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Abstrakt 
 
Tidigare forskning visar att läromedel har en normskapande effekt hos elever. Ett 

forskningsområde som ofta belyses är genusaspekten och en kontinuerlig granskning av hur 

läromedel framställer jämställdhetsfrågan behövs. Den här studien har undersökt tre 

läroböcker ur ett genusperspektiv med utgångspunk i Hirdmans teoretiska ramverk. Studiens 

syfte är att undersöka hur könskonstruktioner representeras i moderna läroböcker. Genom en 

bildanalytisk tolkning av läroböckerna har jag i uppsatsen kunnat dra ett antal olika slutsatser. 

Vi ser att läromedlen är framtagna med ett genusperspektiv i åtanke, där förlagen aktivt 

arbetat för att porträttera kön på ett jämställt sätt. Samtidigt visar resultaten att det främst är 

kvinnor som agerar traditionellt maskulint, och inte män som agerar traditionellt feminint. Det 

här styrker Hirdmans dikotomi och att mannen fortfarande anses vara normen.    

 
 
Nyckelord; Genus, Hirdman, läromedel, bildanalys, engelskämnet. 
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1.	  Introduktion	  
 

Sverige har antagit tydliga förbud mot att särbehandla eller missgynna någon på grund av 

könstillhörighet och riktlinjer för ett mer jämställt samhälle finns att hitta i bl.a. 

diskrimineringslagen, skollagen och även läroplanen. Trots detta pekar forskning på att den 

svenska skolan har långt kvar till en fullt jämställt skolsituation, i synnerhet när det gäller en 

jämställd genusrepresentation i läroböckerna (Skolverket, 2006a, s. 50-52). Att samhället 

tillskriver pojkar och flickor olika egenskaper, vare sig vi gör det medvetet eller inte, är ett 

faktum. Detta blir problematiskt i skolan då en gråtande elev i korridoren uppfattas olika 

beroende på kön, eller en stökig elev som skolkar mycket beskrivs på olika sätt beroende på 

om det är en pojke eller flicka.  

 

Gällande jämställdhetsfrågan i läromedel pekar forskning på att läromedel ofta reproducerar 

stereotypa könskonstruktioner samt att mäns perspektiv ideligen tar mer utrymme 

(Skolverket, 2006a, s. 50-52). Utöver att vara ett pedagogiskt verktyg ses även läromedel som 

ett medel för social förändring, då det förmedlar vad som är viktig kunskap. Traditionella 

könskonstruktioner om vad som är maskulint och feminint presenteras till och reproduceras 

för skolans elever genom att ta uttryck i läromedel. Kritisk granskning av läromedel är därför 

nödvändigt då de är normskapande och kan påverka barn och ungdomar (Carlson & von 

Brömssen, 2011, s. 18).  

 

Denna uppsats kommer att analysera ett antal olika läromedel inom engelskundervisning för 

att undersöka hur pojkar och flickor framställs i dessa. 

2.	  Bakgrund	  
 
En kort bakgrund presenteras nedan för att följas av ett försök till att definiera begreppet 

läromedel. Därefter fördjupas förståelse kring betydelsen av läromedel i klassrummet och 

slutligen följer en redogörelse av läroplanen och skolans uppdrag.  

 

Sveriges mest lästa böcker är läroböcker men dessa ges tyvärr inte tillräkligt utrymme i den 

offentliga debatten och media. Läroböcker granskas sporadiskt under seminarium eller 

konferenser istället för att recenseras på kultursidor eller granskas kritiskt av samhället 
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(Almgren i Ammert, 2011, s.348). United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organisation (UNESCO), genomförde en granskning på 80- talet av läroböcker och 

barnlitteratur från ett antal länder. Studien handlade om jämställdhet mellan könen och visade 

på en ”mörk och entydig bild”. Vid samma tid genomförde statens institut för 

läromedelsinformation, SIL, en granskning av könsroller i läroböcker för grundskoleämnen 

engelska, tyska och franska. Även här fann man att jämställdhetsfrågan inte stämde överrens 

med de officiella dokumentens riktlinjer. Individer, familjer och yrkesroller beskrevs på ett 

traditionellt sätt och styrkte de stereotypa könskonstruktionerna (Carlswärd & Lindman, 

2006, s.4-5). 

 

Statlig granskning och värdering av läromedel avvecklades så sent som 1991 i takt med 

kommunaliseringen. Dessförinnan var det SIL som utförde granskningen och informerade om 

läroböcker, vilket förenklade arbetet med att skapa en enhetlig och likvärdig skola. Detta 

ansvar ligger nu hos producenter, konsumenter och föräldrar. Granskningen av läromedel är 

numera något som pedagogerna ansvarar för och därför blir det viktigt att de har förmågan att 

identifiera subtila diskrimineringar och följemeningar som inte stämmer med läroplanen 

(Carlsson & von Brömssen, 2011, s.19-21; Ammert, 2011, s.28; Skolverket, 2006a, s. 7). 

2.1	  Vad	  är	  läromedel?	  
 

Begreppet läromedel har ingen fastställd definition. Det innefattar inte endast böcker, utan 

alla pedagogiska hjälpmedel i undervisningen. Läroplanen från 1980 fastställer att läromedel 

är ”allt som lärare och elever kommer överrens om att använda för att nå uppsatta mål” 

(Skolverket, 2006b, s. 14). En annan definition av läroböcker är ”sådant material som 

förmedlar innehållet i läroplanen” (Ammert, 2011, s.17). Med dagens informationsteknik och 

tillgång till internet har det här begreppet vidgats (Korsell, 2007). Läroböcker definieras som 

litteratur som mer eller mindre direkt producerats för att användas för att nå undervisningens 

mål (Wikman, 2004, s. 17). 

 

Inom forskning av läromedel är begreppet ”pedagogiska texter” ofta förekommande. 

Pedagogiska texter som begrepp har vidgats och inkluderar idag inte endast nedskriva texter, 

utan även tal, bild, interaktion och handling. Illustrationer anses vara en del av texten då text 

och bild samverkar, och det är svårt att separera dess inlärningseffekter. Pedagogiska texter 

kan vidare tudelas; primära pedagogiska texter och sekundära pedagogiska texter. Primära 
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pedagogiska texter är sådant som ursprungligen är framtaget med ett undervisningssyfte t.ex. 

läroböcker. Medan sekundära pedagogiska texter ursprungligen inte är tänkta till 

utbildningssyftet men som kan användas där ändå, t.ex. skönlitteratur eller reklam. 

Distinktionen mellan de två typer av pedagogiska texter handlar alltså om intentionen av 

produkten vid produktionstillfället (Korsell, 2007, s. 16-26; Wikman, 2004, s. 20).  

2.2	  Lärobokens	  roll	  i	  undervisning	  
 

Läromedel fungerar som en styrning av den praktiska undervisningen, då majoriteten av 

lärare använder sig av läromedel regelbundet. Böckernas centrala roll i undervisningen gäller 

inte endast i Sverige utan även internationell forskning styrker detta (Ammert, 2011,s. 26-27). 

I en undersökning genomförd av Föreningen Svenska Läromedel, SFL, visade det sig att färre 

än två procent av alla lärare anger att de aldrig använder sig av läroböcker. Samtidigt visade 

undersökningen att variationen av användningen av läroböcker mellan äldre och 

nyexaminerade lärare var liten. Likaså berodde användningen inte heller på årskursnivå. 

Däremot finns det en skillnad på utbildade lärare och outbildade, samt erfarenhetsnivån, där 

lärare som saknar utbildning, eller erfarenhet, oftare förlitar sig mer på läroböcker 

(Skolverket, 2006b, s. 20; Wikman, 2004, s. 84; Ammert, 2011, s. 281).  

 

Användningen av läromedel är förekommande i samtliga skolämnen idag, och styr större 

delen av undervisningen i mer strukturerade ämnen så som språk och naturorienterade ämnen 

(Skolverket, 2006b, s.20). Annan forskning visar att förlagsproducerade läroböcker främst 

används i matematik och engelska medan naturvetenskapliga ämnen ofta inkluderar 

”hemmagjorda” material tillsammans med läroböcker (Wikman, 2004, s.84). Forskning visar 

att engelsklärare varierar användningen av läromedel i en mindre utsträckning än andra 

ämnen, vilket gör att läromedel som används har en större påverkan på eleverna. En majoritet 

av pedagogerna som undervisar i engelska är övertygade om att läroböcker följer läroplanens 

mål, innehåll och principer. Och på så sätt säkerställs undervisningen genom att följa en 

lärobok utan att själv kritiskt granska dess innehåll och värderingar (Skolverket, 2006b, s.10-

11; Ammert, 2011, s.282).  
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2.3	  Läroplanen,	  Lgr11	  
 

Läroplanen är pedagogernas konkreta arbetsredskap i arbetet med elevernas lärande. Denna är 

också ett politiskt dokument och ständigt under politisk diskussion då den framställer vad 

samhället anser vara kunskap som ska reproduceras. Läroplanen definierar vilken kunskap 

och vilka färdigheter som anses värdefulla och användbara i samhället. Genom den normerar 

samhället vad som räknas som kunskap, och vilken kunskap som är värd att föra vidare. 

Läroplanen skapas inte utanför ett värderingsfritt sanningssökande, dvs. läroplanens innehåll 

speglar det samtida samhället och dess värderingar ur vilken läroplanen har vuxit fram 

(Hansén & Forsman, 2011, s. 282 -286).  

 

Den rådande läroplanens första del är Skolans värdegrund och uppdrag, och där finner vi att 

skolan ska gestalta och förmedla alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Vidare tydliggörs det att ingen ska behandlas kränkande på grund av (bl.a.) kön eller 

könsöverskridande identitet eller uttryck (s.7). Vidare tydliggörs lärarens ansvar i att verka för 

att flickor och pojkar ska få ett lika stort inflytande och utrymme i undervisningen (s.15). 

Hela värdegrundsdelen fokuserar på varje individs rätt att utvecklas och nå sin fulla potential. 

Denna studie tar avstamp i följande; 

 
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 feminint och maskulint. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för elever att pröva och utveckla sin förmåga 
och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (s. 8) 

 

Skolans verksamhet utgår ifrån de nationella direktiven, och i frågan om jämställdhet och 

stereotypa könskonstruktioner är läroplanen oerhört tydlig. Varje elev ska tillåtas att utvecklas 

maximalt och inte hindras av könsspecifika krav och förväntningar (Hedlin, 2010, s. 7). 

Eftersom läromedel i form av läroböcker är en sådan stor del av elevernas skolerfarenhet är 

det viktigt att kritiskt granska dessa och bedöma i vilken mån de möter de nationella 

riktlinjerna i frågan om jämställdhet. 

 

 



	   8	  

3.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
 
Genom tidigare forskning börjar vi förstå läromedlets normskapade effekter på elever. 

Samtidigt är skolan en reproducerande samhällsinstitution där värderingar och normer ska 

föras vidare till nästa generation. Detta ställer krav på undervisningens innehåll och en 

uppmärksamhet på vilka budskap som signaleras och genom vilka medium. Engelska som 

skolämne är ett ämne som har präglats av en jämförelsevis hög användning av läroböcker i sin 

undervisning. Det kan därför anses extra viktigt att undersöka den svenska 

engelskundervisningens normrepresentation. 

 

Denna text syftar till att upplyfta representeringen av genuskonstruktioner i bild. Specifikt 

ämnar studien att undersöka hur pojkar och flickor framställs i läroböcker för 

engelskundervisningen, samt huruvida de kan anses ligga i linje med skolans demokratiska 

uppdrag.  

 

Frågeställningen för denna studie är: 

 

• Vilka genuskonstruktioner framkommer i läromedlens bildmaterial? 

• Vilka sammantagna genuskonstruktioner kan återfinnas i läromedelsmaterialet och hur 

relaterar de till läroplanens (Lgr11) värdegrunds- och jämställdhetsintentioner? 

4.	  Teoretisk	  förankring	  
 
Denna del redogör för de två teoretiska ramverk som analysen utgår ifrån: att läroböcker har 

normskapande effekter samt genusteori.  

4.1	  Läroboken	  som	  normskapande	  artefakt	  
 
Trots nya läroplaner, kursplaner och kunskapsfokus hävdar forskare att det finns ett glapp 

mellan de officiella texterna och det som faktiskt sker i vardagen med avseende på 

jämställdhetsfrågor. Ett centralt argument i denna uppsats är att läromedel, utöver att förmedla 

kunskap, även har en normskapande effekt. Den dolda läroplanen syftar till att visa på 

diskrepansen mellan den officiella läroplanen och det som konkret sker i skolans verksamhet 

(Broady, 2007, s.19). Det är ofta grundläggande färdigheter som eleverna lär sig i skolan men 
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som inte står med i läroplanen. Detta kan handla om att vänta på sin tur, räcka upp handen 

eller att lära sig samarbeta med andra. Historiskt har det även skett en reproduktion av 

samhällsklasser i skolan, då eleverna fick lära sig att medelklassbarn var mer kapabla jämfört 

med barn från arbetarklassen. Detta har med tiden försvunnit från den svenska skolan, men 

frågan är om vi inte fortfarande lär eleverna att t.ex. killar är starkare och tjejer mer 

omtänksamma? (Englund et al, 2012, s.278). Men det kan också handla om de värderingar 

och normer som följer med fakta som undervisas (Liberg, 2010, s.220). Dewey benämner 

detta som bi- inlärning eller ”collateral learning” och syftar till de som medföljer ett urval av 

kunskapsinnehåll. Det urval som görs menar han baseras på de värderingar och den världsbild 

som finns i det samtida samhället. Detta innehåll eller dessa värderingar kan även benämnas 

som följemeningar och syftar till det som automatiskt följer med. Det är orimligt att förvänta 

sig att kunna skilja på utbildningens kunskapsinnehåll och socialisationsinnehåll, men en 

medvetenhet och ett kritiskt tänkande bör finnas hos alla pedagoger (Östman, 2008, s. 114). 

Oavsätt benämning så handlar det om samma avsaknad av officiella dokument som styrker 

det som faktiskt sker i skolan. Läromedel bidrar till att forma en uppfattning hos elever om 

vad som anses vara normalt och eftersträvansvärt (Carlson & Brömssen, 2011, s. 13, Hansén 

& Forsman, 2011, s.284). För att kunna motverka en automatiserad reproduktion behöver 

man bli medveten om vad det är för värderingar som reproduceras och detta kräver kunskap 

bland pedagoger att kritiskt granska de läromedel som de använder. Kritiskt tänkande handlar 

om att ”identifiera och ifrågasätta de antaganden som ligger bakom vanliga sätt att varsebli, 

förstå och handla”. Med detta menas att kritiskt tänkande handlar om att uttrycka tvivel 

istället för att bekräfta det erkända, att destabilisera snarare än att bekräfta en social verklighet 

(Carlson & Brömssen, 2011, s. 25). 

 

Enligt von Wright lär sig barn från en tidig ålder att bemöta och hantera uppgifter på olika 

sätt. Detta ”genustypiska” förhållningssätta handlar t.ex. om att pojkar möter 

problemlösningsuppgifter med logiska system och lagar medan flickor förlitar sig på 

kommunikation och relationer. Vidare tenderar flickor i större utsträckning att se problem i en 

helhet, att se uppgiften i ett större sammanhang till skillnad från pojkar som isolerar den 

enskilda arbetsuppgiften. Alltså, pojkar har lättare att abstrahera (naturvetenskapliga) 

uppgifter medan flickor ger uppgiften rambeskrivningar och en kontext (von Wright, 1998, s. 

12-13, 16, 62). Ett genuskänsligt läromedel bör förhålla sig till dessa studerade skillnader 

mellan hur pojkar och flickors inlärningsprocess ser ut.  
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I skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund (2006), framgår av 

forskningsresultatet att mannen framställs som normen medan kvinnan som avvikande samt 

att kvinnan i vissa fall skuldebeläggs, förlöjligas och nedvärderas. Vidare visar resultaten att 

samtliga ämnens läroböcker vanligtvis har ett könsperspektiv inkluderat. Men vanligen (i 19 

av 24 undersökta läroböcker i undersökningen som finns i Ammert) finns dessa i utkanten av 

huvudtexten och riskeras därför att tolkas av eleverna som irrelevant eller åtminstone av 

mindre betydelse. Rapporten lyfter positivt fram att de flesta läroböckerna inkluderar ett 

avsnitt dedikerat till kön, könsrelationer och könsmakt. Däremot inkluderas dessa frågor inte i 

de övriga avsnitten och på så sätt försvåras elevernas förmåga till att kritiskt granska kunskap 

ur ett könsperspektiv (Berge i Ammert, 2011, s.165). 

4.2	  Genusteori	  
 

Begreppet kön framstår dagligen som ett enkelt fenomen om uppdelningen av två grupper, 

män och kvinnor. Emellertid är det ett komplext begrepp och forskningsområde. Forskningen 

fokuserar på att bryta ner antaganden och självklarheter eftersom begreppet kön finns djupt 

rotade i människans strukturer och kulturer (Hansén & Forsman, 2011, s. 116).  

 

Genusforskaren Yvonne Hirdman introducerade på 1980 – talet med stor genomslagskraft en 

skillnad mellan kön och genus. Dessa begrepp används olika inom forskningen men något 

ofta återkommande är att kön syftar till de biologiska skillnaderna, de kroppsliga skillnaderna 

mellan maskulint och feminint, medan genus syftar på det sociokulturella könet (von Wright, 

1998, s.10). Hon talar om könsroller som en social konstruktion och gör en uppdelning mellan 

kön- och roll (Hirdman, 2004, s. 11-16). Oavsätt definition är de många forskare överens om 

att förklaringen bakom män och kvinnors olikheter är något vi lär oss, en genuskonstruktion. 

Olikheterna grundas på normer, förväntningar, beteende, samhällsroller, uppgifter ect och 

varierar i tid och rum. Det handlar om hur vi formas till en viss typ med ett visst beteende. 

Begreppet genusifierat används för att förklara hur saker och ting i samhället är kodat som 

maskulint och feminint. Vid varje individs födsel påbörjar en process av omgivningen i form 

av familj, skola, media och leksaks- och klädesbutiker, som formar oss så att vi förstår hur vi 

agerar mer maskulint eller feminint (Hedlin, 2010, s.15-17, Hansén & Forsman, 2011, s. 116, 

Svaleryd, 2004, s.29).  

 



	   11	  

Hirdmans teori om genus bygger på två principer; dikotomin (isärhållande) och hierarkin 

(rangordning). Dikotomin gör en distinktion mellan det maskulina och det feminina, det 

betraktas som två helt olika begrepp och dessutom som motsatspar. Hierarkin placerar 

mannen högre upp och ses därför som normen. Hirdman förklarar dessa koncept och 

tydliggör både dikotomin samt hierarkin på olika sätt. Hon talar om ordens betydelse i 

relation till synonymer samtidigt som ursprunget av det manliga och kvinnliga lyfts fram ur 

ett bibliskt perspektiv. Detta görs för att lyfta fram sociala uppfattningar och normer 

(Hirdman, 2004, s.48-63). Så länge mannen räknas som norm i samhället kommer kvinnor 

inte räcka till, och de verksamheter som kvinnor står för får inte samma status. Jämställdhet i 

ett samhälle kan endast uppnås då mannen inte längre ses som norm (Hedlin, 2010, s.17).  

 

Dikotomin, kontrasten, är något som utvecklats fram genom åren. Enligt Hirdman kan 

kvinnans roll ses i relation till mannen. Under antiken var kvinnan något icke närvarande. 

Tänkandet handlade om vad människan var till skillnad från djuren, och i det fallet var 

kvinnan inte alls. Därefter utvecklades tanken till att kvinnan kom från mannen och var därför 

en ofullständig man, en prototyp som saknar något. Dikotomin kom därefter som bygger på 

kontraster av de mest fundamentala ordningsstrukturer som delas in i par, ljus - mörker, liv - 

död, kraft - svaghet ect. Den första delen av teorin är alltså den uppdelning som görs mellan 

de två könen, föreställningen om att män och kvinnor är motsatser till varandra (Hirdman, 

2004, s. 26-46). 

 

Den stereotypa mansrollen innefattar makt, ett övertag och ett ansvar att ta hand om det andra 

könet. Medan den stereotypa kvinnorollen signalerar underordnad, abnormalitet och 

barnafödande. Dessa stereotypa egenskaper hos båda könen har normaliserats och lever kvar 

genom historien (Hirdman, 2004). Ett enkelt sätt att illustrera detta är att slå upp synonymer 

till orden man och kvinna i Word skrivprogram. Då finner vi att det maskulina är det 

dominerande, det arbetande och det starka och makthavande. Medan det feminina sätts som 

synonym till husmor, jungfru och gumma (Hirdman, 2004, s. 60). I distinktionen mellan 

orden hon och han finner vi att de starka och positiva orden förknippas med det maskulina, så 

som liv, ljus, god och stor. Medan motsatta orden placeras under det feminina könet 

(Hirdman, 2004, s. 71). Samtidigt är det viktigt att belysa problematiken att tillskriva könen 

specifika egenskaper då män och kvinnor lever komplexa sociala, kulturella och sexuella 

sammanhang som ständigt förändras över tid och rum (Berge i Ammert, 2011, s. 162-163).  
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Inom skolan har olika forskningsexperiment visat att elever behandlas och bemöts olika 

beroende på kön. Flickor lär sig t.ex. att vara omsorgsfulla, dela med sig, vara tysta och 

prydliga medan pojkar förväntas vara stökiga, högljuda och mer egocentriska. Utöver att lära 

sig de egenskaper som tillhör de stereotypa könskonstruktionerna, så lär sig eleverna även att 

det manliga egenskaperna har en högre status och det kvinnliga är något perifert (Hedlin, 

2010, s. 17-20). Att tänka i termer av socialt skapat kön, dvs. genus, i en pedagogisk miljö 

synliggör de mönster, kulturer, som elevgrupperna möter. Skolan, läroplanen och läraren, dvs. 

den formella skolverksamheten, är detsamma för de båda könen, men de vardagliga 

förhållandena är ändå inte jämlika. Genom att behandla och bemöta elever olika utifrån 

könstillhörighet sänder personal ut signaler till elever om maktförhållanden könen emellan 

(Svaleryd, 2004, s. 14-22). Jämställdhet ska vara både ett mål och ett innehåll i skolans 

verksamhet, dvs. skolan ska både arbeta och verka för jämställdhet samtidigt som skolan ska 

vara jämställd (von Wright, 1998, s. 7). 

5.	  Metod	  och	  Material	  
	  
Den här delen inleds med ett avsnitt om förförståelsen till studien, en kort presentation av 

mina erfarenheter som forskare. Sedan följer en beskrivning av vald metod för 

undersökningen och därefter ett kort avsnitt om vikten att studera bilder och illustrationer. 

Därpå följer en redogörelse för undersökningsmaterialet som följs av ett avsnitt om 

analysverktygen som möjliggör studien, och slutligen en kort del om avgränsningarna.  

5.1	  Förförståelse	  
	  
Nina Lykke (2009, s. 19) skriver att all vetenskapsproduktion är situerad. Med begreppet 

menas att forskning och forskaren ska förstås inom kontexten av det studerade. Det är 

omöjligt att distansera sig ifrån forskningsobjektet och producera ren objektiv kunskap om ett 

ämne. Denna diskussion härleder i sin tur till större och fortfarande bestridda akademiska 

perspektiv om vetandets natur och skillnaden mellan objektiva och relativa kunskapsbegrepp. 

I denna uppsats är det dock tillräckligt att understyrka vikten av att reflektera över sin egen 

förförståelse och delaktighet i det fenomen som studeras, alltså den personliga ingången i 

arbetet. 
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Forskaren är med andra ord själv en produkt av den sociala kontext som hen undersöker. Vi 

kan aldrig helt ställa oss utanför den värld vi forskar i. Däremot menar Lykke att vi ändå kan 

sträva efter vetenskap genom att vara tydlig med vår egen bakgrund och genom att förhålla 

oss till empirin på ett självgranskade sätt (2009, s. 22). Med bakgrund i detta bör därför min 

egen bakgrund som ung student med viss arbetslivserfarenhet inom pedagogik och 

skolverksamhet framhållas. Utbildningens återkommande fokus på att utveckla ett 

normkritiskt tänkande finns likaså med mig samt även att i min närmaste omgivning återfinns 

genusdebatten regelbundet, både politiskt och akademiskt vilket kan vara en bidragande 

faktor till uppsatsens val av fokus.    

 

Många av de frågeställningar som ställs under det här arbetets gång har jag själv stött på och 

reflekterat över i en yrkesverksam roll. Bland annat har jag reflekterat över läroböckernas 

framställning och kvalitet. Generellt har jag uppfattat läromedlen som balanserade ur ett 

genusperspektiv men har aldrig studerat frågan närgående. Detta kan sannolikt ha lett till vissa 

medhavda perspektiv som kan ha format de tidiga frågeställningarna och materialanalysen.  

5.2	  Metod	  
	  
Läromedelsforskning och analys kan göras både med kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Tidigare forskning inom området för läromedel och läroböcker har tre återkommande 

inriktningar; processinriktad, användarorienterad samt produktinriktad forskning. Den 

processorienterade forskningen fokuserar på processen innan eleven får boken att använda 

medan den användarinriktade fokuserar på hur läromedlet används av lärare och elev. Den 

sista, produktinriktade forskningen, fokuserar på innehållet och analyserar det utifrån olika 

värderingar och diskurser (Skolverket, 2006b, s. 19-20; Carlson & von Brömssen, 2011, s.22). 

Det är den sistnämna som denna studie kommer använda. Detta forskningsperspektiv kan 

även likställas med ett funktionellt perspektiv, som fokuserar på att undersöka vad läroboken 

fyller för funktion: som kunskapsutvecklande men även som förmedlande av värderingar 

(Ammert, 2011, s.33).  

 

En multimodal analys som forskningsmetod skulle innefatta en analys av både bild och text 

som en helhet, där de förstärker och kontrasterar varandra. Denna studie kommer endast se till 

bilder, i brist på tid och utrymme för vad studien kan innehålla. Således är studiens 

övergripande metod är en kvantitativ bildanalys, som även kan kallas en innehållsanalys. Vad 
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det innebär är när något inslag i en text räknas eller mäts utifrån den specifika 

frågeställningen. Studien syftar till att undersöka hur manlighet och kvinnlighet 

uppmärksammas i läroböcker samt hur dessa motpoler värderas och framställs, dvs. framställs 

mannen som norm och det överlägsna i linje med Hirdmans genusteori eller inte (Bergström 

& Boréus, 2005, s.44-47).  

 

En annan forskningsmetod är idéanalys vars inriktning kritisk ideologianalys passar in i denna 

studie. Arbetsätt syftar till att begripliggöra eller avslöja en samhällsideologi, dvs. styrs 

skolan av de officiella dokumenten som bl.a. läroplanen eller stämmer den ideologin inte? 

(Bergström & Boréus, 2005, s.157). 

 

Den första delen av studiens resultat kommer innebära att sortera och klassificera innehållet 

medan den andra delen fokuserar på att kritiskt granska bildinnehållet.  

5.2.1	  Bilden	  som	  ett	  eget	  språk	  
 

Ett viktigt metodologiskt val är alltså att analysera bilder snarare än texter. Illustrationer kan 

ses som ett kommunikationsmedium och en multimodal artefakt med möjligheten att befästa 

könsstereotypa normer. Historiskt har förekomsten av bilder i läroböcker varierat, beroende 

på ekonomiska realiteter och ideologiska vindar. Bilder hjälper oss att förstå strukturer och 

ordningar, de hjälper att se det mikrosopiska som ögat inte kan se (ex. tecknade molekyler) 

samt komplimenterar det skrivna ordet och kan även förenkla. Utöver dessa praktiska 

funktioner kan bilder även fylla emotionella funktioner, dvs. väcka känslor eller attityder, ge 

associationer eller stimulera eller påverka. Bilden fyller ett pedagogiskt syfte, som kan delas 

upp i fyra funktioner. Läromedelsbilder kan påverka känslomässigt, utgöra kognitiv 

stimulans, väcka uppmärksamhet och vara kompensatorisk till en text. I vissa hänseenden kan 

bilder ses som mer informativa än texter, och i andra kan illustrationer lämna bättre 

minnesbilder och på så sätt lagra kunskap (Wictorin i Ammert, 2011, s. 219-225). 

 

Skriven text och bild förmedlar olika saker. Den skriva texten är mer tidslig medan bilden 

rumslig, med detta menas att mötet med dessa kommer tolkas olika. De olika 

uttrycksformerna samspelar med varandra och i läroböcker kan de vara kompletterande 

(Selander i Ammert, 2011, s.69). Trots bildens alla bidragande egenskaper till elevers 

inlärning och förståelse är det inte alltid så enkelt. För att illustrationen ska ha en positiv 
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påverkan krävs det mycket eftertanke i valet av bild, placeringen av texten i kombination till 

bilden samt en förmåga hos mottagaren att förstå och analysera bilden i samband till texten 

(Wictorin i Ammert, 2011, s. 219-225). 

5.3	  Material	  
	  
Samtliga böcker är ämnade åt åk 6 och är engelskböcker (textbooks). 

Tabell 1: Analyserat material  

Namn Författare Förlag Utgivningsår 

Let’s Go 3 Bowen, Söderlund Gleerups 2009 

What’s up? 6 Göransson, Hjälm, Widlund, 

Cowle, Gustafsson 

Bonnier 

Utbildning 

2008 

Wings 6 Summerton, Mellerby, Rinnesjö, 

Ström 

Natur & kultur 2008 

	  

5.4	  Analysverktyg	  
 

Detta stycke ämnar beskriva det analytiska ramverk som tillämpats i undersökningen av 

läroböcker. Analysverktyget inleds med att definiera könsrelaterade attribut. Därefter 

formuleras frågor, som har sitt ursprung från Ammert (2011), som ställs till läroböckerna i 

min analys. 

 

Studien utgår ifrån tidigare forsknings förståelse för vilka egenskaper och attribut som anses 

vara stereotypiskt feminint och maskulint (Carlson & Brömssen, 2011; Hansén & Forsman, 

2011; Hedlin, 2010; Hirdman, 2004; Svaleryd, 2004; Von Wright, 1998). Nedan följer en 

begränsad lista hämtad från dessa med attribut som används för att möjliggöra en jämförande 

studie; 

Feminina attribut: relationer, kommunikation, duktig i skolämnen, lugna, pyssel, ombonad, 

rosa, söt, snäll, empatiska, underordnat, omsorgsfulla, dela med sig, tyst, liten, beroende,  

Maskulina attribut: Energisk, högljudda, aktiva, fart, tävlande, sportig, egocentrisk, högre 

abstraktions förmåga, makt, tar mer plats, normen, ansvarig försörjare, skyddande, stor,  
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Trots att dessa egenskaper är framtagna från olika källor skapar det en ganska ensidig bild av 

vad som anses vara stereotypiskt feminint och maskulint. Samtidigt är det viktigt att komma 

ihåg att dessa egenskaper är generaliseringar och som ständigt påverkas av samhället och 

strukturer kring människan. Attributen ska ses som vanliga föreställningar, som inte alltid 

stämmer med verkligheten (Hansén & Forsman, 2011, s. 116-117). Begreppen och 

variationerna är alltså enorma men för att möjliggöra en studie om stereotypa mönster och 

uppfattningar om maskulinitet och femininitet begränsas dessa.  

 

För att utföra en bildanalys krävs vissa ingångsfrågor som relaterar till studiens övergripande 

syfte. I denna uppsats har dessa frågor inspirerats från Berge i Ammert, 2011, s.163 och 

modifierats för att passa denna studie: 

 

• Blir kvinnor och män representerade i lika stor utsträckning? 

• Hur representeras kvinnor och män i texten? Gör de samma saker?  

Om ja; är de lika ofta representerade? Om nej; vilka grupper förknippas med vilka 

verksamheter? 

 

För att svara på dessa frågor kommer studien att undersöka fyra olika infallsvinklar som går 

att härleda till genusteori. Dessa är yrken; djur; idrott; samt könsöverskridande identiteter och 

förklaras närmare nedan.  

 
Yrken 

Traditionellt och historiskt har de två könen kopplats ihop med olika yrken och professioner. 

Fördelningen har varierat ur ett historiskt perspektiv, till exempel har läraryrket gått från att 

ha varit mansdominerat till ett kvinnoyrke. Dessa stereotypa kategoriseringar kan ses ur ett 

genusperspektiv som begränsande för både män och kvinnors möjligheter och väljs därför 

som analysområde. 

• Antalet yrkesutövande personer av respektive kön, 

• En lista på vilka yrken som förekommer på bild och vilket kön de förknippas med. 

 

Djur 

Tidigare forskning har visat att egenskaperna omsorgsfull och ombonande ofta attribueras till 

femininitet. Det har även uttryckt att flickor kan utveckla en självkänsla som bygger på att ta 



	   17	  

hand om och värna om sin omgivning. Att vårda om djur och leka med dockor är två sätt som 

dessa attribut tar uttryck vilket motiverar mitt val att analysera huruvida detta är en dold norm 

som förekommer i läroböcker.    

• När det är djur med på bilden, hur ofta är det en pojke/flicka med tillsammans? 

• Vilka djur kopplas till könen. 

Om ett och samma djur återkommer flera gånger i läroboken har den endast inkluderats en 

gång, och om djuret är kopplat till en grupp av barn med blandade kön har det noterats som 

ett djur hos båda könen en gång.  

 

Idrott 

Ännu ett sätt att identifiera vilka attribut som kopplats till de två könen är att undersöka hur 

de porträtteras i samband med idrott. Denna del av undersökningen ämnar identifiera 

huruvida mer aktiva idrotter kopplas till de olika könen, samt vilket kön som utövar de mer 

passiva sporterna.   

• Hur ofta ser vi en flicka/pojke idrotta?  

• Vilken typ av idrott kopplas till de olika könen? 

Även här, om en och samma idrott återkommer flera gånger i läroboken har den endast 

inkluderats en gång, och om sporten är kopplat till en grupp av barn med blandade kön har det 

noterats som en aktivitet hos båda könen.  

 

Könsöverskridande identiteter  
Läroböcker är generellt väldigt genomtänkta när det gäller kön, etnicitet och liknande 

värderingar (Ammert, 2011, s.31).  Denna del av analysen kommer undersöka om 

läroböckerna medvetet illustrerar män som agerar feminint, enligt stereotypa 

könskonstruktioner, samt om kvinnor agerar maskulint.   

• Porträtteras män med kvinnliga attribut och kvinnor med manliga attribut enligt 

stereotypa könskonstruktioner? 

5.5	  Avgränsningar	  
 

Analysen kommer att baseras på 3 läroböcker för åk. 6 inom engelskundervisningen. Dessa 

böcker är tryckta innan den nya, rådande, läroplanen men eftersom de fortfarande används i 

skolundervisning ses detta som en relevant studie. Med avseende på jämställdhet har 

läroplanen sparsamt ändrats sen den tidigare läroplanen och även det styrker studiens 
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relevans. Urvalet av läroböcker grundar sig i den utsträckning som böckerna används, dvs. 

läroböcker från Sveriges stora förlag har valts eftersom dessa är vanligast förekommande 

inom skolverksamheten och följaktligen når ut till flest elever.  

 

Trots att studiens metod består av en bildanalys så har texten, i vissa fall, tagits i betraktande. 

Detta motiveras med förståelsen av bild som multimodal och dess samspel med texten för att 

utgöra en helhet. Alltså har texten, i de fall där den är direkt kopplat till bilden och kunnat 

medföra information eller precision, tagits i beaktning.  

 

Analysen omfattar inte på vilka sätt och till vilken mån läroböckerna bidrar till elevernas 

kunskaper av engelskämnet. 

6.	  Resultat	  och	  analys	  
	  
Denna del presenterar resultatet i form av tabeller för varje studieområde (yrken, djur, idrott 

och könsöverskridande identitet). Varje resultatdel följs av en kort analys av upptäckterna 

som tar avstamp från teorin och analysfrågorna som ställs i avsnittet om analysverktyg.   

6.1	  Yrken	  
 

Tabell 2. Antal yrkesutövare och kopplade till kön. 

Lärobok Antal yrkesutövande 

personer totalt 

Antal yrkesutövande 

män 

Antal yrkesutövande 

kvinnor 

Let’s Go 7 6 1 

What’s Up? 16 11 5 

Wings 21 15 6 

Samtliga böcker 44 32 12 

 
Tabell 3. Representation av yrken kopplat till kön.  

Lärobok Yrken Man Yrken Kvinna 

Let’s Go Badvakt  

Läkare 

Polis 

Servitör 

Surfinstruktör 

Tandläkare 

Badvakt 
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What’s Up? Advokat 

Badvakt (2) 

Butler  

IT- 

programmerare 

 

Kirurg  

Musiker 

Polis 

Rörmokare 

Servitör 

Tandläkare 

Bankman 

Bibliotekarie 

Kassörska/Affärsbiträde 

Målare 

Polis 

 

Wings Bilmekaniker 

Flygplatsarbetare 

(3) 

Gatumats- 

försäljare (2) 

Idrottslärare (2) 

Kepsförsäljare 

Läkare (3) 

Pilot (2) 

Taxichaufför 

Flygplatsarbetare (2) 

Flygvärdinnor (3) 

Lärare 

 

Materialet visar tydligt en mansdominerande arbetsmarknad, vilket länge har varit en 

samhällsnorm. Fler än hälften av alla yrkesutövande personer är män och detta gäller samtliga 

böcker analyserade. Endast genom att räkna antal yrkesutövare kan vi se att en reproduktion 

av en samhällsnorm sker som inte stämmer överrens med läroplanens värdegrund. Vidare kan 

materialet analyseras utifrån vilka yrken som kopplas till de olika könen. Här finner vi ett 

försök från förlagen sida att bryta några stereotypa könskonstruktioner och illustrera kvinnor i 

vad som stereotypiskt ansets vara mans yrken; målare, polis och bankman. Trots detta ser vi 

att bibliotekarien, läraren, och flygvärdinnan fortfarande är kvinnor vilket ytterligare bygger 

på den traditionella yrkesfördelningen. Samtliga högavlönade yrken, så som advokat, kirurg 

och IT programmerare, är yrken som män utövar. Detta styrker Hirdmans dikotomi och 

påvisar hur läroböcker reproducerar samhällsnormer som inte stämmer med läroplanen.   

6.2	  Djur	  
	  
Tabell 4. Antal djur kopplade till kön.  

Lärobok Antal djur i bild 

med ett barn 

Antal djur i bild 

med en pojke 

Antal djur i bild 

med en flicka 

Let’s Go 14 7 7 

What’s Up? 3 2 1 

Wings 12 5 7 
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Tabell 5. Sammanställning av vilka djur som illustrerads med de olika könen. 

Lärobok Djur med pojke Djur med flicka 

Let’s Go Björn 

Fågel 

Hund (3) 

Orm 

Ren 

Fågel 

Hund (2) 

Häst (3) 

Tiger 

What’s Up? Häst  

Katt 

Hund 

Wings Duvor 

Giraff 

Hund (2) 

Katt  

Fisk 

Får 

Getter  

Hund (2) 

Häst 

Katt 

 

Samtliga böcker i denna studie visar på en relativt jämn fördelning mellan hur ofta pojkar och 

flickor förekommer på bild tillsammans med ett djur. Viktigt är det att notera den begränsade 

mängd insamlad data i just detta fall då det är få bilder med djur som förekommer i böckerna. 

Vidare kan materialet analyseras utifrån vilka djur som förknippas med de olika könen. 

Tydligt ser vi att både hundar och katter illustreras med flickor och pojkar i läroböckerna, och 

kan anses vara mer könsneutrala djur. Hästar å andra sidan figurerar oftare tillsammans med 

flickor och när hästen återfinns med en pojke så är denne illustrerad som en riddare. De 

kvinnliga attributen ombonad och omsorg framträder i omhändertagandet och skötseln av en 

häst medan de manliga egenskaperna synliggörs i riddarens personlighet som kopplas till 

styrka, aktivitet och räddare. Den övergripande uppfattning som detta material sänder är, trots 

vissa avstickare, att läroböckerna är väl genomtänka vad gäller genusrepresentation i form av 

attributen ombonad och omsorgsfull. Både pojkar och flickor är illustrerade vid olika tillfällen 

som omsorgsfulla och variationen är jämn.  
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6.3	  Idrott	  
	  
Tabell 6: Antal bilder med de olika könen som idrottar. 

Lärobok Idrottande pojke Idrottande flicka 

Let’s Go 4 5 

What’s Up? 5 8 

Wings 15 6 

 
Tabell 7: Olika idrottsutövare kopplade till kön. 

Lärobok Idrotter kopplade till pojkar Idrotter kopplade till flickor 

Let’s Go Dyka 

Hoppa fallskärm  

Köra hundsläde 

Surfa 

 

Galoppera 

Köra hundsläde 

Segla 

Surfa 

Åka snowboard 

 

What’s Up? Basket 

Fotboll 

Hockey 

Strand volleyboll  

Vindsurfa 

 

Fotboll (2) 

Löpa 

Simma (2) 

Skridskor 

Strand volleyboll  

Vandra 

 

Wings Basket 

Cykla (2) 

Fotboll (8) 

Hockey (2) 

Lyfter tyngder 

Åker skateboard  

Ballet 

Basket (2) 

Dansa  

Löpa 

Rida 

 

 
Illustrationerna från samtliga böcker som har undersökts visar på en relativt jämn fördelning 

av könen som idrottar, som vi kan se från tabell 6. En överrepresentation av pojkar syns i en 

av böckerna, Wings, men utöver det så är flickor och pojkar balanserat representerade vad 
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gäller sportande. Vidare var tanken med denna del av undersökningen att se ifall mer aktiva, 

eller tuffa, idrotter tydligare kopplades till killar medan lugnare, eller mjukare, idrotter 

kollades till flickor. Det vi kan se är att endast flickor förknippas med dans, ridning och 

simning medan endast pojkar illustreras som hockeyspelare och tyngdlyftare. Detta går att 

tolka ur ett genusperspektiv, där de feminina attributen lugn, passiv och försiktig återfinns i 

sporterna som endast flickor utövar i materialet. Liknande kan attribut som stora och starka 

kopplas till idrotterna hockey och styrketräning för att befästa den stereotypa bilden av män. I 

resultatet ser vi även att det endast är flickor som rör sig över könsgränserna, och inte 

tvärtom. Idrottsfärdigheter som eftersträvas är förknippade med maskulinitet och stödjer 

därmed Hirdmans teori om mannen som det överlägsna könet. Trots det, syns det ur ett 

helhetsperspektiv, att stereotypa könskonstruktioner motarbetas och prövas. Exempelvis ser vi 

i boken Let’s Go en flicka som seglar, en stereotypiskt mansdominerad idrott. Läroböckerna 

visar på en stor variation mellan idrottsutövare och kön och en uppluckring av traditionella 

könsuttryck syns.  

6.4	  Könsöverskrivande	  identiteter	  
 

Tanken med denna del av analysen var att göra en liknande tabell för illustrationer av män 

som agerar på ett stereotypiskt feminint sätt. Men eftersom ingen av läroböckerna erbjöd 

sådana illustrationer kommer analysen nedan endast bygga på tabell 8 samt avsaknaden av 

ytterligare en tabell.  

 

Tabell 8. Kvinnor som agerar traditionellt maskulint. 

Läromedel Kvinnor som agerar maskulint enligt traditionella könsmönster 

 

Let’s Go • En kvinna bergsklättrar 

• En kvinna konfronterar en tjuv 

(Hon går in före killen, har kortklippt hår, tuff läderjacka och 

piercingar) 

What’s Up? • En mamma kör bilen på familjesemestern 

Wings • En flicka har fiskat upp en stor fisk som hon håller upp 
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Läroböckerna illustrerar medvetet könsöverskridande exempel men i samtliga fall är det det 

kvinnliga könet som porträtteras med de maskulina attributen. Detta gör att Hirdmans ide om 

en hierarki, med mannen som det överlägsna, förblir normen. När det gäller att jämna ut 

skillnaderna mellan vad som är maskulint och feminint, och gå över gränser, är det främst 

kvinnor som anpassar sig och rör sig mot den manliga normen (Hirdman, 2004). Avsaknaden 

av illustrationer på killar som beter sig stereotypiskt feminint kan innebära olika saker. Det 

kan uppfattas som ett tecken på att det inte är viktigt, eller inte ger uttryck för någons åsikt 

eller helt enkelt att det anses som självklart och därför inte behöver ta en explicit form. Det 

kan också betyda att ett stereotypiskt feminint beteende anses vara mindre eftersträvansvärt. 

 

Att det är kvinnor som i huvudsak tar efter de stereotypa manliga attributen kan vi se i 

samtliga fyra analyserade kategorierna. Förlagen har tydligt arbetat med att framställa kvinnor 

i klassiskt manliga professioner, så som målare, medan det saknas bilder på män som utövar 

traditionellt kvinnliga yrken, så som flygvärdinnor. Även bland idrottsutövarna ser vi flickor 

som utövar fysiskt tuffa idrotter som tidigare har varit mansdominerade, t.ex. basket, fotboll 

eller segling. Däremot illustrerar läroböckerna inte pojkar som utövar lugnare idrotter, eller 

åtminstone mindre farliga, t.ex. dans och balett. När vi problematiserar detta ser vi att attribut 

som stereotypiskt varit maskulina höjs upp och anses vara mer eftersträvansvärda medan 

feminina attribut underordnas. Detta kan leda till ett samhälle där flickor tillåts agera 

maskulint, och faktiskt uppmuntras till det. Medan pojkar, och ibland även flickor, avråds till 

att agera stereotypiskt feminint.     

7.	  Diskussion	  och	  Sammanfattning	  
 
Produktionen av en lärobok sker inte utan influenser från omgivningen, inte minst från den 

aktuella samhällsdebatten om jämställdhet och skola. Även politiska vågor och förlagets krav 

bakas in i produktionen. Skapandet av läroböcker sker med detta i medvetandet och är 

generellt väldigt igenomtänkta när det gäller kön, etnicitet och liknande värderingar (Ammert, 

2011, s.31).  Läroboken är en konsumtionsvara som pga. av marknadens krav oftast är väl 

genomtänkta och väl skapade läroböcker.  De strävar efter att möta alla de kunskapskrav som 

uttrycks i läroplanen samtidigt som de försöker inkludera alla perspektiv gällande 

värdegrundsfrågor. Detta inkluderar jämställdhet mellan könen, etnicitet och andra 

humanistiska värderingar. Denna utveckling inom läromedel ser vi bevis på när analysen görs. 
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Vi ser inte längre att endast flickor är omsorgsfulla, utan båda könen illustreras med olika djur 

och signalerar en variation av attribut. Vidare görs ständiga försök att bryta mot stereotypa 

könskonstruktioner när det gäller yrken kopplade till olika kön. Resultatet från denna studie 

påvisar vissa illustrationer som behåller den traditionella samhällsnormen men samtidigt även 

hur förlagen arbetar för att motverka dessa genom att illustrera stereotypa attribut hos motsatt 

kön. Ett knep som är vanligt förekommande i läromedelsböcker idag, för att motverka 

stereotypa könskonstruktioner, är att porträttera ombytta roller för flickan och pojken. Alltså 

att presentera en flicka med stereotypa maskulina egenskaper och attribut, och vise versa 

(Carlson & Brömssen, 2011, s. 103). Den sista delen av studiens resultat, nämligen om 

könsöverskridande identiteter, är förmodligen den svåraste normen att bryta. Trots att 

läroböckerna återkommande illustrerar stereotypa attribut och egenskaper växelvis mellan 

könen, är det oftare som flickor agerar maskulint. Resultatet av bildanalysen från alla 

infallsvinklar tyder på på samma sak, nämligen att maskulina attribut är mer 

eftersträvansvärda. Läroböckerna visar kvinnliga poliser, målare och basketspelare, men 

ingenstans ser vi manliga dansare eller flygvärdinnor. Vi ser att de tydliga 

könskonstruktionerna är i en process att brytas upp, men resultatet visar att det endast är 

kvinnor som rör sig mot det manliga. Det bekräftar Hirdmans teori om manen som norm och 

det överlägsna, vilket skapar en väldigt homogen grupp människor.  

 

Studiens resultat om läromedlens bildmaterial påvisar att vissa genuskonstruktioner 

fortfarande förekommer i elevernas böcker gällande jämställdhet mellan könen. I vissa fall är 

mannen överrepresenterad i jämförelse med kvinnan och de illustreras göra olika saker, 

kopplade till det som anses vara stereotypiskt maskulint samt feminint. Till exempel ser vi en 

hierarkisk maktordning mellan de olika yrkena och idrotterna, där attributen tillhörande 

mannen prioriteras högre. Samtidigt ser vi att förlagen aktivt motarbetar könsbaserade 

hierarkier, att döma av till exempel de många flickor i böckerna som utöver mansdominerade 

yrken och idrotter. Svårigheten ligger dock i att skapa en horisontell maktstruktur mellan det 

maskulina och feminina, och i läroböckerna är det oftare flickorna som rör sig mot vad som 

stereotypiskt anses vara maskulina egenskaper och aktiviteter. Fortfarande präglas läromedlen 

av Hirdmans dikotomi, dvs. att vi ser en distinktion mellan könen och mannen anses vara 

normen.  
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Avslutningsvis är det viktigt att tydliggöra att denna uppsats endast analyserat det utvalda 

materialet och förstår den begränsning detta skapar. Vidare problematiseras analysområdet 

med tanke på att endast materialet analyserats, inte hur det används av lärare och elever. 

Sannolikheten att läroböckerna endast används som en del av undervisningen, och 

kompletteras med annat mer genusmedvetet material är mycket möjligt. Det är viktigt att all 

personal inom skolans verksamhet har ett normkritiskt tänkande och reflekterande. Normer 

kommer alltid finnas inom ett samhälle, och det är inte dåligt i sig. Däremot krävs det 

eftertanke och ett kritiskt granskande av dessa normer så att man inte oreflekterat 

reproducerar normer som kan vara kränkande eller begränsande. 
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