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Abstrakt 
 

Syftet med denna uppsats är att studera hur utvalda läroböcker i engelska för grundskolan 

uppfyller läroplanens krav på jämställdhet och likabehandling samt hur förekomsten är av 

respektive kön, av människor med olika utländsk bakgrund, sexuell läggning, religion eller 

med funktionshinder. För att undersöka detta utfördes en kvantitativ granskning av fyra 

läroböcker i engelska för år 9, där såväl bild som text granskades. Resultatet visar att den 

värdegrund som skolan ska förmedla enligt gällande styrdokument inte kommer att förmedlas 

enbart genom läromedlen. Religion, sexuell läggning eller funktionshinder omnämns knappast 

överhuvudtaget och det finns en tydligt manlig dominans i illustrationer och bilder. 

Nyckelord: värdegrund, jämställdhet, sexuell läggning, religion, etnicitet, 

funktionsnedsättning 

  



 
 

Förord 

 

Jag vill börja med att tacka min handledare, Marie Nordlund, som varit ett stort stöd och en 

fantastisk tillgång i arbetet med uppsatsen. Utan hennes handfasta råd och smittande 

inspiration hade min uppsats aldrig blivit klar utan stannat vid ett utkast i min dator.  

Jag vill också tacka min familj som har stått ut med det kaos det har inneburit att ha en 

mamma som arbetar och studerar parallellt och som har stöttat mig och peppat mig att 
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Slutligen vill jag tacka Nya Läroverket på Bergnäset och då speciellt rektor Carina och 

pedagog Caisa som hjälpt mig med lån av litteratur. Er välvilja och ert varma mottagande då 

jag hörde av mig gladde mig mycket. 
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1. Inledning 

 

Jag har ett brokigt förflutet, med en tidigare examen som civilingenjör har jag haft de mest 

skiftande arbetsuppgifter, inte sällan inom en mansdominerad värld. Under utbildningstiden 

behandlades vi lika av lärarkåren och vi arbetade sida vid sida utan närmare tanke på att detta 

med kön skulle utgöra någon större skillnad i vår förmåga att kunna utföra ett arbete. Min 

förvåning blev därför stor när jag på min första arbetsplats, som kommunanställd ingenjör, 

blev klappad på huvudet av en besökare och fick kommentaren ”flicka lilla, jag går in till din 

kollega istället”. Kollegan var förstås en äldre man. 

Lite senare fick jag barn. När jag kom för att hämta min son på dagis fick jag av en ur 

personalen höra att ”X var minsann en riktig pojke” (X var inte min son). På min fråga hur 

man definierade en riktig pojke svarade hon att ”det är en som leker med bilar och gillar 

traktorer”. Jag funderade stilla över hur min egen son definierades, han som varken var 

intresserad av bilar eller traktorer utan gillade mjuka djur och småkryp. Han var alltså inte en 

”riktig” pojke? 

Det går knappt en dag utan att vi matas med händelser via media som strider mot allt som har 

med likabehandling att göra. Det är gruppvåldtäkter, det är hat mot homosexuella, det är 

misshandel. Listan kan göras lång. Vi lever i en modern tid, men i arbetet med att behandla 

våra medmänniskor lika oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning osv känns det som om vi 

många gånger lever i det förgångna. Grunden läggs självklart i hemmet men också skolan har 

ett stort inflytande. Skolan styrs av lagar och styrdokument men utan förankring i 

verksamheten faller de platt.  

Själv vill jag att mina barn lär sig att respektera andra människor, oavsett utseende, bakgrund, 

tyckande eller tänkande av något slag. Jag har försökt att lära dem att de ska bemöta sina 

medmänniskor på samma sätt som de själva vill bli bemötta. Men vad hjälper det om skolans 

representant lär dem hur en ”riktig” pojke ska vara? Och då slår mig tanken – vad mer är det 

som skolan förmedlar till mina egna och andras barn vad gäller värdegrundsfrågor? Så 

väcktes tanken till denna uppsats, där jag valt att granska utvalda läromedel ur ett 

likabehandlingsperspektiv. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min uppsats är att jämföra utvalda läromedel ur ett likabehandlingsperspektiv där 

följande parametrar beaktas: kön, etnicitet, religion, sexuell läggning samt funktionshinder. 

De frågor jag har sökt svar på är följande: 

- Hur är förekomsten av respektive kön samt av människor med olika utländsk 

bakgrund, religion, sexuell läggning eller med funktionsnedsättning? 

- Uppfyller läromedlen de krav på jämställdhet och likabehandling som anges i 

grundskolans läroplan? Om nej, vad kan förbättras/förändras? 

 

2.1 Avgränsningar 

För att göra mitt arbete mer hanterbart med avseende på uppsatsens omfattning, har jag valt 

att begränsa mig till att enbart granska fyra läroböcker i engelska för år 9. Urvalet har skett i 

samråd med min handledare och med en ambition att böckerna ska representera olika förlag, 

för att på så sätt ge en bredare bild av de läroböcker som används inom undervisningen i 

engelska i dagens skola. I detta resonemang utgår jag från en förutsättning att läroböcker i en 

serie också ofta har samma författare och därmed kan antas ha ett liknande upplägg oavsett 

nivå. 

2.2 Definitioner av vanligt förekommande begrepp 

Vanliga begrepp i uppsatsen är kön, etnicitet, religion, sexuell läggning samt 

funktionsnedsättning. Det är de centrala elementen i den läromedelsgranskning som utförts. 

Jag har valt att använda mig av begreppet kön och inte genus av olika skäl. Ett är att jag helt 

enkelt inte vill lägga några ytterligare värderingar i begreppet utan förhålla mig relativt 

neutral. Ett annat är att den mall som jag använder vid min granskning också använder sig av 

kön och det känns då enklare och tydligare att använda samma begrepp. Med kön menas 

således kort och gott det biologiska könet flicka/kvinna respektive pojke/man. 

Etnicitet är enligt Nationalencyklopedin ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en 

etnisk grupp”. Begreppet används här för att studera förekomsten av människor med annan 

nationell bakgrund än Sverige. 

Religion är enligt Nationalencyklopedin ”vördnad för det heliga, gudsdyrkan, ett ord av 

omdiskuterat ursprung, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt 

accepterad, heltäckande definition”. De fem världsreligionerna nämns: kristendom, judendom, 

hinduism, islam och buddhism. Med religion avses i denna uppsats tron på något andligt utan 

närmare specifikation än så. 

Sexuell läggning anges ofta i termer om bi-, homo- respektive heterosexualitet, det vill säga 

styrs utifrån könet på den person vi attraheras av. Detta är också den lagstiftningsmässiga 

definitionen medan Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter (RFSL) utvidgar begreppet något och menar att sexuell läggning består av 
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komponenterna praktik, identitet och preferens. Tillsammans utgör dessa den sexuella 

läggningen. Även en fjärde läggning nämns, nämligen asexuell. Den sexuella läggningen kan 

också variera inom respektive grupp, just med avseende på de ingående komponenterna, och 

det går därför enligt RFSL att tänka sig olika former av bi-, homo- respektive heterosexualitet 

(RFSL, u.å.). I min uppsats väljer jag att använda mig av den lagstiftningsmässiga 

definitionen, det vill säga jag studerar förekomsten av bi-, homo- respektive heterosexuella i 

de utvalda läroböckerna. 

Ett funktionshinder är en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen” (Socialstyrelsen, u.å.). Tidigare användes ordet handikapp som 

synonym till såväl funktionshinder som funktionsnedsättning men numera avråder man från 

att använda denna term. Socialstyrelsen ger vidare exempel på olika former av begränsningar 

och anger att det i huvudsak handlar om ”bristande tillgänglighet i omgivningen” (ibid). 
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3. Bakgrund 

 

3.1 Förankring i lagar, förordningar och andra styrdokument 

Skolans verksamhet lyder under olika lagar och förordningar, både i sin roll som utbildare 

men också som arbetsplats för både elever och lärare. Skolan är också en kommunal 

angelägenhet, visserligen finns det ett fåtal friskolor inom kommunens gränser men merparten 

av skolorna har kommunen som huvudman. Därför har jag valt att studera vad de olika 

styrdokumenten säger om likabehandling inom skolans verksamhet. Skulle förankring i 

styrdokumenten saknas, är det heller inte självklart att värdegrundsfrågor av den typ jag tänkt 

studera ingår i skolans uppdrag. 

3.1.1 Vad säger skollagen? 

Skollagen är den lag som reglerar skolväsendet. Med skolväsendet menas alla skolformer, 

från förskola till gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Även fritidshemmens 

verksamhet omfattas av skollagen. Lagen reglerar rättigheter och skyldigheter för barn/elever 

och vårdnadshavare men också skolans ansvar för verksamheten och hur denna ska bedrivas.  

Skollagen (SFS2010:800) fastslår redan i det första kapitlet, 5§ att ”[u]tbildningen ska 

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.” I samma paragraf, 

nästa stycke, står det vidare: ”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 

mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling”. Detta 

innebär således att alla som är verksamma inom skolans värld bär ansvaret att motverka 

kränkningar och att främja de mänskliga rättigheterna, inte bara lärare utan även 

måltidspersonal, städpersonal och all annan personal som barnet eller eleven kommer i 

kontakt med. Det innebär också att utbildningen ska innefatta värdegrundsfrågor som 

jämställdhet och likabehandling. 

Slutligen, i första kapitlet, §8, fastslås att  

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 

Det finns alltså ett tydligt lagstöd i skollagen för arbete med likabehandling och mot 

diskriminering, såväl från lärare som från övrig personal inom skolväsendet. 

3.1.2 Diskrimineringslagen 

Skollagen pekar i ovanstående citat på att även diskrimineringslagen innehåller bestämmelser 

för skolans verksamhet. I diskrimineringslagens (2008:567) 2 kapitel, 5-7 §§ fastslås tydligt 

att inget barn, elev eller studerande får diskrimineras av verksamhet som avses i skollagen 

eller av någon annan utbildningsverksamhet. Lagen innefattar inte enbart utbildnings-

anordnaren utan också anställda och uppdragstagare inom verksamheten. Vidare anger lagen 
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att om det kommer till utbildningssamordnarens kännedom att ett barn, en elev eller en 

student inom verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier i samband med 

densamma, är samordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring trakasserierna samt 

vidta skäliga åtgärder för att förhindra framtida trakasserier. 

I lagens 3 kapitel, 14-16 §§ fastslås vidare utbildningssamordnarens skyldighet att vidta 

åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier samt upprättandet av en 

likabehandlingsplan . Skolans skyldighet att arbeta aktivt och förebyggande mot alla former 

av diskriminering och/eller trakasserier inom dess verksamhetsområde framgår tydligt av 

lagtexten, det ska råda nolltolerans mot detta från skolans sida.  På samma sätt påvisar lagen 

en skyldighet för varje skola att upprätta en likabehandlingsplan. 

3.1.3 Grundskolans läroplan 

Ett annat styrdokument för grundskolan är läroplanen. Grundskolans läroplan är indelad i tre 

delar, där den första delen behandlar skolans värdegrund och uppdrag. Läroplanen fastslår 

redan i första kapitlet, första stycket, inledande raden att ”[s]kolväsendet vilar på demokratins 

grund” och lite senare att ”[m]änniskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2011, s. 7). På samma 

sida står att läsa att ”[i]ngen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Sådana tendenser ska aktivt motverkas.” 

Av dessa rader framgår således dels den värdegrund som skolan ska förmedla och dels 

nolltolerans gentemot diskriminering och kränkande behandling, något som också stärks av 

den fortsatta texten i läroplanen. Det går naturligtvis att tänka sig att detta arbete sker separat i 

diskussioner och arbete om värdegrundsfrågor, men för att nå trovärdighet och verklig 

förankring bör det också genomsyra skolans arbete som helhet. 

3.1.4 Kommunala dokument och handlingar, Luleå kommun 

Skolan är, som tidigare sagts, i allra högsta grad en kommunal angelägenhet. Inom tätorten 

finns två fristående aktörer, Norrskenet med en grundskoleenhet och Nya Läroverket med två 

grundskoleenheter. Det finns också en fristående grundskola i en av kommunens byar, 

Niemisel. All övrig grundskoleverksamhet sker i kommunal regi (Luleå kommun, u.å.). 

I verksamhetsberättelsen för 2013 fastslås att: 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från 

förskola och grundskola till gymnasium. Skolans uppdrag är att se till samhällets 

fortlevnad, tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet 

och nödvändigheten av hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation. 

(Luleå kommun, 2013b, s. 6) 

Vidare nämns också att kommunens värdegrund ska ingå som en naturlig del på samtliga 

arbetsplatser. Men kommunens gemensamma värdegrund nämner ingenstans något om arbete 

för jämlikhet eller mot diskriminering och kränkande behandling. Den kommunala 
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värdegrunden uttalar snarare vilka prestationsinriktade förmågor som ska finnas på 

arbetsplatsen. 

I kvalitetsrapporten för 2013 konstateras att någon plan mot kränkande behandling på 

huvudmannanivå inte har upprättats enligt lagens krav. En kontroll av webbplatserna för de 

olika skolorna för år 7-9 med kommunal huvudman visar att de flesta, men inte alla, har en 

likabehandlingsplan eller liknande (Luleå kommun, 2013a). Det innebär alltså att det 

lagstadgade kravet på likabehandlingsplaner inte till fullo efterföljs. 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Statlig granskning av läromedel i dåtid 

År 1938 infördes en statlig förhandsgranskning av svenska läromedel i och med inrättandet av 

Statens läroboksnämnd. Denna var från början underställd Skolöverstyrelsen men blev så 

småningom en fristående myndighet (Skolverket, 2006b). Under perioden 1938-1974 hade 

nämnden till uppdrag att granska alla läroböcker, oavsett ämne, med avseende på bland annat: 

”bokens pris, omfång och disposition, överensstämmelse mellan kursmoment och kursplaner, 

språk (korrekt och anpassat till rätt ålder) samt objektivt och vederhäftigt innehåll” (Johnsson 

Harrie, 2009, s. 12). Därefter förändrades uppdraget till att under åren 1974-1991 endast 

omfatta förhandsgranskning av läromedel inom samhällsorienterande ämnen, först med syfte 

att godkänna eller underkänna läromedel men från och med 1983 hade nämnden till uppdrag 

att avge ett utlåtande om det aktuella läromedlet. Under den senare delen av perioden, 1983-

1991, var nämnden en del av Statens Institut för Läromedelsinformation, SIL. År 1991 

avvecklades SIL och den statliga förgranskningen av läromedel upphörde. I dagsläget finns 

ingen statlig förhandsgranskning av läromedel utan det är upp till marknaden att avgöra 

kvaliteten på läromedlen (Johnsson Harrie, 2009). 

3.2.2 Statlig granskning av läromedel i nutid 

Regeringen gav 2005 Skolverket i uppdrag att granska ett urval läroböcker för att ”kunna ge 

en uppfattning av hur läroböcker bidrar till undervisningen i frågor som rör kön, etnisk 

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

2006b, s. 6). Granskningen omfattade totalt 24 läroböcker i ämnena biologi/naturkunskap, 

historia, religionskunskap och samhällskunskap för grundskolans årskurs 7-9 samt för 

gymnasieskolans A-kurser, där såväl text som bild granskades. Resultatet visar att de 

granskade läroböckerna överlag innehåller stereotypa eller onyanserade framställningar. 

Personer med funktionsnedsättning samt homo- eller bisexuella personer omnämns som regel 

endast när texten handlar om just funktionshinder respektive homo- eller bisexualitet. 

Utgångsläget är en heterosexuell person i en fungerande kropp. På samma sätt ges en 

stereotyp bild av islam och muslimer i granskade läromedel i historia och samhällskunskap. 

Man konstaterar också att det råder en manlig norm då såväl män som pojkar är 

överrepresenterade i läromedlen. I sin sammanfattande bedömning konstaterar Skolverket 

bland annat att: 
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Denna värdegrund, som skolan har till uppgift att förmedla och förankra hos eleverna, 

står i kontrast till de exempel på diskriminering eller kränkning som forskarna pekar ut i 

de granskade läroböckerna. Att nedvärdera kvinnors kompetens i relation till män eller 

att förlöjliga kvinnliga förbilder överensstämmer inte med värderingen om alla 

människors lika värde, inte heller främjar det möjligheterna att skapa jämställdhet 

mellan män och kvinnor. … Sådana ensidiga beskrivningar av olika grupper främjar 

knappast skolans arbete att motverka och bekämpa främlingsfientlighet, intolerans och 

mobbning. Inte heller bidrar det till att skapa förståelse för andra människor och deras 

villkor. (Skolverket, 2006b, s. 44) 

År 2009 utförde Ann-Sofie Ohlander en studie av jämställdhet i läromedel i ämnena historia 

och samhällskunskap på uppdrag av delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA). Studierna 

mynnade ut i två rapporter, en för respektive ämne (SOU 2010:10, SOU 2010:33). Ohlander 

fann att läroböcker inom båda ämnena uppvisar klara brister gällande såväl utrymme som 

intresse för flickor/kvinnor jämfört med pojkar/män. Inom ämnet historia ägnas minimalt med 

utrymme åt kvinnornas historia, även i de avsnitt som ska behandla kvinnor slår ett manligt 

perspektiv igenom. Män är också namngivna i betydligt högre grad än kvinnorna (SOU 

2010:10). Inom ämnet samhällskunskap förekommer få problematiseringar av 

jämställdhetskaraktär. Bristerna är särskilt stora i avsnitt rörande historiska aspekter men även 

inom områden som exempelvis massmedia (SOU 2010:33). 

För läromedel i ämnet engelska utförde Skolverket ännu en undersökning under 2006, denna 

gång gällande läromedelsanvändningen i ämnena bild, engelska samt samhällskunskap i 

årskurserna 5 och 9 på grundskolan. Syftet med undersökningen var att ta reda på läromedlens 

roll och funktion i ett urval ämnen inom grundskolans verksamhet. Resultaten av 

undersökningen visar att engelskan intar en särställning bland de tre undersökta ämnena, då 

majoriteten av de tillfrågade lärarna i ämnet använder sig av läroböcker vid så gott som varje 

lektionstillfälle (Skolverket, 2006a). Samtliga tillfrågade lärare i ämnet anger att läroboken 

utgör basen i undervisningen och att planering och genomförande av en lektion främst sker 

med utgångspunkt från en lärobok. Läroböcker kan därmed antas spela en viktig roll i 

engelskundervisningen. 

3.2.3 Andra nutida studier av läromedel 

Någon statlig förhandsgranskning av läromedel föreligger alltså inte längre utan det är numera 

upp till varje enskild utbildare att granska de läromedel som används. Enligt Wedin (2011) 

kan det anses självklart att läromedel och material inom såväl förskola som skola ska stödja 

läroplanens värdegrund och inte förmedla någon diskriminerande eller kränkande bild av 

kvinnor och män. Som en del av skolans antidiskriminerings- och jämställdhetsarbete menar 

Wedin att läromedel och material regelbundet bör granskas utifrån aspekterna kön och sexuell 

läggning. Utifrån utfallet av denna granskning kan sedan annat eller kompletterande material 

användas i undervisningen. Skolinspektionens granskning av 14 grundskolor avseende 

undervisning i ämnet kemi för årskurserna 4 och 5, visar dock på att någon systematisk 

granskning av läromedlen inte sker. Eleverna ges heller inte möjlighet att utvärdera 

läromedlen i någon större utsträckning (Skolinspektionen, 2011). 

De statliga utredningar (SOU 2010:10, SOU 2010:33) som visar att läroböcker inom ämnena 

samhällskunskap och historia uppvisar brister gällande jämställdhet, har också stöd i andra 
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studier. I sitt examensarbete gör Driveklepp och Nicander (2012) en kvantitativ och kvalitativ 

bildanalys av läromedel i engelska för gymnasiet. De konstaterar att det visserligen finns 

några kvantitativt jämställda läromedel men att inga läromedel är kvalitativt jämställda. 

Skolinspektionen kommer till liknande slutsatser i sin granskning av läromedel i kemi 

(Skolinspektionen, 2011). Det finns fler bilder på män än på kvinnor medan en förskjutning 

av balansen kan påvisas vid en kvalitativ granskning av senare läromedel.  

Eilard (2008) har i sin avhandling studerat läseböcker från 1962 till 2007. Hon konstaterar att 

pojkar i sentida läseböcker framställs som de mer eller mindre alltid har gjort och att flickor 

nu ofta framställs som starka. Ytligt sett kan läseböckerna därmed framstå som jämställda 

men flickornas roll i böckerna är att vara partner till pojkarna. Detta är nytt jämfört med äldre 

läseböcker, där det som regel varit en huvudperson av varje kön. Nutida läseböcker följer 

istället traditionella könsmönster där kvinnan blir underordnad mannen. 

I sin analys av hur sexualitet och könsidentitet beskrivs i läroböcker för gymnasieskolans kurs 

i samhällskunskap A, urskiljer Gadd Karlsson (2010) två huvudgrupper, där den första bygger 

på en heteronormativ framställning som ger en könsstereotyp förståelse medan den andra har 

ett betydligt större sexualitets- och könsidentitetsperspektiv. Genomgående är att 

homosexuella tas upp i texter om diskriminering medan HBTQ-perspektivet överhuvudtaget 

inte förekommer. Vid en jämförelse med Skolverkets rapport (Skolverket, 2006b) konstateras 

att det har skett en viss positiv förändring i några läroböcker men att styrdokumentens 

intentioner ännu inte har slagit igenom. Eilard (2008) beskriver nutida läseböcker som 

heteronormativa, där heterosexuella relationer är idealet. Det tidigare kärnfamiljsidealet har 

ersatts av en heterosexuell, fostrande parrelation. Samma slutsats drar Stadler (2009), som 

menar att de granskade läromedlen i tyska uteslutande utgår från en heterosexuell norm, något 

annat förekommer inte. 

Fürst och Nilsson (2008) har i sitt examensarbete utfört en undersökning av olika etniciteters 

representation i skolans läromedel för grundskolans tidigare år och fann att personer med 

västerländskt ursprung var överrepresenterade i de granskade läromedlen. Undersökningen 

omfattade en rad olika läromedel i olika ämnen och för olika åldrar. Totalt granskades 1629 

olika bilder, där personer med västerländskt ursprung förekom på 80 % av bilderna. 

Tillfrågade pedagoger i undersökningen ansåg dock att det var viktigt att olika etniciteter 

fanns representerade i läromedlen men valde inte aktivt läromedel utifrån denna aspekt. 

Samma slutsats drar Eilard (2008). Hon konstaterar bland annat att ”den koloniala diskursen” 

(s. 419) har varit ganska oförändrad under hela den studerade tidsperioden. Enligt Eilard har 

uppenbart rasistiska element från tidigare läseböcker försvunnit men omedvetna rasistiska 

stereotyper lever kvar. Skolinspektionens granskning (2011) stödjer också detta och 

konstaterar att etnicitet i stor utsträckning saknas i de granskade läromedlen. 

Studier av förekomsten av personer med funktionsnedsättningar inom läromedlen verkar vara 

en bristvara. Eilard (2008) konstaterar att funktionshindrade barn inte ges något utrymme alls 

i läseböckerna, såvida man inte räknar med barn med allergi och/eller astma. Näsström (2014) 

drar liknande slutsatser i sin granskning av läroböcker i spanska för grundskolans senare år, 

det närmaste funktionshinder en av de granskade läroböckerna kommer är en person med 
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ryggont. Personer med glasögon förekommer dock men frågan är huruvida detta är att 

betrakta som ett funktionshinder. I granskningen av läroböcker i tyska för grundskolans 

senare år (Stadler, 2009) förekommer en funktionshindrad person i en berättelse i en av 

böckerna. Denna person förekommer dock just i egenskap av funktionshindrad, berättelsen 

fokuserar på funktionshindret och de besvär som detta medför. På så vis framställs 

funktionshindrade som avvikande. I övrigt lyser funktionshindrade helt med sin frånvaro i de 

granskade läromedlen. 

På samma sätt konstaterar Näsström (2014) att också religion ges liten plats i läroböckerna i 

spanska, detta trots att religionen har en ganska viktig roll i spansktalande länder. Detta är en 

slutsats som delas av Stadler (2009), inte heller i läroböcker i tyska ges religion någon stor 

plats. Att det finns många olika religioner representerade i de tysktalande länderna nämns 

överhuvudtaget inte, menar Stadler. 

Sammantaget kan konstateras att resultaten av gjorda studier stämmer väl överens med de 

resultat som Skolverket har kommit fram till i sina granskningar av läromedel, med 

stereotypa, onyanserade framställningar som rimmar dåligt med skollagens och läroplanens 

intentioner. Detta visar i sin tur på att det föreligger ett behov av fortsatt granskning av 

läromedel där såväl bild som text granskas ur ett likabehandlingsperspektiv. Min egen studie 

utgör en liten men inte desto mindre viktig del i detta granskningsarbete.  
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4. Metod 

4.1 Val av läroböcker 

Då min utbildning ska leda till en examen som lärare för grundskolans senare år där engelska 

är mitt ena huvudämne, har jag valt att granska läromedel i engelska för årskurs 9. 

Läroböckerna har, som tidigare nämnts, valts ut med avsikten att representera fyra olika 

förlag. Följande läroböcker har granskats (se referenslista för utförligare information): Good 

Stuff Gold D (Bayard, Coombs, Hagvärn & Johansson, 2014) från förlaget Liber, Prime Time 

Main 3 (Bernheden & Winblad, 2010) från Sanoma utbildning, Classbook 9 Magic! 

(Hedencrona, Smed-Gerdin & Watcyn-Jones, 2014) från Studentlitteratur samt Spotlight 9 

(Jonas, Keay & Lantz, 2010) från Natur och Kultur. Samtliga läroböcker är avsedda att 

användas i grundskolans år 9. De utvalda böckerna representerar också två olika årtal, före 

och efter införandet av den nya läroplanen Lgr 11.  

Den urvalsmetod som bäst beskriver hur urvalet av läromedel till denna studie har gått till är 

icke-sannolikhetsurval, det vill säga ett urval som inte är baserat på slumpmässighet. Det finns 

olika former av icke-sannolikhetsurval, vid ett bekvämlighetsurval väljer man exempelvis de 

enheter som är enklast att få tag i medan man vid ett urval genom självselektion till exempel 

kan låta läsarna av en tidning höra av sig med sina synpunkter. Vid ett så kallat kvoturval har 

man i förväg klargjort antalet enheter med vissa bestämda egenskaper som ska vara med i 

studien (Holme & Solvang, 1997). I denna studie har jag använt mig av ett kvoturval. 

4.2 Val av metod 

Syftet med undersökningen är att granska läromedel i engelska ur ett likabehandlings-

perspektiv. Tanken är att utföra granskningen med ett så neutralt förhållningssätt som möjligt 

till materialet, det vill säga utan att tillföra några egna personliga värderingar eller åsikter. Jag 

har därför valt att göra en kvantitativ text- och bildgranskning utifrån ett antal fördefinierade 

parametrar för att sedan undersöka förekomsten av dessa i utvalda läromedel. Vid valet av en 

kvantitativ metod begränsas undersökningen såtillvida att informationen måste kunna 

kvantifieras, det vill säga räknas. Det som är tekniskt möjligt blir styrande, inte det teoretiskt 

intressanta (Holme & Solvang, 1997). Att förhålla sig helt neutral till den företeelse eller det 

material som ska granskas är dock omöjligt, genom utbildning och livserfarenhet finns ett 

antal fördomar och en förförståelse av problemet med, något som också påverkar själva valet 

och definitionen av problemområde (Holme & Solvang, 1997).  

4.3 Utförande 

Vid upplägget av en kvantitativ undersökning ska uppläggning och planering av 

undersökningen vara klar innan informationsinsamlingen startar, oberoende av vilken teknik 

som sedan används för att samla in informationen (Holme & Solvang, 1997). Det innebär 

alltså att problemets avgränsning ska vara klar, variabler och möjliga utfall likaså. 

Parametrarna styrs av vad som ska undersökas, det vill säga i det aktuella fallet kön, etnicitet, 

religion, sexuell läggning samt funktionshinder.  

Till min hjälp har jag utgått från den mall för granskning av läromedel som Länsstyrelsen i 

Västmanland (u.å.) har tagit fram. Med denna som utgångspunkt har jag utarbetat en egen 
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mall (se bilaga) med egenformulerade frågeställningar som i huvudsak baseras på enkel 

räkning av förekomster, detta för att undvika all form av värdering och därmed subjektiva 

bedömningar från min sida. I textgranskningen har jag studerat om texten innehåller enbart 

kvinnor, enbart män eller om båda könen förekommer tillsammans. Vidare har jag studerat 

om huvudpersonen eller initiativtagaren i texten är en kvinna eller man eller om det inte 

framgår samt vilken sysselsättning/yrke de olika personerna har, i den mån detta 

framkommer. Vid studien av sysselsättning har jag valt att enbart ta med det som uttryckligen 

står i texten och inte det som enbart kan utläsas av sammanhanget, t.ex. om en person 

omnämns som butiksinnehavare har detta noterats men inte om det enbart av sammanhanget 

framgår att en person arbetar i en butik. 

Vid räkningen av bilder har samtliga förekommande bilder av personer beaktats, såväl foton 

som tecknade illustrationer. Det innebär att om en text illustrerats rikligt med många små 

bilder och denna text handlat om enbart det ena könet, får den också stor inverkan på 

resultatet. Jag har valt att dela in bilderna i kategorierna bilder med enbart kvinnor, bilder med 

enbart män, bilder där båda könen förekommer tillsammans samt bilder där det inte går att 

avläsa. I de fall där könet är svårt att avläsa, exempelvis vad gäller tecknade bilder eller 

personer iklädda uniform, har jag valt att sortera dem i gruppen där könet inte kan avläsas. En 

polis iförd uniform och visir måste således inte vara en man, för att ta ett exempel. Slutligen 

har en separat bildgranskning av personbilder gjorts där bilderna delats upp i tre kategorier – 

bilder där någon person med glasögon förekommer, bilder där ingen person med glasögon 

förekommer samt bilder där det inte kan uttydas huruvida personen/personerna har glasögon 

eller ej. Näsström (2014) konstaterar att funktionshindrade personer saknades i granskade 

läromedel men att personer med glasögon förekom i bild. Efter en första genomläsning av de 

utvalda läroböckerna insåg jag att inte heller här fanns det några funktionshindrade, varför 

också jag har valt att undersöka förekomsten av personer med glasögon i respektive lärobok.  

Jag har också tittat på förekomsten av namn, för att utifrån detta avläsa om man tar hänsyn till 

etnisk mångfald i texterna eller om de namn som förekommer är typiskt brittiska och/eller 

amerikanska. På samma sätt har jag noterat författarens namn, kön samt eventuella härkomst i 

de fall där det förekommer utdrag ur litterära verk i läroböckerna, för att titta på 

könsfördelningen här. Vidare har jag tittat på förekomsten av sexuella läggningar, såväl för 

enskilda personer som vid parrelationer. Förekomsten av personer med funktionshinder har 

också studerats i bild såväl som i text. Personer med utländsk bakgrund, där ovan nämnda 

namnstudie har varit en del, samt förekomst av olika religioner är de slutliga parametrarna 

som studerats. I de fall där läroboken även har innehållit arbetsmaterial har jag begränsat min 

undersökning till att enbart omfatta bokens textdel. 
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5. Resultat 
 

5.1 Classbook 9 Magic! 

Classbook 9 Magic! (2014) är indelad i sex delar med rubrikerna Interaction, In Real Life, 

Telling Stories, In Writing, Taking A Stand och Next Stop. Under varje rubrik finns sedan ett 

antal kortare texter, utdrag ur skönlitterära verk mm. 

Vid en granskning av texten framkommer att båda könen förekommer samtidigt i de allra 

flesta texter. Vem som är huvudperson eller initiativtagare i texten är också jämnt uppdelat 

mellan könen eller framgår inte av sammanhanget. Vid jämförelse av hur respektive kön 

förekommer i bild råder en tydlig övervikt för den manliga sidan, det finns ungefär dubbelt så 

många bilder på enbart män som enbart kvinnor i boken (se Figur 1).  

 

Figur 1. Fördelning av respektive kön i bild i Magic! 

En annan jämförelse är vilken sysselsättning, yrke eller hobby respektive kön ägnar sig åt. Av 

Tabell 1 nedan framgår vilka sysselsättningar som anges för respektive kön samt att mäns 

sysselsättning anges i högre grad än kvinnors. 

Tabell 1. Kvinnors respektive mäns uttalade yrke/sysselsättning i Magic! 

Kvinnors yrke/sysselsättning Mäns yrke/sysselsättning 

skådespelerska, kampanjansvarig, 4-

barnsmamma, konsult i frågor om barnskydd, 

prinsessa, sekreterare, rektor, pensionär 

radiopratare, redaktör, president, boxare, 

sjöman, upptäcktsresande, barnspykolog, 

klassföreståndare, psykolog, affärsman, 

författare, kung, riddare, 

ambulanssjukvårdare, premiärminister, 

lärare, musiklärare, pensionär, pilot  
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Läroboken innehåller också flera utdrag ur litterära verk. Samtliga författare hittas i Tabell 2 

nedan. Av tabellen framgår att det är en tydlig övervikt för manliga författare samt också att 

det finns en flerkulturell representation med namn som Bali Rai och Benjamin Zephaniah. 

Tabell 2. Könsfördelning för författare till skönlitterära texter i Magic! 

Kvinnliga författare Manliga författare 

Moira Andrew, Nikki Grimes, Kate Cann, 

Julia Clarke, Joyce Carol Oates,  

Nick Hornsby, Andrew Matthews, Benjamin 

Zephaniah, Alvin Shum, Stephen King, 

David Yelland, Bali Rai, Stephen Chbosky 

 

Vad gäller relationer eller sexuell läggning förekommer det i en text om drömmar en antydan 

om en homosexuell relation. Olika ungdomar får redogöra för sina drömmar och en pojke 

berättar att han drömde att han blev skjuten i huvudet av sin pojkvän men att de fortfarande är 

tillsammans (s. 48). Övriga parrelationer är enbart mellan man och kvinna. Personer med 

funktionsnedsättning är också de underrepresenterade. I en text om vetenskaplig forskning 

anges det som en fördel att ”[p]arents don’t have to risk that their child is born handicapped or 

with a severe illness” (s. 60). På några illustrationer till en text av Stephen King förekommer 

en person i rullstol och ett utdrag ur en litterär text handlar om en person som fått ansiktet illa 

bränt i en bilolycka. Även personer med glasögon förekommer i liten skala på bilder i boken 

som syns i Figur 2 nedan, endast 10 % av personbilderna visade någon med glasögon. Av 

dessa utgörs 2 av totalt 7 dessutom av skyddsglasögon, dvs. de signalerar nödvändigtvis inte 

en synnedsättning. 

 

Figur 2. Bilder med personer i glasögon i Magic!  

 

Beträffande personer med utländsk bakgrund är utfallet bättre. I ett stycke där barn intervjuas 

om sina drömmar finns namn som Lama och Rashma med. Läroboken innehåller också 

personer från Sydafrika, Indien, Kina och Jamaica. Det fåtal dialoger som förekommer 
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innehåller dock samtliga traditionella engelska namn, alternativt har man valt att kalla 

personerna för A och B. Det sammanfattande intrycket utifrån förekomst på bilder och i texter 

är trots allt att en västerländsk tradition råder. Främmande religioner eller religion 

överhuvudtaget är inte heller framträdande i läroboken. I ovan nämnda text om vetenskaplig 

forskning framgår åsikten att ”I believe genetic engineering is against the will of God” (s. 61). 

Texten om Indien nämner ingenting om statsreligion medan en text om Singapore räknar upp 

de fyra olika religionerna buddhism, islam, kristendom respektive taoism. Riddaren i en text 

om riddaren och draken är kristen och i en text om personer med indisk bakgrund som driver 

en fish ’n chips-butik nämns en sikhisk tradition.  

5.2 Good Stuff D Textbok Gold 

Upplägget i Good Stuff D (2014) följer samma mönster som den föregående, boken är indelad 

i åtta olika avsnitt med rubrikerna Body & Soul, Animal Rights, That’s Life, Living Abroad, 

Pressure, Music, War & Peace samt Justice. Under varje rubrik finns sedan olika kortare 

texter. 

Många texter är allmänt skrivna och berör händelser i samhället, historiska händelser och så 

vidare. En studie av förekomsten av respektive kön i texterna visar att båda könen 

förekommer samtidigt i de allra flesta texter och det fåtal texter där endast det ena könet 

förekommer är jämnt fördelade. Samma sak gäller för huvudpersoner eller initiativtagare, 

båda könen förekommer även här i samma utsträckning. Bildgranskningen visar dock att det 

finns fler bilder med enbart män än bilder med enbart kvinnor (se Figur 3 nedan). I den här 

boken förekommer också en ganska stor andel tecknade illustrationer där det många gånger är 

svårt att avgöra könet. 

 

Figur 3. Fördelning av respektive kön i bild i Good Stuff. 
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Studien av yrke/sysselsättning visar också att det oftare framgår vad en man har för 

yrke/sysselsättning än vad en kvinna gör. Fördelningen för respektive kön framgår av Tabell 3 

nedan. 

Tabell 3. Kvinnors respektive mäns uttalade yrke/sysselsättning i Good Stuff. 

Kvinnors yrke/sysselsättning Mäns yrke/sysselsättning 

författare, forskarstuderande, läkare, 

städerska, simmare, butiksägare, stjärna 

författare, skådespelare, forskarstuderande, 

neurolog, rektor, idrottare, DJ, 

skivproducent, artist, journalist, pianist, 

polis, soldat, general, president, präst, 

kapten, örlogskapten 

 

Boken innehåller också två typer av texter, utöver de texter som är skrivna av 

läroboksförfattarna själva: dels korta texter som verkar vara skrivna av studenter eller andra 

okända personer och dels utdrag ur litterära verk av mer kända författare. Då jag valt att 

endast fokusera på det senare är det den fördelningen som redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Könsfördelning för författare till skönlitterära texter i Good Stuff. 

Kvinnliga författare Manliga författare 

Katherine Holubitsky, Joyce Carol Oates Robert Cormier, Melvin Burgess, Robert C. 

O’Brien, Wladyslaw Szpilman 

 

I läroboken förekommer inga homosexuella eller personer med annan sexuell läggning än 

heterosexuell. De fåtal parrelationer som nämns är av kategorin ”mamma och pappa” eller 

mellan en man och en kvinna. Det förekommer heller inga personer med funktionsnedsättning 

vare sig i bild eller i text. På ungefär var femte personbild förekommer det någon med 

glasögon men i några fall handlar det om simglasögon (2 av 13), se Figur 4 nedan. 

 

 Figur 4. Bilder med personer i glasögon i Good Stuff. 
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Personer med utländsk bakgrund förekommer däremot i läroboken, både i bild och i text. 

Granskningen av namn visar att det exempelvis förekommer namn som Jamal, Endo och 

Kasha, namn som antyder en annan etnisk bakgrund än brittisk eller amerikansk. Det är också 

flera texter som handlar om att vara ung och leva i ett annat land, exempelvis Teenager under 

the Taliban eller From the Sarajevo Darkness to Parisian Lights. Religion nämns vid några 

tillfällen, utöver den ovannämnda texten om talibaner förekommer talibaner ytterligare en 

gång, judeutrotningen under andra världskriget och i texten om Martin Luther King framgår 

det att såväl han som hans pappa var baptistpastor.  

5.3 Prime Time Main 

Prime Time Main (2010) ser vid en första anblick ut att följa samma mönster som övriga 

läroböcker, boken är uppdelad i åtta avsnitt med rubrikerna Enjoy Your Meal, Crooks and 

Villains, Terror, Love Changes Everything, The More You Know, Being Young, Australia 

samt Nice Work. Under varje rubrik döljer sig även här kortare texter. Men det som skiljer 

Prime Time Main från övriga granskade läroböcker är dels att det förekommer fler berättande 

texter och att rena dialoger mellan olika personer helt saknas, dels att det i varje avsnitt finns 

en litterär text som extraläsning.  

I majoriteten av texterna förekommer båda könen. Ingen text handlar om enbart kvinnor 

medan fem texter handlar om enbart män. Förklaringen till detta är delvis att en och samma 

novell sträcker sig över fyra avsnitt i boken som extraläsning och denna innehåller enbart 

manliga karaktärer. Huvudpersoner eller initiativtagare är jämnt fördelat över könen. Av 

bildgranskningen framgår att det är en liten övervikt för bilder med enbart män, se Figur 5 

nedan.  

 

Figur 5. Fördelning av respektive kön i bild i Prime Time. 
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Granskningen av yrke/sysselsättning för respektive kön visar att det oftare anges vad en man 

gör än vad en kvinna ägnar sig åt. Fördelningen av sysselsättning för respektive kön framgår 

av Tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Kvinnors respektive mäns uttalade yrke/sysselsättning i Prime Time. 

Kvinnors yrke/sysselsättning Mäns yrke/sysselsättning 

bedragare, lärare, sjuksköterskor, 

alligatorjägare, tramp (en person som skapar 

ljudeffekter),  

bedragare, författare, chaufför, polis, 

uranletare, f.d. universitetsprofessor, tjänare, 

officer, ficktjuv, pastor, betjänt, gangster, 

butikschef, retor, konstapel, präst, 

fönsterputsare, busschaufför, servitör 

 

Endast två litterära texter har författaren omnämnd i boken, nämligen de båda texter som 

används som extraläsning. Dessa är skrivna av Roald Dahl respektive Ellen Emerson White, 

dvs. en man och en kvinna. Vem som eventuellt har skrivit övriga texter i boken framgår inte. 

De parrelationer som förekommer i texterna är alla mellan man och kvinna, med ett undantag. 

I ett kapitel får man läsa olika kärleksbrev och här förekommer ett brev från en kvinna till en 

annan. Däremot förekommer inga personer med funktionsnedsättning i boken, åtminstone 

framgår det inte av vare sig text eller bild. Förekomsten av personer i glasögon är även den 

mycket liten, som visas i Figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Bilder med personer i glasögon i Prime Time. 

I boken förekommer också personer med annan bakgrund än rent brittisk eller amerikansk. I 

avsnittet om Australien finns ett stycke om barn från så kallade blandförhållanden. En text 

handlar om föräldralösa barn i Indien och det finns också en text om tyska immigranter i USA 

och om judiska familjer i England år 1914. Slutligen finns det en text som behandlar 

pakistanier och rasism i England. Beträffande religion är förekomsten sparsam, i texten om 
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den judiska familjen nämns att judiska familjer bor på ena sidan av gatan och kristna på den 

andra. Dessutom nämns Sjundedagsadventisterna i en text under avsnittet om Australien.  

5.4 Spotlight 9 

Spotlight 9 (2010) är indelad i sju avsnitt med rubrikerna Growing Up, Ireland, A Sense of 

Fear, Voices of English, Fame – A Treacherous Thing, South Africa samt Dead or Alive. 

Läroboken följer samma upplägg som de övriga, med kortare texter under respektive rubrik. I 

Spotlight 9 finns dock ett lite större fokus på den engelskspråkiga världen, precis som 

rubrikerna antyder handlar ett avsnitt om Irland, dess historia och kultur, ett annat om det 

engelska språket, dess utveckling och var det talas, och ett tredje om Sydafrika och dess 

historia och kultur.  

Läroboken ger vid första anblicken en bild av att vilja vara väldigt korrekt. Flera av texterna 

är allmänt hållna och i de allra flesta förekommer båda könen samtidigt. Ibland är texterna 

skrivna i en dialogform, ibland är de berättande. En numerär jämförelse av huvudpersoner 

eller initiativtagare ger inte heller någon större skillnad mellan könen. Den stora skillnaden 

kommer vid en jämförelse av bilder. På närmare hälften av bilderna föreställande människor 

är det enbart män, se Figur 7 nedan.  

 

 Figur 7. Fördelning av respektive kön i bild i Spotlight 9. 

Studien av respektive köns sysselsättning ger en liknande bild. Vad män ägnar sig åt 

omnämns i betydligt större omfattning än vad kvinnor ägnar sig åt. Fördelningen för 

respektive kön visas i Tabell 6 nedan. 
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Tabell 6. Kvinnors respektive mäns uttalade yrke/sysselsättning i Spotlight 9. 

Kvinnors yrke/sysselsättning Mäns yrke/sysselsättning 

rektor, hunduppfödare, vakt, sångerska, 

författare, skådespelerska, idrottare, 

barnflicka, farmägare 

VD, regissör, språkforskare, chef, journalist, 

fotbollsstjärna, superstjärna, dansare, 

skådespelare, baseballspelare, president, 

musiker, rappare, idrottare, trädgårdsmästare, 

målare, fånge, fingeravtrycksexpert 

 

Läroboken innehåller också flera utdrag ur litterära texter, där författarna framgår av Tabell 7 

nedan. Här kan man se att det finns en jämlik representation av kön hos författarna. 

Tabell 7. Könsfördelning för författare till skönlitterära texter i Spotlight 9. 

Kvinnliga författare Manliga författare 

Ann Cleeves, Penelope Lively, Xiaolu Guo, 

Joyce Carol Oates, Jenny Downham, Sonya 

Hartnett 

Nick Hornby, Frank McCourt, Hugh B. 

Cave, Mothobi Mutloatse, J. M. Coetzee, 

Cormac McCarthy 

 

I de fall parrelationer förekommer är de alltid mellan man och kvinna. Ingenstans nämns en 

homo-, bi- eller transsexuell person utan en tydlig heteronorm råder. I avsnittet om Sydafrika 

finns ett stycke om friidrottsstjärnan Caster Semenya, som vid könstest visade sig vara både 

man och kvinna, ett fenomen som brukar benämnas intersexuell. Detta är det enda avsteg från 

traditionella köns- och sexualitetsmönster som förekommer. I samma avsnitt finns också ett 

stycke om Oscar Pistorius, ”Blade Runner”, ett stycke som beskriver hans karriär som 

handikappidrottare. I det allra sista stycket förekommer också ett barn med 

utvecklingsstörning. Granskar man bilder föreställande personer förekommer det glasögon på 

ungefär en femtedel av bilderna enligt Figur 8 nedan. 

 

Figur 8. Bilder med personer i glasögon i Spotlight 9. 
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Personer med utländsk bakgrund eller med olika religioner förekommer inte heller i 

läroboken. Ingenstans förekommer ett enda namn som avslöjar en annan etnisk tillhörighet än 

amerikansk eller brittisk, annat än i de avsnitt som uppenbart handlar om andra länder. Ingen 

av personerna i dialogerna har till exempel ett utländskt klingande namn utan heter 

traditionella namn som Sally, Emma, Eric, Mark eller Sarah, för att ta några exempel. 

Religion är inte heller något som berörs annat än ytligt, exempelvis nämns katoliker och 

protestanter i texten om Irland. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Jämställdhet mellan könen 

Det finns ungefär lika många män som kvinnor på vår jord totalt sett. Vi har sedan länge 

kvinnlig rösträtt i det här landet, vi ser kvinnor som företagsledare, som partiledare, vi har en 

kvinnlig tronföljare och ser kvinnor på många andra ledande positioner. Det kan tyckas att det 

därmed också vore självklart med en jämlik representation i läromedlen, både vad gäller 

förekomsten av de båda könen som sådana men också vad gäller sysselsättning och hur man 

väljer att presentera kvinnor respektive män. Tyvärr är det inte givet, vilket min granskning 

också visar. 

Vid en första anblick framstår läroböckerna som väldigt korrekta. Texterna är nogsamt 

balanserade så att könen förekommer i stort sett lika mycket, de innehåller gärna texter där 

båda kön förekommer samtidigt, inte minst där texterna är skrivna i dialogform. De undviker 

känsliga ämnen och ser till att innehålla sådant som kan intressera tonåringar – texter om 

skådespelare, idrottsstjärnor och naturligtvis informativa texter om den engelskspråkiga delen 

av världen, som är en del av utbildningsuppdraget. Men i bildsättningen förekommer det i 

samtliga granskade läroböcker fler bilder med enbart män än bilder med enbart kvinnor, se 

Figur 9 nedan. Det är ett val man kan göra som läroboksförfattare, att visa i bild att det finns 

lika många kvinnor som män i världen eller att visa en manlig dominans. Samtliga har valt det 

senare. 

 

Figur 9. Andel bilder på enbart kvinnor respektive enbart män i de granskade 

läromedlen. 

Driveklepp och Nicander (2012) konstaterade i sin bildanalys av läromedel i engelska för 

gymnasieskolan att det fanns några kvantitativt jämställda läromedel. Min egen studie finner 
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motsatsen, även om skillnaden inte är stor hos det ena av de granskade läromedlen så uppvisar 

samtliga en övervikt för bilder på enbart män. 

Studien av yrken/sysselsättning ger en liknande bild: det är vanligare att det framgår vad 

mannen gör än vad kvinnan gör. I några fall förekommer kvinnan mer som ett bihang till 

mannen där endast mannen presenteras med yrke, exempelvis ”Olanna and her husband 

Odenigbo, a former university professor” (Prime Time, s. 33). Vad Olanna gör får vi däremot 

inte veta. På samma sätt som Ohlander (SOU 2010:10) konstaterar att män är namngivna i 

betydligt högre grad än kvinnorna i läroböcker i historia, kan det här konstateras att manliga 

yrken framgår i högre grad än kvinnliga i läroböcker i engelska. 

Studien av författare till litterära texter i läroböckerna gav en lite annan bild. Här har 

läroboksförfattarna en möjlighet att välja lika många texter av manliga författare som av 

kvinnliga och några har också gjort så, vilket framgår av Figur 10 nedan. Antalet texter och 

därmed tillhörande författare är relativt litet och i några fall har det heller inte framgått vem 

som skrivit texten, något som påverkar utfallet av just denna del av granskningen. 

 

Figur 10. Fördelning av kvinnliga respektive manliga författare till skönlitterära 

texter i respektive lärobok. 

6.1.2 En heteronormativ värld 

Såväl Gadd Karlsson (2010) som Eilard (2008) och Stadler (2009) har visat att det råder en 

heteronorm inom läroböcker, oavsett undervisningsämne. Min egen studie påvisar samma 

resultat. I samtliga texter som skildrar ett familjeliv med två föräldrar är det ett klassiskt 

mamma-pappa-barn-förhållande. Det innebär i sin tur att det inte bara är en rådande 

heteronorm utan också att kärnfamiljen är det som framhålls som norm, trots att många barn 

idag växer upp med skilda föräldrar, med bonussyskon och bonusföräldrar. Det som i modernt 

tal kallas för stjärnfamilj och omfattar allt från regnsbågsfamiljer till bonusföräldrar har ännu 

inte nått läroboksvärlden. I läroboksvärlden finns möjligtvis en ensamstående förälder men 

vanligast är kärnfamiljen. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Good Stuff Classbook 9
Magic

Prime Time
Main

Spotlight 9

Textförfattare 

Kvinnor

Män



23 
 

Det görs dock ett par små avsteg från den heterosexuella normen i de granskade läroböckerna. 

I Prime Time Main (s. 44) under rubriken ”Words of love” återges fyra kärleksbrev där det 

ena är ett brev från Hannah till Jennifer. I Classbook 9 Magic! (s. 48) under rubriken 

”Dreams” berättar unga om vad de har drömt och där berättar Steven att hans värsta dröm var 

att han blev skjuten i huvudet av sin pojkvän. Det är de enda antydningar till homosexuella 

relationer som har förekommit i denna studie. Tonåren är en tid då många funderar över sin 

egen och andras sexualitet, samtidigt som man som tonåring gärna vill söka förebilder och 

hitta en känsla av tillhörighet. Att då vara homo- eller bisexuell i en värld som enbart 

framställs som heterosexuell underlättar knappast i sökandet efter en egen identitet. 

6.1.3 I de funktionshindrades frånvaro 

Eilard (2008) konstaterar att barn med funktionsnedsättning inte ges något utrymme i 

läseböckerna och Näsström (2014) drar liknande slutsatser i sin granskning av läroböcker i 

spanska för grundskolans senare år. Min egen studie följer samma mönster. Visserligen 

förekommer en man i rullstol på bilder i Classbook 9 Magic! (s. 58) men texten handlar om en 

person som skadats vid en olyckshändelse.  Mer uppseendeväckande är kanske texten om 

vetenskaplig forskning i samma lärobok, där man under fördelar med forskningen kan läsa att 

föräldrar genom genmanipulation inte behöver riskera att få handikappade barn (s. 60). Att ha 

denna textrad som enda inslag om funktionshinder överhuvudtaget känns både beklämmande 

och otroligt onödigt. I Spotlight 9 (s. 136ff.) förekommer ett utvecklingsstört småsyskon i en 

text där lillebror beskrivs med närmast djuriska attribut. Lillebror snörvlar när storebror 

kommer in i rummet, han smackar med läpparna, kastar med huvudet, klappar irriterat med 

händerna och hans tunga far runt i munnen som på en fisk. Texten handlar om hur besvärlig 

lillebror är och hur han utgör ett hinder för storebrors längtan efter att kunna snegla på 

grannens tv-apparat över staketet. Stycket avslutas med att storebror stänger in lillebror i 

kylskåpet och hur behagligt tyst det sedan blir. Det framgår tydligt att det inte är roligt att ha 

ett småsyskon som är förståndshandikappat och precis som Stadler (2009) antyder framställs 

funktionsnedsättningen som något avvikande. 

Näsström (2014) granskar även förekomsten av glasögon i sin studie och konstaterar att 

personer med glasögon förekommer. Att kalla synnedsättning för ett funktionshinder känns 

tveksamt då det enkelt kan avhjälpas med glasögon eller linser och därmed knappast kan 

medföra ”bristande tillgänglighet i omgivningen” enligt tidigare definition (Socialstyrelsen, 

u.å.). Samtidigt kan det konstateras att inte ens personer med glasögon förekommer i någon 

större utsträckning i de granskade läroböckerna, se Figur 11 nedan. 
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Figur 11. Bilder med personer i glasögon, angivet i procent 

Socialstyrelsen (2009, s. 420) konstaterar i sin folkhälsorapport från 2009 att ”[v]arannan 

svensk mellan 16 och 84 år behöver glasögon för att ”utan svårighet se och urskilja vanlig text 

i en dagstidning”. Sett mot denna bakgrund blir det tydligt hur långt från verkligheten 

resultaten ovan är.  

6.1.4 Etnicitet och religion 

Skolinspektionens granskning (2011) visar att etnicitet i stor utsträckning saknas i de 

läromedel som granskats. Såväl Fürst och Nilsson (2008) som Eilard (2008) konstaterar att 

personer med västerländskt ursprung är överrepresenterade inom läroböckerna. I kursplanen 

för ämnet engelska i årskurs 7-9 ingår ”[l]evnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och 

kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används” (Skolverket, 

2011, s. 32). Samtliga granskade läromedel har därför inslag av andra nationaliteter, länder 

som på ett eller annat sätt berörts av kolonialiseringen som Australien, Sydafrika, Indien, 

Irland och så vidare. Sett i relation till att såväl USA som Storbritannien är länder med en 

blandad befolkning kan man nog ändå påstå att förekomsten av utländska namn i dialoger 

eller texter är relativt liten; för att träffa på personer med annan härkomst måste texten ofta 

också handla om just det landet. Undantaget är Prime Time Main som inte bara har texter som 

handlar om immigranter utan också berör det känsliga ämnet rasism. 

Såväl Stadler (2009) som Näsström (2014) konstaterar att religion ges lite utrymme i de 

granskade läroböckerna. I min egen studie nämns religion oftast i förbifarten eller inte alls. 

Inte ens vid presentationer av andra länder är statsreligion något som nödvändigtvis 

omnämns. Och kanske är det så, kanske är religion som sådan av underordnad betydelse för 

dagens unga tonåringar? Den enda lärobok som innehåller en text med klart religiösa inslag är 

Good Stuff D med texten om att vara tonåring under talibaner samt ytterligare en text där 

talibaner berörs. Tyvärr ger dessa båda texter en tämligen ensidig skildring av en väpnad 

islamistisk rörelse som av många i västvärlden dessutom intimt förknippas med terrorism.  

6.2 Metoddiskussion 

Jag valde att utföra en kvantitativ granskning av ett förutbestämt antal läroböcker. Metoden 

fungerade bra för att besvara mina frågeställningar även om granskningsmodellen i sig blir 
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relativt ytlig, det blir vad som når ögat som noteras men det är samtidigt den direkta bild som 

läromedlet förmedlar till läsaren. En kvalitativ metod kan ge en djupare förståelse för det 

problemområde som studeras (Holme & Solvang, 1997), varför en sådan studie skulle kunna 

vara ett tänkbart komplement för att ge en mer heltäckande bild av vad läromedlen faktiskt 

förmedlar och därmed också förstärka den egna studiens resultat. 

Som utgångspunkt för granskningen använde jag mig av en mall, framtagen av Länsstyrelsen 

i Västmanland (u.å). Jag upplevde dock att mallen inte fungerade fullt ut för mina syften i sin 

ursprungliga utformning utan omarbetade den med egenformulerade frågeställningar som i 

huvudsak baserades på enkel räkning av förekomster. Detta för att undvika all form av 

värdering och därmed subjektiva bedömningar från min sida. Med den omarbetade mallen (se 

bilaga) som grund granskade jag böckerna, en i taget, och gjorde löpande noteringar i mallen. 

Därefter valde jag att kontrollera resultatet genom att istället utgå ifrån respektive parameter, 

t.ex. förekomst av kön i bild, och granskade böckerna enbart med avseende på detta. Detta då 

jag upplevde att det är lätt att tappa fokus och missa någon information när man ska fokusera 

på flera parametrar parallellt. Genom variation av granskningsmodellen hoppades jag 

minimera felet och upplever också att jag såg mer när jag gjorde så här; den första 

granskningen gav en helhetsbild och de efterföljande kunde finjustera den bilden. 

Urvalet begränsades till fyra läroböcker, dvs. ett så kallat kvoturval med ett förutbestämt antal 

enheter med vissa egenskaper (Holme & Solvang, 1997), i det här fallet läromedel i engelska 

för grundskolans år 9. Antalet läroböcker kändes ibland lite stort, det var svårt att hålla isär 

vad som stått var och det var lätt att tappa fokus då granskningen blev ganska tidskrävande 

med mycket läsning. En uppenbar felkälla är därmed den mänskliga faktorn, det är lätt att 

missa någon liten detalj om fokuseringen tillfälligt brister. Det är naturligtvis också omöjligt 

att vara helt subjektiv i ett sådant här arbete och tolkningen av exempelvis bilderna baserar sig 

på bedömarens uppfattning om vad som är en kvinna respektive man. Tveksamma fall har 

sorterats under rubriken ”odefinierat/framgår ej” men det går naturligtvis ändå att hävda att 

tolkningen är fördomsfull beroende på synsätt avseende kön. Genom att göra studien 

tillsammans med en annan student hade denna felkälla troligtvis kunnat minimeras, eftersom 

man då också kunnat jämföra resultat med varandra. Mot bakgrund av tidigare forskning 

känns det ändå rimligt att anta att den bild som förmedlas i denna granskning stämmer väl 

överens med verkligheten. 
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7. Slutord 

 

Syftet med denna studie var att jämföra de utvalda läromedlen ur ett likabehandlings-

perspektiv för att söka svar på frågorna om förekomst av respektive kön samt av personer med 

olika etnicitet, religion, sexuell läggning eller med funktionshinder, samt vidare att se 

huruvida läroplanens krav på jämställdhet och likabehandling kan anses uppfyllda eller hur 

läromedlen behöver förändras för att detta ska ske. Studien har genomförts som en kvantitativ 

undersökning av utvalda textböcker i engelska för år 9. Ett förslag till fortsatt forskning är att 

också utföra en kvalitativ undersökning för att därmed få en mer heltäckande bild av 

läromedlen. För att få en fullständig bild av läromedelsserien bör också arbetsböcker samt 

resterande läroböcker i serien granskas, dvs. läroböckerna för år 7 och 8. Först efter en sådan 

granskning får man en helhetsbild av hur väl läromedelsserien överensstämmer med 

läroplanens krav på jämställdhet och likabehandling. 

Min granskning påvisar tydligt att det är långt kvar till en jämlik värld och att den värdegrund 

som skolan är satt att förmedla inte kommer att förmedlas genom läromedlen. De granskade 

läromedlen uppvisar en ambition att i text representera båda könen men bilderna visar något 

annat. Samtliga granskade läromedel innehåller fler bilder på enbart män än bilder på enbart 

kvinnor. Vid valet av textavsnitt ur skönlitterära verk finns också en överrepresentation av 

manliga författare i två av de fyra läroböckerna. Olika etniciteter förekommer men detta beror 

till stor del på att engelskan är ett världsspråk som talas i flera länder, länder som därmed 

också presenteras i läromedlen. Religion, sexuell läggning eller funktionshinder berörs i 

ytterst liten omfattning eller i vissa fall inte överhuvudtaget.   

Skolverkets granskning (Skolverket, 2006a) visar att lärare i engelska använder sig av 

läroböcker vid så gott som varje lektionstillfälle. Mot bakgrund av det min studie visar måste 

läroböckerna kompletteras om arbetet med värdegrunden ska komma in som en naturlig del i 

undervisningen. Som lärare gäller det att förhålla sig till detta och att komplettera läromedlen 

med annat, kompenserande material. Det kan vara alltifrån att välja skönlitteratur skriven av 

kvinnliga författare till texter där personer med funktionshinder, med en annan sexuell 

läggning än heterosexuell eller med en annan etnisk tillhörighet än den västerländska ingår 

som något naturligt och självklart. Det faller på lärarens lott att förmedla en känsla av 

tillhörighet för barn från stjärnfamiljer, för barn ifrån troende hem, oavsett religion, eller med 

ett funktionshinder eftersom läromedlen inte gör det.  
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