell bildtext visar på 

annan könsidentitet. Pronomen her, she, his, him, och he kommer att användas för 

identifiering av vilket kön en person har, även personnamn som är kvinnligt kodade eller 

manligt kodade kommer att användas för identifiering. Namn och pronomen som är 

könsneutrala kommer att identifiera personer som icke-binära. Yrken kommer alltid att ses 

som könsneutrala om ingen annan information gällande namn eller pronomen kan bevisa 

annat. Identifiering av sexuell läggning kan enbart ske om en person säger rent ut vilken 

läggning hen har eller om två personer benämns som par. Det är då personernas pronomen, 

titlar eller personnamn som används vid identifiering. Det blir dock problematiskt om 

analysen enbart kan ta hänsyn till dessa faktorer, men det måste finnas något att gå på. Risken 

blir att jag ser på relationer för cis- och heteronormativt. 

 

5. Analys: Resultat 

5.1 Join the Quest 

Efter en sammanställning av all data som gäller representationen av olika könsidentiteter, så 

visar resultaten i Join the Quest (2016) att manligt kodade karaktärer är starkt dominerande i 

både text och bild. De illustrationer och fotografier som finns i textboken visar att det finns 

230 stycken som är manligt kodade, 158 stycken är kvinnligt kodade och 41 är könsneutrala. 

Procentuellt består de manligt kodade av cirka 54% i relation till kvinnligt kodades 37% och 

könsneutralas 9%. Talroller, som har information om vilket kön talaren har, visar lite bättre 

representation mellan manligt kodade och kvinnligt kodade roller, medan könsneutrala 

talroller fortfarande har lägre representation. Av totalt 331 repliker är 45% talade av manlig 

kodade, 40% är talade av kvinnligt kodade och 15% är talade av könsneutrala roller. Av de 

gånger som personer nämns, står manligt kodade för 54% av 272. Kvinnligt kodade personer 

nämns i 33% av fallen och könsneutrala benämningar av personer förekommer 13% av fallen. 

Det finns 131 huvudrollsinnehavare i textbokens olika berättelser. Av dessa är könsneutrala 

personer dominerande med 48%, vilket inte var helt väntat. Manligt kodade huvudroller 

kommer sedan med 31% och kvinnligt kodade har 21% av huvudrollerna. Information 

gällande om en person är cis, trans eller icke-binär nämns för övrigt inte.  
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Stereotypiska könsroller förekommer inte i så stor utsträckning, men det finns en del exempel 

på både könsneutrala karaktärer och yrkesutövare som illustreras könsstereotypiskt, men även 

illustrationer som visar på motsatsen. I en dialog (Bade, Pettersen & Tømmerbakke, 2016 

s.16) förekommer en pappa och ett barn, barnet benämns ”Child” i replikhänvisningarna och 

inget i dialogen visar på vilken könsidentitet barnet har. I illustrationen till dialogen 

förekommer dock ett kvinnligt kodat barn. På motsatta sidan finns instruktioner för hur 

eleverna ska bearbeta textens innehåll. Då benämns barnet till och med som ”the girl”. Varför 

barnet inte kunde fortsätta vara könsneutralt eller icke-binärt är något en kan fundera över. I 

en text (Bade, Pettersen & Tømmerbakke, 2016 s.22-23) som är strukturerad likt en 

fotbollsintervju med en fotbollsspelande pojke vid namn Bobby, är reporterns könsidentitet 

anonym. Reportern är inte heller representerad i textens illustration. Den visar enbart Bobby 

som ser manligt kodad ut. Författarna skriver även om fyra fotbollsrelaterade kändisar (Bade, 

Pettersen & Tømmerbakke, 2016 s. 74-74), där alla är män. Bristen på kvinnligt kodade 

fotbollsspelare blir påtaglig, trots att fotboll spelas av både män, kvinnor och icke-binära. Det 

kan tolkas som könstereotypiskt när enbart män blir representerade i sportsammanhang.  

En uppslagstext (Bade, Pettersen & Tømmerbakke, 2016 s.30-31) handlar om en mor och 

dotter som ska handla kläder. Texten är en dialog mellan dottern, mamman och ett 

butiksbiträde som i replikanvisningarna benämns som ”Assistant”, vilket är en könsneutral 

benämning, och inget i texten hänvisar till butiksbiträdet kön. Illustrationen visar däremot en 

rätt könsstereotypisk bild av hur butiksbiträden och shopping ser ut när det kommer till kön. 

Butiksbiträdet är en kvinnligt kodad person i högklackat och håller i en t-shirt som dottern ska 

prova eller har provat, mamman och dottern står och tittar på ett par byxor och båda ser 

väldigt engagerade ut, bredvid de tre kvinnligt kodade personerna sitter en manligt kodad 

Figur 5 Join the quest (2016) s.22 Figur 6 Join the quest (2016) s.74-75 



14 

 

person och sover. Personen är omringad av shoppingpåsar. En kan fundera över vem denna 

manligt kodade person är. Inget i texten visar att han är med, men han skulle kunna vara 

pappa till dottern. Helheten blir i alla fall en könsstereotypisk bild av att manligt kodade 

personer inte är intresserade av att handla kläder, samt att butiksbiträden ofta är kvinnor.  

Ett annat avsnitt som visar på könsstereotypiska könsroller är det som handlar om kroppen. 

En manligt kodad person måste till sjukhuset. I en dialog mellan doktorn, pojken och pojkens 

mamma (Bade, Pettersen & Tømmerbakke, 2016 s.41) finns ingen information om doktorns 

könsidentitet. Men i illustrationen som hör till dialogen är det en äldre manligt kodad person 

som representerar doktorn. I nästa uppslag (Bade, Pettersen & Tømmerbakke, 2016 s.43) ska 

en kvinnligt kodad person uppsöka sjuksköterskan. Inte heller här benämns yrkesutövarens 

könsidentitet, men illustrationen visar en kvinnligt kodad person som sjuksköterska. I 

dialoganvisningarna benämns personen som ”nurse” och det översätts förvisso till 

”sjuksyster” i glosrutan på dialogens sidhörn. Men både kvinnor och män, och även icke-

binära, kan bli både läkare och sjuksköterskor. Tidigare kunde dock bara män bli läkare. Om 

en kvinna ville vårda sjuka fick hon generellt utbilda sig till sjuksköterska. Hade hon pengar 

och kom från en fin familj så kunde hon bli läkare, men inte helt utan att utbildningsråd och 

samhället sa emot. Idag är ens könsidentitet inte ett hinder. Ändå väljer illustratören och 

bokförfattarna att representera doktorn och sjuksköterskan könsstereotypiskt. En 

normbrytande representation av ett kvinnligt kodat barn blev därför uppskattat (Bade, 

Pettersen & Tømmerbakke, 2016 s.108).  

Styrka brukar oftast representeras av manligt kodade personer, men på den här sidan visas tre 

illustrationer där ett kvinnligt kodat barn lyfter vikter. Under illustrationerna följer en text:” a 

Figur 7 Join the quest (2016) s.31 
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strong girl, the girl is strong”,”a stronger girl, the girl is stronger”, ”the strongest girl, the girl 

is the strongest”. Ett uppslag (Bade, Pettersen & Tømmerbakke, 2016 s.144-145) visar 

illustrationer på olika yrkesutövare. Där representeras en kvinnligt kodad arkeolog, en 

kvinnligt kodad biologiforskare, samt en kvinnligt kodad pärldykare. Alla tre yrkena, har 

liksom läkaryrket varit mestadels manliga yrken, där kvinnor har fått kämpa för att bli 

respekterande. På samma sidor visas en manligt kodad guldgrävare och tre manligt kodade 

pirater. Historiskt sett är båda yrkena mestadels manligt betingade. Vad det gäller pirater finns 

det dock en hel del kvinnliga pirater representerade historiskt sett. Det är till fördel att visa det 

också, men av de tretton pirater som visas i textboken, finns det enbart två kvinnligt kodade. 

Det är en underrepresentation. När det kommer till representation av olika sexuella läggningar 

fanns det inte mycket data att samla in. Tio gånger nämndes relationer bestående av en 

mamma och en pappa eller en man och en kvinna, vilket jag tolkade som ett heterosexuellt 

par. I övrigt så nämns inte sexualitet överhuvudtaget.  

 

5.2 Right On 

I Right On (2015) visar analysresultaten en dominerande representation av manligt kodade 

personer i nästan samtliga kategorier gällande könsidentiteters representation. I illustrationer 

och fotografier förekommer manligt kodade personer i 59% av fallen, 32% är kvinnligt 

kodade personer och könsneutrala har 9% representation av totalt 243 karaktärer. Manligt 

kodade personer har 44% av alla totalt 151 repliker, medan kvinnligt kodade och könsneutrala 

har 26% respektive 30% av replikerna. När det kommer till hur könsidentiteter omnämns, 

består manligt kodade benämningar av 44%, kvinnligt kodade benämningar av 39% och 

könsneutrala benämningar förekommer i 17% av fallen. Totalt finns 87 olika tillfällen där 

personer nämns vid exempelvis namn, yrke eller pronomen. Av huvudrollsinnehavarna är det 

texter med könsneutrala huvudroller som dominerar. Det finns 86 huvudrollsinnehavare i 

textboken och 58% av dem är könsneutrala. Oftast är berättelserna då i jag-form och deras 

innehåll går att relatera till elevernas egna livserfarenheter. 22% av huvudrollsinnehavarna är 

manligt kodade och 20% av huvudrollsinnehavarna är kvinnligt kodade. Det fanns ingen 

information i materialet gällande huruvida karaktärerna är cis, trans eller icke-binär. 

Det finns inget stort antal karaktärer eller yrkesutövare med en specifik könsidentitet i Right 

on! Men de som finns visar inte alltför stor könsstereotypisk representation. I textboken 

skildras tre lärare (Nihlén & Robinson Ahlgren, 2015, s.6-7, 14, 40-43), två som är kvinnligt 

kodade och en manligt kodad. Ingen av den förstärks av några normativa könsroller, även om 
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det kanske är lite normativt att det är fler kvinnligt kodade lärare. Det visas även bilder på tre 

verkliga musiker, Leonard Cohen (1934-2016 och Andreas Johnson (1970-) som båda är 

manligt kodade och även representeras med varsin låt (Nihlén & Robinson Ahlgren, 2015, 

s.48-49). Den kvinnligt kodade musikern, Laleh (1982-) representeras enbart med en bild 

(Nihlén & Robinson Ahlgren, 2015, s.37), även om eleverna är mer bekanta med henne på 

grund av hennes aktiva karriär under 2000-talet och 2010-talet. De manligt kodade musikerna 

tilldelas mer utrymme än den kvinnligt kodade musikern, vars syfte kan ifrågasättas.  

Något som kan framstå som lite könsstereotypiskt är en text som handlar om en kvinnligt 

kodad person som håller på med hästar (Nihlén & Robinson Ahlgren, 2015, s.44-45) och en 

text om fotboll och annan brittisk kultur, där bilder och illustrationer kan härleda till att 

huvudpersonen är manligt kodad (Nihlén & Robinson Ahlgren, 2015, s.30). De normativa 

könsroller som kan ses är att hästsport anses flickigt och bollsporter anses pojkaktigt.  

Men textboken visar även exempel på föräldrar som bryter könsstereotypiska normer om att 

mammor tar hand om hushållet och pappor jobbar. På ett uppslag (Nihlén & Robinson 

Ahlgren, 2015, s.54-55) finns både en bild på en pappa som serverar frukost till resten av 

Figur 8 Right on! (2015) Laleh s.37 Figur 9 Right on! (2015) s.48-49 

Figur 11 Right on! (2015) s.54 Figur 10 Right on! (2015) s.44 
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familjen, samt en dialog mellan pappan och dottern där de diskuterar vad de ska laga för 

middag. Dock avslutas dialogen med att pappan föreslår att dottern lagar maten, men pappan 

hjälper ändå till. Skildringar gällande sexuella läggningar förekom enbart fyra gånger, då som 

föräldrapar bestående av en mamma och en pappa eller en man och en kvinna, vilket kan 

tolkas som heteronormativa relationer.   

 

6. Diskussion 

Mina resultat visar liknande siffror som redovisats i tidigare forskning av representation av 

olika könsidentiteter och sexuella läggningar i läromedel. Manligt kodade personer får mest 

utrymme och heteronormativa relationer är starkt dominerande. Men vad har den 

informationen för betydelse för undervisning i engelska? Att ett läromedel inte har lika 

representation av olika könsidentiteter och sexuella läggningar behöver inte göra det till ett 

dåligt läromedel, men i och med att elever ofta använder sig av läromedel eller läroböcker 

flera gånger om dagen och kan påverkas av allt innehåll (Berge, 2011), inte bara det som ska 

lära dem om ett visst ämne, så är det nog nödvändigt att en del av läromedlen är något 

genusmedvetna och öppna för att det finns flera olika könsidentiteter än bara cisman och 

ciskvinna, samt fler sexuella relationer än heterosexuella. Martinsson & Reimers (2008) 

betonar att för exempelvis homosexuella elever eller elever med homosexuella släktingar, så 

kan god representation av homosexuella relationer, utan att det beskrivs som avvikande, kan 

göra mycket för deras självbild. Att få bekräftelse att något inte är onormalt eller konstigt. 

Samma gäller andra sexuella läggningar och könsidentiteter. De som identifierar sig som 

transpersoner eller icke-binära behöver få samma slags synlighet som cispersoner, utan att 

benämnas som avvikande.  

I Join The Quest (2016) fanns flera heterosexuella relationer, flera vuxna karaktärer fanns 

representerade och en hel del olika familjer med separerade föräldrar eller föräldrar som 

fortfarande var tillsammans. Ingen av familjekonstellationerna bestod av homosexuella 

föräldrar, eller föräldrar med en annan sexuell läggning. Trots att det inte hade varit svårt att 

få in utan att det skulle anses som avvikande eller konstigt. De flesta karaktärer och 

berättelser är fiktiva och läromedelsförfattarna hade därmed kunnat få mer mångfald gällande 

könsidentiteter och sexuella läggningar om de velat. Nu vet jag inte hur läromedelsförfattarna 

själva tänker om jämställdhet och genus, men det verkar ändå som att de är något medvetna 

om det när de visar exempel på att tjejer kan vara starka (s.108) och visar kvinnor i yrkesroller 
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som inte enbart är könsstereotypa (s.144-145). Den generella representationen av olika 

könsidentiteter och sexuella läggningar är dock inte acceptabel om en räknar med hur 

könsneutrala personer underrepresenteras. Den procentuella relationen mellan manligt kodade 

karaktärer och kvinnligt kodade är dock inom den godkända ramen 40-60, som Berge (2011) 

nämner. Även om manligt kodade oftast tillhör den högre procenten så överskrider den inte 60 

procent, vilket hade antytt att textboken hade varit mansdominerad. Enda gången manligt 

kodade representeras mer än 60 procent i förhållande till kvinnligt kodade är hur ofta 

respektive faktor nämns. Hade jag enbart analyserat representationen av manligt kodade 

personer och kvinnligt kodade personer så hade textboken ändå varit enligt ramen för 

jämställdhet. Men i och med att jag även haft med könsneutrala personer i analysen, och att 

siffrorna visar på en låg representation så anser inte jag att textboken Join The Quest (2016) är 

ett material som tar hänsyn till värdegrunden i Lgr11. Detta trots att huvudrollerna var 

mestadels könsneutrala. 

Textboken Right On (2015) har liksom Join The Quest (2016) en heteronormativ standard. 

Inga andra sexuella läggningar än heterosexuella representeras, vilket även här hade kunnat 

åtgärdats av läromedelsförfattarna. Fiktiva karaktärer och berättelser öppnar upp för att kunna 

inkludera fler sexuella relationer än heteronormativa. Det gäller även könsidentiteter. Right 

On (2015) är dock mer mansdominerat, enligt den ram för jämställdhet som Berge (2011) 

presenterar, i fler kategorier än Join The Quest (2016). I både illustrationer och talroller har 

manligt kodade över 60 procents representation om vi enbart jämför manligt kodade och 

kvinnligt kodade personer. Talrollerna som var könsneutrala var till och med fler än de 

kvinnligt kodade talrollerna, vilket kan tyda på att läromedelsförfattarna kanske hade en tanke 

på att texterna skulle kunna läsas och talas av elever oavsett vad de har för könsidentitet. 

Texternas teman var ofta väldigt neutrala och eftersom majoriteten av huvudrollerna var 

könsneutrala så kan även det tyda på att läromedelsförfattarna kanske ändå hade Lgr11s 

värdegrund i tanke vid utformningen av Right On (2015). Men faktum kvarstår att det 

mestadels är flest manligt kodade personer som representeras, samt att sexuella relationer är 

heteronormativa. Språkundervisning kan enkelt göras mer inkluderande, då de oftast är fiktiva 

berättelser som används av elever och lärare. Det framgår i alla fall i Join The Quest (2016) 

och Right On (2015).  

Sammanfattningsvis så visar varken Join The Quest (2016) eller Right On (2015) en jämställd 

bild av hur olika könsidentiteter och sexuella läggningar representeras. Manligt kodade 

personer får mest utrymme och heterosexualitet är den enda sexualitet som representeras. Det 
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främjar inte värdegrunden i Lgr11 som betonar att skolan aktivt ska motverka stereotypa 

könsroller och diskriminering mot exempelvis olika könsidentiteter och sexuella läggningar  

(Skolverket 2016). Jag anser att läromedelsförfattare har ett ansvar att skildra värdegrunden i 

läromedel, samt att lärare och annan personal i skolans verksamhet bör ifrågasätta läromedel i 

fler anseenden än ämnesrelaterat innehåll. Att lärare efterfrågar läromedel som värdesätter 

värdegrunden och alla människors lika värde kan göra läromedelsförfattarna mer öppna för att 

visa mångfald av könsidentiteter och sexuella läggningar. Blir läromedlen mer representativt 

jämställda kan jämställdhetsarbetet går att möta i alla ämnen, utan att ta fokus från 

ämnesrelaterad undervisning.        
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