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Sammanfattning 

Svenska 1 är en obligatorisk kurs i alla yrkes- och studieförberedande program på gymnasie-

skolan i Sverige. Statliga utredningar visar ett underskott av köns- och genusperspektiv i da-

gens läromedel. Syftet med detta examensarbete i svenska med didaktisk inriktning är att ana-

lysera olika läromedel i svenska avsedda för kursen Svenska 1 för att synliggöra hur köns- 

och genusperspektiv förmedlas. Till min hjälp har jag i analysen använt mig av Yvonne 

Hirdmans teorier kring genussystemet samt Judith Butlers teorier om performativitet. Exa-

mensarbetet innehåller också en mindre omfattande enkätundersökning som är gjord i olika 

klasser i gymnasieskolan som läser Svenska 1. I analyserna framkommer att det råder ett un-

derskott av köns- och genusperspektiv i läromedlen, likaså olika perspektiv av exempelvis 

sexualitet och etnicitet. Det är också en del av eleverna som deltog i enkätundersökningen 

beredda att hålla med om.   



Abstract 

Swedish 1 is a required course in all vocational and academic programs in secondary schools 

in Sweden. Government studies show a deficit of sex and gender perspectives in the study 

materials today. The aim of this thesis in Swedish with a didactic approach is to analyze dif-

ferent textbooks for course Swedish 1 to visualize sex and gender perspectives conveyed. To 

my help, I have in the analysis used the Yvonne Hirdman's theories about gender system and 

Judith Butler's theories of performativity. The thesis also contains a less extensive survey 

made in different classes in secondary school who is reading Swedish 1. The analysis reveals 

that there is a deficit of sex and gender perspective in teaching aids, as well as different per-

spectives of sexuality and ethnicity for example. It is also a part of the students who partici-

pated in the survey prepared to agree with.  
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1. Inledning 

Ämnet svenska ingår i de gymnasiegemensamma ämnena. Det innebär att svenskämnets inle-

dande kurs, Svenska 1, är obligatorisk för samtliga elever som går gymnasieskolan i Sverige, 

oavsett om eleven går studieförberedande eller yrkesförberedande program. I det centrala in-

nehållet för kursen Svenska 1 framkommer att eleverna ska ta del av ”skönlitteratur, författad 

av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” (Skolverket, 2011, s. 162). Värden 

som förmedlar jämställdhet borde därmed genomsyra undervisningen i svenska på gymnasie-

skolan, men det verkliga förmedlandet kan bli något annat om undervisningen utgår från 

läromedel som brister avseende köns- och genusperspektiv. Gymnasieskolans värdegrund ska 

sätta sin prägel på all undervisning som sker inom ramen för skolan. ”Skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket, 

2011, s. 6).  

 

Statliga utredningar (SOU 2010:10, SOU 2010:33) visar att läromedel förmedlar en bristfällig 

bild avseende köns- och genusperspektiv. Med hänsyn till utredningarna lyfts i slutbetänkan-

det (SOU 2010:99) att Skolverket borde återta kvalitetskontrollen över läromedel i skolan. I 

läromedlen är de påfallande bristerna gällande köns- och genusperspektiv tydligt framträ-

dande, trots att skolan har för avsikt att förmedla andra värden. I gymnasieskolans värdegrund 

framgår klart och tydligt att utbildningen ska syfta till att gestalta och förmedla demokratiska 

värden, däribland ”jämställdhet mellan kvinnor och män” (Skolverket, 2011, s. 5).   

 

Slitningen mellan gymnasieskolans värdegrund och läromedlens bristfälliga förmedling av 

köns- och genusperspektiv skapar ett relevant undersökningsområde för mitt examensarbete. 

Elevers syn på köns- och genusperspektiv som kan urskiljas i läromedel blir därmed ett intres-

sant område att undersöka då elever är den tänkta målgruppen för läromedlen. Med ett elev-

perspektiv på köns- och genusperspektiv i läromedel är det möjligt att fördjupa förståelsen om 

hur några elever upplever undervisning och om de uppfattar underskottet på köns- och genus-

perspektiv i läromedlen i lika hög grad som utredningar och forskare visar. 

 

Examensarbetets titel Flickan med det långa ljusa håret är ett citat hämtat ur Mikael Niemis 

roman Populärmusik från Vittula. Citatet tycker jag tydligt visar problematiken kring köns- 

och genusperspektiv i skönlitterära texter som lyfts in i läromedel eftersom flickan i fråga 

aldrig nämns vid namn utan bara omtalas som just ”flickan med det långa ljusa håret”. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva hur köns- och genusperspektiv förmedlas i olika läromedel för kursen 

Svenska 1 i gymnasieskolan samt att lyfta några gymnasieelevers uppfattningar om köns- och 

genusperspektiv i läromedel för svenskämnet. 

 

Frågeställningar: 

 På vilket sätt och i vilken utsträckning synliggörs köns- och genusperspektiv i ka-

pitlen som avhandlar skönlitteratur i tre läromedel? 

o Hur ser könsfördelningen ut bland de författare som förekommer i kapitlen 

om skönlitteratur? 

o På vilket sätt reproduceras och konstrueras föreställningar om hur kvinnor och 

män anses vara i läromedlen? 

 På vilket sätt elever ger uttryck för en medvetenhet om förmedlandet av köns- och 

genusperspektiv i läromedlen? 

o Vilken är elevers uppfattning om genus i läromedlen? 

o På vilket sätt beskriver gymnasieelever att köns- och genusperspektiv manife-

steras i läromedel för svenskämnet? 
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2. Tidigare forskning 

Redan på 1970-talet påtalades ett glapp mellan skolans styrdokument och vad läromedlen 

förmedlar. Birgitta Svanberg (Westman Berg, 1976) och räknade antalet namngivna kvinnor i 

läromedlet som hon använde sig av i gymnasieskolan. Antalet är sex namngivna kvinnor i 

tidsspannet från antiken till nutid. Svanberg problematiserar denna bristande jämlikhet i läro-

medlet: ”Det kanske verkar meningslöst och småaktigt att komma med sådana här räkne-

stycken. Men jag menar att resultatet speglar en omedvetenhet som är symtomatisk för hur 

litet vi är uppmärksamma på könsdiskriminering och kvinnokultur i vår undervisning” (1976, 

s. 47). Svanberg menar att det faktum att kvinnor är underrepresenterade i läromedlen medför 

att flickor ges sämre möjligheter att identifiera sig i litteraturen och genom kvinnliga författar-

skap.  

 

Anna Williams (1997) undersöker vilken bild som litteraturhistoriska översiktsverk ger av 

kvinnliga författare. Williams synliggör en mansnorm i litteraturhistoriska översiktsverk ge-

nom sin undersökning. Upptar kvinnor plats i översiktsverken så är det en speciell plats. 

Kvinnor skriver kvinnolitteratur som särskiljs från litteratur i allmänhet som män skriver. 

Lösningen på bristande kvinnorepresentation är inte löst genom att kvinnor omnämns i läro-

medel. Det är också viktigt att belysa på vilket sätt kvinnliga författare framställs och talas 

om. 

 

Caroline Graeske (Heggestad, Johannisson, Rydbeck & Ågren, 2008) frågar sig om läromed-

len influerats något av den pågående genusforskningen och väljer att analysera ett läromedel i 

ämnet svenska som sålts i stora volymer till skolor. Analysen visar att läromedlet i det närm-

aste gick tvärt emot vad styrdokumenten åsyftar, nämligen att undervisningen ska motarbeta 

invanda könsmönster. Graeske ser inte bara brister i läromedlet ur ett genusperspektiv, utan 

också utifrån ett intersektionellt perspektiv där andra maktordningar än kön står i fokus. Vad 

läromedlet förmedlar i form av författarskap under 1900-talet är främst vita och västerländska 

män. Kvinnor har en liten plats och ännu mindre plats hade författare som inte var väster-

ländska. Icke västerländska kvinnliga författare nämns ingenstans i läromedlet som Graeske 

analyserat. 

 

Graeske (2010) studerar samma problematik när hon låter analysera tre läromedel i svensk-

ämnet. Resultatet är att skillnaden mellan styrdokumentens intentioner om värdegrundsarbete 

i skolan och läromedlen är ganska stor. Graeske studerar även fler maktordningar än kön, ex-

empelvis etnicitet. Exkluderingen ger vita västerländska män större utrymme i läromedlen. 

 

År 2010 kom flertalet rapporter från Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) som visar 

på flera ojämställda omständigheter i skolan. I två rapporter (SOU 2010:33, SOU 2010:10) 

läggs fokus på läromedel och en analys av dessa. Rapporterna visar att läromedlen som analy-

seras inte är jämställda utifrån ett genusperspektiv. I analyserna av historieböckerna fram-

kommer att kvinnor systematiskt exkluderas från historieskrivningen och under 100-tals år 

inte ens omnämns i historieböckerna. Samhällskunskapsböckerna för gymnasiet som är före-

mål för analysen är de som sämst höll måttet på perspektiv om jämställdhet och kvinnor. I 
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slutbetänkandet (SOU 2010:99) av DEJA lyfts att läromedlen i skolan uppehåller en bekym-

mersam kvalité i avseendet jämställdhet och könsfördelning. Enligt delegationen borde Skol-

verket granska läromedlen i skolan både med syfte på kvalité och på könsperspektiv. Dock 

slutade Skolverket med sin granskning av läromedel 1991 (Graeske, 2015). 

 

Graeske (Heggestad, Williams & Öhrberg, 2013) diskuterar den gällande läroplanen för gym-

nasieskolan (Skolverket, 2011) och talar också med författare bakom läromedel. I och med 

den nya läroplanens införande under 2011 krävdes revideringar av läromedel så att de bättre 

svarade mot läroplanens intentioner. I Graeskes samtal med läromedelsförfattarna lyfter de att 

läromedlen skrivs med skolans värdegrund och läroplan som utgångspunkt. 

 

Graeske (2015) menar att studier om nyare läromedel i svenska nästan inte existerar och att 

tidigare studier visat på brister i såväl värdegrund som genusperspektiv i läromedel i svensk-

ämnet. Med bakgrund i det ligger två nyare läromedel till grund för analysen i detta examens-

arbete. 
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3. Teori 

Den centrala teorin som detta examensarbete utgår ifrån är Yvonne Hirdmans (2003) genuste-

ori. Judith Butlers teorier kring performativitet kommer att utgöra en del av analysen, dock 

inte den centrala. Fördjupningar, klargöranden och tolkningar av dessa teorier och följer ne-

dan. I detta examensarbete analyseras hur och på vilket sätt läromedel förmedlar köns- och 

genusperspektiv samt vilken uppfattning några elever har avseende förmedlingen av köns- 

och genusperspektiv i läromedlen för svenskämnet. Analysen ämnar klargöra om det finns en 

obalans mellan kvinnor och mäns representation i form av omnämnda författarskap i läromed-

len samt hur köns- och genusperspektiv förmedlas. 

 

Hirdman menar att det finns en viktig distinktion mellan genus och kön. Denna distinktion är 

en viktig del i kunskapen om begreppen. Genus är att se som det socialt konstruerade könet 

medan kön är det fysiskt medfödda. Förenklat kan det sägas att kön är det visuella som pryder 

våra kroppar medan genus är det sociala – det vi fostras till. Det är också hur dessa begrepp 

kommer att användas i detta examensarbete; genus för den sociala och fostrande aspekten och 

kön som den fysiska. Hirdman anser att begreppet genus behövs för att kunna analysera un-

derordningen av kvinnor och alla människors delaktighet i upprätthållandet av den underord-

ningen. Genus är att förstå som ”hur människor formas och formar sig till man och kvinna” 

och ska användas ”som ett ord som gör att vi ser det vi inte såg tidigare” (Hirdman, 2003, s. 

11). Det som anses vara kvinnligt eller manligt borde tolkas som genus, enligt Hirdman 

(1988). 

 

Genussystemet som Hirdman (1988) talar om är uppbyggt kring två huvudsakliga principer: 

särhållandet mellan könen och mannen som norm. Den första principen, dikotomin mellan 

könen, syftar på vad som anses vara typiskt manligt respektive typiskt kvinnligt. Att det är 

egenskaper som hålls åtskilda och inte blandas. Den andra principen som genussystemet byg-

ger på är mannen som norm och därmed kvinnan som underordnad. Kvinnan ska dock inte ses 

som underordnad i avseendet att låta underordningen och mannens normering pågå. Kvinnor 

bidrar i lika hög grad som män till att tradera och segmentera förställningar som finns om 

genus (Hirdman, 1988). Ett exempel på hur principerna kan praktiseras kan vara att litteratur 

författad av män omnämns som just bara litteratur, vilket lyfter den rådande mansnormen. 

Särhållandet mellan könen synliggörs när litteratur författad av kvinnor omnämns som kvin-

nolitteratur, det vill säga något som skiljer sig från den vanliga litteraturen som är författad av 

män. 

 

I Hirdmans (1988) förståelse av genus benämns begreppet genuskontrakt. Det kan beskrivas 

som ett osynligt dokument underskrivet av både mannen och kvinnan. Det rådande genuskon-

traktet preciserar vilka regler som gäller, inom vilka ramar en kvinna är tvungen att hålla sig. 

Det finns olika genuskontrakt som gällt under olika tider historiskt sett. 

 

Butler använder sig av begreppet performativitet när hon framför sina teorier som bland annat 

kan kategoriseras i genusvetenskap och queerteori, ”Performativity is thus not a singular ’act’ 

for it is always a reiteration of a norm or a set of norms” (Butler, 1993, s. 12). Begreppet är 
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relevant för analysen av läromedlen då det handlar om hur och på vilket sätt handlingar kan 

förmedla olika koder (Björk, 1996). Performativitet handlar om att sociala processer skapar 

kön och genus (Butler, 2005). Performativitet kommer därmed användas i analysen i syfte att 

synliggöra reproducerande av föreställningar om vad som kan anses vara manligt eller kvinn-

ligt. Nina Björk (1996) tolkar dessa reproducerande, som genom performativitet får en fast-

ställande kraft, vara det Butler menar är den performativa handlingen för kön. 

 

Butlers begrepp performativitet kommer att i detta examensarbete att förstås och utgå ifrån att 

begreppet innefattar att återgivandet av föreställningar om kön kan fungera performativt, det 

vill säga att själva återskapandet av föreställningar om vad som anses vara manligt eller 

kvinnligt hela tiden sätter ramar att förehålla sig till om vad som just anses vara manligt eller 

kvinnligt. När jag i analysen påstår att något ur de skönlitterära utdragen eller de efterföljande 

frågeställningarna kan verka performativt menar jag att det specifika textutdraget eller fråge-

ställningen kan bidra till att konstruera föreställningar om vad som anses vara manligt eller 

kvinnligt genom att reproducera eller upprepa föreställningar, ”Vi säger någonting, och menar 

någonting med det vi säger, men vi gör också något med vårt tal, och det vi gör, hur vi påver-

kar en annan med vårt tal, är inte det samma som innebörden vi medvetet förmedlar” (Butler, 

2006, s. 199-200). Begreppet performativitet ska i detta examensarbete förstås som att eleven 

kan uppleva något annat i och av en text än vad både författaren och läromedelsförfattaren 

hade som avsikt att eleven skulle uppleva avseende genus.  

 

I detta examensarbete används Hirdmans teori om kön som något som konstrueras socialt 

genom genus och att genus påverkar oss individer med föreställningar om hur vi borde vara 

och uppföra oss. Det är i traderingen och upprätthållandet av maktordningar så som genus 

som den också finner kraft att leva vidare. Det är alltså Hirdmans definitioner av genus och 

genussystemet som kommer att utgöra huvudkärnan och förståelsen av genusanalyserna av 

läromedlen. 

 

I den första delen av analysen där könsfördelningen mellan män och kvinnor kommer att ana-

lyseras. Genussystemets första princip är åtskillnaden mellan könen och utgör därmed också 

analysens första del. I den andra delen, där fokus kommer att ligga på hur kvinnor och män 

omnämns, kommer föreställningar kring genus och performativitet att genomsyra analysen. I 

den andra delen av analysen kommer alltså genussystemets andra princip att synliggöras av-

seende genus och reproducerande av föreställningar om vad som anses vara manligt eller 

kvinnligt. 
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4. Metod 

4.1 Läromedelsanalys 

Studien av läromedlen utgår ifrån såväl en kvantitativ metod som en kvalitativ textanalys. 

Syftet är att beskriva hur köns- och genusperspektiv förmedlas i olika läromedel.  

 

I analysens kvantitativa del kommer just könsfördelningen mellan kvinnor och män att analy-

seras och i vilken utsträckning kvinnor och män får utrymme i läromedlen i förhållande till 

varandra. Antalet manliga och kvinnliga författarskap kommer att räknas för att kunna dra 

övergripande slutsatser om vem som upptar den största platsen i läromedlen. Den kvantitativa 

delen av analysen kompletterar den kvalitativa genom att kvantifiera hur stort utrymme i ett 

läromedel som upptas av författare av ett visst kön.  

 

Den kvantitativa del av analysen kommer att lägga fokus vid var och hur kvinnor och män 

omnämns. Nämns kvinnor exempelvis i samma utsträckning som män i den löpande brödtex-

ten eller görs kvinnors författarskap som något som frångår normen genom specifika faktaru-

tor.  

 

Den kvalitativa metoden används i undersökningar där tolkningen av hur något är utformat 

eller vilken egenskap något innehar är central (Hartman, 2004). Tolkningen utgår i huvudsak 

från att visa hur kvinnor omtalas samt belysa vilket utrymme de får i läromedlen. Texterna 

som kommer att analyseras görs det utifrån den kvalitativa textanalysens tredje dimension 

som innebär att skapa förståelse och synliggöra ett samhällsfenomen, exempelvis kulturella 

värderingar, som köns- och genusperspektiv i läromedel kan anses vara (Widén, 2015). ”Tex-

tanalys handlar med andra ord om att välja ut och förhålla sig till olika typer av texter och 

deras innehåll och skapa kunskap om texternas innebörder utifrån ett väl avgränsat undersök-

ningsproblem” (Widén, 2015, s. 178). 

 

Den kvalitativa textanalysen utgör det huvudsakliga verktyget för att synliggöra om och hur 

köns- och genusperspektiv skildras i läromedel för kursen Svenska 1 i gymnasieskolan. När 

de båda delarna, det räknebara och det tolkade, kan fogas samman kan en djupare förståelse 

för hur köns- och genusperspektiv förmedlas i läromedel uppnås.  

 

4.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen kommer att genomföras i sex klasser som läser kursen Svenska 1 på 

gymnasieskolan. Svaren i enkäterna används i syfte att framhäva och belysa några elevers 

uppfattningar och upplevelser av förmedlandet av köns- och genusperspektiv i läromedlen i 

svenskämnet. Enkätundersökningen ska ses som ett komplement till läromedelsanalysen som 

utgör huvuddelen i detta examensarbete.  

 

Intervjuer hade kunnat vara ett möjligt tillvägagångssätt, men tidsåtgången och antalet re-

spondenter hade gjort det hela mer komplicerat. Genom enkäter förmodas ett större antal re-
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spondenter svara och därmed bidrar det till en fördjupad förståelse av dessa elevers uppfatt-

ningar, vilket är det jag är ute efter snarare än ett fåtal djupare intervjuer. Valet föll på just 

enkäter avseende att en del av syftet med examensarbetet är att frambringa och lyfta några 

elevers tankar och upplevelser kring förmedlandet av köns- och genusperspektiv i läromedel. 

Om istället intervjuer gjorts hade källmaterial lätt kunnat bli för stort.   

 

Ett problem med enkätundersökningar är bortfallet. Ett visst bortfall är alltid att räkna med av 

olika orsaker. Hur stort bortfallet kan vara innan det blir problematiskt för en undersökning är 

svårt att avgöra. Det finns inga givna procenttal, men det är viktigt att även redovisa bortfallet 

(Kylén, 2004). Reliabiliteten vacklar en aning avseende antalet klasser som deltagit i enkät-

undersökningen. Sex klasser är inte så många om man ser till antalet klasser i årskurs 1 på 

gymnasiet i hela landet. En annan inverkan på reliabiliteten är i vilken grad elever förstår frå-

gorna som ställs i enkäten. Validitet avser om undersökningen undersöker det den avser att 

undersöka. I den mån elever missuppfattar en fråga får jag inte ett relevant svar på den och 

därmed minskar validiteten (Trost, 2012). Jag har försökt lägga frågorna i enkäten på en sådan 

nivå som jag förutsätter att gymnasieelever kan förstå. Det går därmed inte att dra några 

långtgående slutsatser om resultatet som bevis för att gälla alla elever i gymnasieskolan i Sve-

rige. 

 

Enkätundersökningen har genomförts genom att eleverna fått besvara enkäten på papper. I 

utformandet av enkätundersökningen har hänsyn tagits till undersökningens omfattning. Det 

vill säga att tid och tankeverksamhet har lagts ned för att utforma enkäten så kärnfullt som 

möjligt för att kunna behålla elevernas intresse. En alltför lång enkät tenderar till att minska 

svarsfrekvensen just på grund av dess längd och svårigheten för att få en övergripande över-

sikt på omfattningen av den (Trost, 2012). Vad enkäten vill belysa är viktigt att ha i åtanke när 

enkäten konstrueras (Kylén, 2004). Den visuella utformningen av enkätundersökningen har 

jag försökt hålla så enkel och tydlig som möjligt för att minska risken för störningsmoment 

för respondenten så som onödiga färger, former och teckensnitt. Times New Roman har valts 

som teckensnitt för enkäten med avseende på dess seriffer som gör teckensnittet mer lättläst 

(Kylén, 2004). 

 

Frågorna som ligger till grund för enkätundersökningen är sex till antalet, varav två är alterna-

tivfrågor och fyra öppna frågor. De två första frågorna är alternativfrågor där det efterfrågas i 

vilken grad läromedel används i svenskämnet respektive annat material så som film eller ko-

pierat material. Svarsalternativen är graderade ett till fem på en femgradig skala. Alternativen 

alltid, ibland eller aldrig har placerats vid siffrorna fem, tre och ett. Frågor med skalor oriente-

rar sig mot värderingar (Kylén, 2004). I fallet med skalfrågor handlar det om att eleverna ska 

värdera i vilken utsträckning de använder läromedel eller annat material i svenskundervis-

ningen. Det är för att tydliggöra vilken utgångspunkt de har när de senare besvarar de öppna 

frågorna om köns- och genusperspektiv i läromedel.  

 

De övriga fyra frågorna i enkäten är öppna frågor där eleverna själva skrivit svaret på frå-

gorna. Att en så pass stor del av enkätundersökningen innehåller öppna frågor kan bli tidsö-
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dande för personen som ska sammanställa svaren samt att de svar som framkommer i öppna 

frågor kan vara svåra att tolka för en utomstående (Trost, 2012).  

 

Den första öppna frågan är i vilken grad eleverna anser att läromedel/annat material förmedlar 

en bild av vad som anses vara kvinnligt eller manligt, och på vilket sätt i sådana fall. Frågan 

ställs för att belysa det genusperspektiv som detta examensarbete i mångt och mycket bygger 

på. Den andra frågan uppmanar eleverna att exemplifiera vilka normer och värderingar i 

läromedel/annat material som kan medföra att elever känner sig exkluderade. Den tredje frå-

gan åskådliggöra om eleverna upplever att det finns problematik med läromedel/annat materi-

al som förmedlar normer och värderingar som kan medföra att elever känner sig exkluderade. 

Med den frågan vill jag gärna komma åt vad eleverna själva har för syn på känslan av att vara 

inkluderad eller exkluderad samt vilken roll läromedel/annat material spelar. Den sista öppna 

frågan berör hur ett läromedel som är inkluderande för alla elever skulle kunna vara utformat. 

Det är en fråga som kan uppfattas som svår att besvara. Tanken med att ändå ha en sådan 

fråga som den avslutade är för att visa på den komplexitet som det innebär att skriva lärome-

del som är inkluderande för alla elever. 

 

Det primära syftet med frågorna är att de ska belysa och synliggöra olika företeelser eller pro-

blem. Frågornas ordning och innehåll har tagits i beaktning i utformandet av enkäten. Frå-

gorna har gått från ytliga till djupa. De första frågorna kräver ingen större betänketid från ele-

vens sida jämfört med de sista som kräver mer tid att fundera på innan de kan svara på dem 

(Kylén, 2004).  

 

Figur 4.2.1 – Fördelning av respondenter 

Elever i studieförberedande program 95 

Elever i yrkesförberedande program 19 

Totalt antal elever som deltagit 114 

 

 

4.3 Avgränsningar och urval 

För läromedelsanalysen kommer endast läromedel avsedda för kursen Svenska 1 att analyse-

ras. Avgränsningen är gjord avseende examensarbetets tids- och omfångsramar. I urvalspro-

cessen av läromedlen har den gällande läroplanen (Skolverket, 2011) spelat en avgörande, 

men inte enväldig roll. Det läromedel som valts som är utgivet före 2011 är valt utifrån det 

faktum att det är det läromedlet som används i stor utsträckning i de klasserna som deltagit i 

enkätundersökningen, vilket motiverar att det inte är den senaste upplagan av Svenska impul-

ser 1 från 2015 som är föremål för analys. De läromedel som ligger till grund för analysen kan 

därigenom grupperas i läromedel som tillkommit ur den gällande läroplanen från 2011 och 

läromedel som idag används i undervisningen men som tillkommit under Lpf 94 (Utbild-

ningsdepartementet, 1994).  
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Ett urval har gjorts avseende antalet klasser som deltagit i enkätundersökningen. Tiden för 

examensarbetets ramar skulle inte räcka till om alla klasser som läser kursen Svenska 1 i 

gymnasieskolorna i kommunen skulle tillfrågas. Klasserna valdes från såväl yrkes- som studi-

eförberedande program för att få de olika typerna av gymnasieprogram representerade. Ingen 

hänsyn eller vikt har lagts vid elevernas kön eller könsfördelning i klassen. 

 

Valet att eleverna fick besvara enkäten i klassrummet har gjorts då det kan antas öka svarsfre-

kvensen, men då kan svaren tendera till att bli alltför hastigt besvarade (Kylén, 2004). En 

ökad svarsfrekvens ställdes mot ett tänkbart utfall av mer genomtänkta svar, vilket var ett 

svårt avvägt val att göra. Valet föll ändå på enkätundersökningar i klassrummet eftersom ett 

större antal elever och deras upplevelser av köns- och genusperspektiv anses vara av större 

vikt för examensarbetet än mer genomtänkta svar av ett mindre antal elever. Samtidigt går det 

heller inte med säkerhet avgöra om svaren i enkäten i klassrummet blir mer hastigt besvarade 

eller mindre genomtänkta. Ju fler frågor som finns i en enkät desto mer ökar reliabiliteten, 

men samtidigt måste det avvägas mot att frågorna och informationen som samlas in är rele-

vant för sitt syfte. Många frågor för frågandets skull påverkar reliabiliteten på ett negativt sätt 

(Kylén, 2004). Ett mindre antal kärnfulla frågor har varit min avsikt i utformandet av enkäter-

na. 

 

Enkätundersökningen genomfördes i sex klasser på gymnasieskolan. Fyra klasser går studie-

förberedande program och två klasser går yrkesförberedande program. Antalet besvarade en-

käter är 114, fördelade på 95 elever som går studieförberedande program och 19 elever som 

går yrkesförberedande program. Ingen lämnade tillbaka en enkät utan något svar på någon 

frågorna. Av de närvarande eleverna i klassrummet under enkätundersökningen valde alla 

elever att delta.  
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5. Material  

5.1 Läromedel 

De läromedel som är föremål för analys är Bra Svenska 1 (Hedencrona & Smed-Gerdin, 

2012), Språket och berättelsen 1 (Gustafsson & Wivast, 2015) och Svenska impulser 1 (Mark-

stedt & Eriksson, 2008). Språket och berättelsen 1 och Bra Svenska 1 är tillkomna med den 

gällande läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) som utgångspunkt. Svenska im-

pulser 1 är däremot utgiven före implementeringen av 2011 års läroplan. Dock framhålls på 

förlagets hemsida (Sanoma utbildning, 2016) att läromedlet, trots att det utkommit tre år innan 

den gällande läroplanen, överensstämmer med det centrala innehållet för kursen Svenska 1 i 

GY11. Det är endast de kapitel i läromedlen som behandlar skönlitteratur som analyseras.  
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6. Resultat 

6.1 Läromedlen 

Det som analyseras är hur könsfördelningen ser ut i de kapitel i läromedlen som avhandlar 

skönlitteratur. Den kvalitativa textanalysen används i tolkningen av på vilket sätt läromedlen 

förmedlar kvinnliga författarskap. Tolkningen avser både hur kvinnliga författarskap förmed-

las självständigt men också i förhållande till manliga författarskap. Butlers teorier om perfor-

mativitet kopplas i analysen till textutdrag eller frågor som kan fungera som normbärande för 

läsaren. Kortare citat är inte föremål för analys, däremot är längre utdrag ur författares verk 

det. Författaren själv utgör en del i den kvantitativa analysen för att belysa könsaspekten i 

läromedlen. Däremot kommer längre textutdrag från verk där författaren omnämns i läromed-

let att analyseras med avsikt att belysa köns- och genusperspektiv i det utvalda textutdraget. 

 

6.1.1 Svenska impulser 1 

Svenska impulser 1 (2008) är skriven av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson och utgiven 

av förlaget Bonnier Utbildning. Undantaget är avsnittet om grammatik som är skrivet av Ker-

stin Erlandsson-Svevar. Läromedlet är utgivet år 2008 och är därmed inte heller skrivet med 

den gällande läroplanen, GY11, som utgångspunkt. Under den premissen har Sanoma Utbild-

ning senare tagit fram ett tresidigt dokument som i detalj visar att läromedlet visst kan använ-

das utifrån kunskapskraven som finns preciserade i läroplanen. 

 

I avsnitten som behandlar skönlitteratur finns 35 namngivna författare. Könsfördelningen är 

20 manliga författare och 15 kvinnliga, vilket inte är någon anmärkningsvärd underrepresen-

tation av kvinnor om man endast ser till kvantiteten. Dock ger utrymmet som författarna får 

uttryck för mer ojämställda förhållanden. Några författare nämns bara vid namn medan andra 

ges större utrymme med textutdrag. Att så pass många författare nämns i avsnitten om skönlit-

teratur kan tolkas som att de nämns bara för sakens skull avseende jämna ut könsfördelningen 

i läromedlet. Speciellt om det framkommer att det är män som upptar störst utrymme i läro-

medlen med sina författarskap. 

 

I det första avsnittet om skönlitteratur, Du som läsare, introduceras eleverna till tre citat häm-

tade ur olika verk. Dessa är författade av Lena Andersson, Per Nilsson och Bob Hansson. 

Könsperspektivet i läromedlet kan problematiseras då män upptar dubbelt så mycket utrymme 

som kvinnor kvantitativt sett.  

 

Vidare i avsnittet presenteras olika utdrag ur Cornelia Walderstens bok Bokstavligt talat: sam-

tal i stan (2004). Utdragen är transkriberingar av vad Waldersten hört sägas i stadsmiljö. Ele-

verna ombeds i efterföljande frågor kring texterna att åldersbestämma personerna bakom 

dessa citat, men också att könsbestämma personerna som killar eller tjejer. Svaren ska även 

motiveras, vilket kan leda till uppmuntran till och tradering av föreställningar som finns om 

kön. Eleverna uppmanas att i texterna se könsmönster i samtalen och sedan använda det som 

bevis för om det är en tjej eller kille som för samtalet, vilket kan förefalla performativt. De 
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egenskaper och skillnader som eleverna synliggör blir därmed det som definierar en kille eller 

tjej i samma sekund som det uttalas i klassrummet. Yttranden som reproducerar föreställning-

ar om kön kan därmed fungera performativt i sammanhanget. I värdegrunden som uttrycks i 

GY11 står det att ”eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som är manligt och kvinnligt” (Skolverket, 2011, s. 6). Som jag tolkar avsikten med uppgiften 

i läromedlet är det att eleverna ska uttolka könsmönster ur texten och sedan använda dessa 

som bevis för att personer med ett visst kön beter sig och pratar på ett visst sätt. Om så är fal-

let finns det skäl att ifrågasätta i vilket syfte uppgiften egentligen görs, eftersom skolans vär-

degrund i sådana fall talar emot uppgiftens syfte. 

 

Sedan följer ett utdrag ur Mikael Niemis genombrottsroman Populärmusik från Vittula (2000) 

under rubriken Se med andras ögon. Ingressen talar om att avsnittet handlar om att sätta sig in 

i hur andra människor tänker och få en inblick i hur andra känner. Textutdraget är cirka en 

och en halv sida långt och hänger samman med frågor kring texten: ”1. Killarna och tjejerna 

har helt skilda uppfattningar om situationen. Förklara hur. 2. Vem känner du starkast sympati 

för? Varför det?” (Markstedt & Eriksson, 2008, s. 17). Uppgifterna är problematiska ur ett 

genusperspektiv. Skillnader mellan könen pekas ut redan innan textutdraget blir läst och ele-

verna ombeds sedan att ytterligare synliggöra dessa påstådda skillnader mellan könen genom 

att besvara frågorna. Ur ett värdegrundsperspektiv kan det närmast jämföras med att skicka ut 

eleverna på ett minfält. De har redan innan de läst utdraget fått med sig en del som kan på-

verka deras ställningstaganden: ”Här ska du få träffa ett par killar som växer upp i nordligaste 

Sverige. Och några tjejer som de vill imponera på. Men allt går inte som de tänkt sig.” (Mark-

stedt & Eriksson, 2008, s. 16). Trots att avsnittet syftar till att eleverna ska få sätta sig in i hur 

andra tänker och känner återfinns inte något kvinnligt perspektiv i frågorna som är knutna till 

textutdraget. Det enda som tjejen verbalt uttrycker i texten är ”slänger ni mer så slår jag ihjäl 

er, väste hon. Jag spöar er så ni inte kan gå, jag sparkar in käften på er så era morsor grinar 

när dom ser er…” (Markstedt & Eriksson, 2008, s. 17). Hon sätter sig emot pojkarnas behand-

ling av tjejerna, men läsaren får inte följa det kvinnliga perspektivet i textutdraget. Det är det 

manliga perspektivet som eleverna får följa i Niemis text och läromedelsförfattarna har redan 

innan eleverna läst texten avfärdat de manliga karaktärernas beteende som att de bara vill im-

ponera på de kvinnliga karaktärerna. Det torde kunna ses som värdegrundsmässigt problema-

tiskt att förminska killars syften och samtidigt osynliggöra tjejers upplevelser av en situation. 

Trots att avsnittet handlar om att se något ur andras ögon kan texten ändå verka performativt 

eftersom textutdraget är placerat i ett läromedel, och därmed taget ur sin kontext som skönlit-

terärt verk. Läromedel kan styra eleven performativt, det vill säga att läromedel kan vara 

normbärande och därmed också kan upplevas på det sättet för en elev. Det bör dock under-

strykas att det är en möjlig läsning och alla elever gör inte samma läsning av en text. 

 

Det är möjligt att tolka att de kvinnliga karaktärerna förminskas samtidigt som de manliga 

karaktärernas beteende inte ifrågasätts över huvud taget. Det framkommer aldrig vad som rör 

sig i huvudet hos tjejerna som blir utsatta för snöbollskastningen. I ett större perspektiv kan 

det sända fel signaler till eleverna. Att bortförklara killars beteenden och inte bry sig om tje-

jers erfarenheter av en specifik händelse kan ses som en tradering av invanda roller och möns-

ter i samhället som styrs av kön. Den andra fråga som eleverna ombeds att ta ställning till är 
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vem de känner mest sympati för och varför. Det är en fråga som kan segmentera könsmönster 

och genus om elever endast känner sympati för karaktärer med samma könstillhörighet.  

 

Textens plats i läromedlet skulle också kunna ifrågasättas, såväl själva handlingen i utdraget 

samt de efterföljande frågorna. I den sista frågan i läromedlet, som är en skrivfråga, ska ele-

verna skriva en dagbokssida ur någon av personernas perspektiv. Mattis, Niilas eller ”flickan 

med det långa ljusa håret” (Markstedt & Eriksson, 2008, s. 17). Att inte nämna en person vid 

namn kan tolkas vara ett sätt att förminska hens betydelse i sammanhanget. Frågan är vad 

syftet med utdraget ur Niemis roman egentligen är, och om inget annat utdrag ur hans roman 

kunnat passa bättre och inte rekonstruera genus och föreställningar om kön på ett lika märk-

bart sätt som det görs i detta exempel.  

 

Sist i avsnittet som avhandlar skönlitteratur finns Möte med två författare där eleverna får 

stifta bekantskap med Jonas Hassen Khemiri och Johanna Nilsson. Författarna får fem frågor 

vardera att svara på. Hassen Khemiri får fyra som rör hans författarskap och en fråga om vil-

ken som är den bästa filmen han sett. Nilsson däremot får tre frågor om sitt skrivande och 

resterande om bästa boken att ta med på resa och den bästa platsen att läsa på. Skillnaderna i 

frågorna är inte slående, men det hade varit intressant att veta varför författarna inte fick lika-

dana frågor. Att olika frågor ställs till författarna kan uppfattas som att deras författarskap är 

olika viktiga, men det kan också vara på det viset att det ställdes ett större antal frågor som var 

likadana till båda författarna och att det senare skedde ett urval av läromedelsförfattarna. Om 

det är frågan om ett urval eller om en medveten eller undermedveten mansnorm är frågeställ-

ningar som förblir obesvarade för läsaren.  

 

Det andra avsnittet är namngivet Novellen. Eleverna introduceras i vad en novell är och får 

sedan ett smakprov genom Jonas Karlssons Det andra målet (2007).  De blir också introduce-

rade i August Strindbergs författarskap. Av novellavsnittets totalt 13 sidor upptar Strindberg 

drygt hälften med sju sidor. Hans författarskap framhävs innan ens eleverna fått läsa något 

författat av honom och bilda sig en egen uppfattning om det lästa. Det framkommer att hans 

novell Ett halvt ark papper år 2006 röstades fram av Sveriges Radios lyssnare till världens 

bästa novell. Strindberg beskrivs också som ”en av Sveriges mest kända författare genom 

tiderna”, ”mycket produktiv”, ”en rebell som ständigt provocerade” och att ”flera av hans 

verk räknas som klassiker inom svensk litteratur” (Markstedt & Eriksson, 2008, s. 27). Sedan 

följer novellen åtföljd av frågor om novellen och närläsning av densamma. I novellavsnittet 

lyser kvinnor med sin frånvaro. Några kvinnliga novellister nämns vid namn. Den enda cite-

rade kvinnan är Inger Edelfeldt som på fyra rader får gestalta In medias res. Anmärkningsvärt 

är att männen verkar ha en given plats samtidigt som många framstående kvinnor får stå till-

baka, exempelvis Selma Lagerlöf som lika gärna potentiellt sett kunnat konkurrera om platsen 

som Strindberg har i läromedlet. Ett alternativ hade kunnat vara att dela utrymmet så inte 

Strindberg varit lika dominant i sammanhanget men å andra sidan motiverar syftet med no-

velläsningen nämligen en närläsning av just en och samma novell upptar den platsen.  

 

I poesiavsnittet låter man eleverna tolka och tycka om olika dikter. Den information som ges 

eleverna på förhand är att dikterna är skrivna på temat kärlek. Tre av poeterna är kvinnor och 
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en är man. Den ojämna könsfördelningen kan skapa en viss problematik med frågeställningen 

som kommer efter läsningen av dikterna. Eleverna ska då välja ut den dikt de fastnar mest för 

och motivera varför. Här visar läromedlet indirekt att genom att ha en obalans i könsfördel-

ningen segmenteras också synen på kärlek som ett tema förbehållet tjejer och kvinnor. Sedan 

följer en lång rad dikter som är föremål för analys såväl vad gäller innehåll, form och läsupp-

levelse. I Möte med två poeter presenteras Mattias Alkberg och Anna Jörgensdotter närmare 

för eleverna. I Alkbergs fall presenteras han vid namn och födelseår följt av ”är poet och mu-

siker” (Markstedt & Eriksson, 2008, s. 48). Jörgensdotter tituleras aldrig trots att det fram-

kommer att hon är både poet och författare. I rubriken framkommer att både Alkberg och Jör-

gensdotter är poeter, men om det är okej att upprepa detta i mannens fall borde det också vara 

det i kvinnans. Det går inte att uttala sig om huruvida det rör sig om en omedveten handling 

från läromedelsförfattarnas sida, men det är inte osannolikt. Normer om kön och genus är 

djupt rotade i människor och kan ofta resultera i omedvetna val som reproducerar dessa före-

ställningar.  

 

Analysen av kapitlet om skönlitteratur i Svenska impulser 1 (Markstedt & Eriksson, 2008) 

visar på brister i läromedlet avseende köns- och genusperspektiv. I flera av övningarna som är 

kopplade till författare och deras verk är det tydligt att svaren som förväntas komma från ele-

verna är en reproduktion av könsnormer och föreställningar kopplade till vad som kan anses 

vara typiskt kvinnligt och manligt. Omedvetna handlingar och urval som är problematiska ur 

ett genusperspektiv är genomgående i alla avsnitt i kapitlet om skönlitteratur i det aktuella 

läromedlet. 

 

6.1.2 Bra svenska 1 

Bra svenska 1 (2012) är utgiven av förlaget Gleerups Utbildning och författad av Eva He-

dencrona och Karin Smed-Gerdin. I förordet framkommer att läromedlet främst riktar sig till 

de yrkesförberedande programmen på gymnasiet, men att läromedlet även kan användas på 

övriga gymnasieprogram. Bra svenska 1 innehåller totalt 13 kapitel med olika teman. Kapitel 

två är namngivet Skönlitteratur, vilket också är det kapitel som kommer att vara föremål för 

analys. 

 

Kapitlet som behandlar skönlitteratur inleds med ett citat ur det för kursen centrala innehållet 

som lyder ”skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” 

(Skolverket, 2011, s. 162). Citatet kan fungera som en motivering eller ett förtydligande att 

det som följer i kapitlet faktiskt avhandlar något som eleverna förväntas kunna och som sko-

lan är styrd att undervisa om. Det kan också ses som en förklaring till att en kvinna finns med 

i urvalet. Dock går värdet av det att ifrågasätta då könsfördelningen bland författarna i kapitlet 

visar sig vara ojämställd. Totalt omnämns fem författare i kapitlet som avhandlar skönlittera-

tur. En kvinna medan de övriga fyra är män. I analysen nedan går jag närmare in på hur dessa 

författare omnämns, citeras och hur stor plats de upptar i läromedlet. Alla författare är av 

europeiskt ursprung. Rowling och Bauby är de enda som inte är svenska. 
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Eleverna ombeds att läsa Om detta är Tornedalen ur Mikael Niemis diktsamling Näsblod un-

der högmässan (2001) samt ett utdrag ur Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré (2001). De 

efterföljande frågorna till Niemis dikt handlar bland annat om att identifiera ungdomarna som 

omnämns i dikten. I textutdraget framkommer inte deras könsidentitet eftersom Niemi aldrig 

nämner dem vid namn eller pronomen. Dock kan kontexten i dikten styra elevernas tankar och 

tolkningar eftersom ungdomarna i den uppges gilla en viss musikstil ”och torrkött och far till 

jobbet i gruvan i trimmade jänkare” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s. 25). Citatet kan 

påverka tolkningen av de karaktärernas könstillhörighet. När svaren uttalas i klassrummet och 

används som bevis för hur något föreligger, på vilket sätt en tjej eller kille är, fungerar de per-

formativt. Reproducerandet av föreställningar om kön kan verka fastslående i sin roll som 

svar på en fråga i en lärobok. 

 

Gardells text är skriven ur en manlig karaktärs perspektiv. Textutdraget innehåller och för-

medlar flera normer och föreställningar, exempelvis: ”Om man var tjej blev man en av dem 

som killarna kunde tänka sig att fråga chansen på, om man var kille blev man en av dem som 

tjejerna kunde tänka sig att dansa tryckare med”, ”till och med Sofi Bodén blev mer åtråvärd i 

ett par tajta svarta PUSS & KRAM med gul stickning, och det vill inte säga lite” (Hedencrona 

& Smed-Gerdin, 2012, s. 28), ”Killar i Bergis får aldrig pussa vackra flickor” (Hedencrona & 

Smed-Gerdin, 2012, s. 30), ”På golven låg trettonåriga tjejer och försökte bli plattare för att 

kunna kränga på sig byxorna” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s. 31). Exemplen på hur 

Gardells text på olika sätt är normbärande diskuteras eller problematiseras inte i de efterföl-

jande frågorna om texten. Det skulle potentiellt kunna bidra till att elever tar bland andra 

heteronormen och smalhetsnormen till sig om den inte blir problematiserad eller ifrågasatt. 

Performativitet utgör också en markör avseende hur elever läser och mottar texten. Normerna 

och värderingarna som stadfästs genom det skrivna ordet och kan påverka elevernas syn på 

sig själva, vilka statusmarkörer som är viktiga och vad man anses vara tvungen att göra för att 

duga i andras ögon. Gemensamt för de båda texterna är att de är författade av män och skrivna 

ur ett manligt perspektiv. Det är främst i Gardells textutdrag som det är möjligt att finna andra 

perspektiv än manliga. 

 

Det enda kvinnliga författarskapet som omnämns i läromedlet är J.K. Rowling genom böck-

erna om Harry Potter. Dock erbjuds inte eleverna varken citat eller utdrag ur något av hennes 

skönlitterära verk. Istället handlar det om två män som recenserar hennes Harry Potter-böcker. 

Recensenterna är en namngiven professor från Yale som är uttalat kritisk till Rowlings böcker 

och avfärdar dem som ”not well written” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012, s. 36) samt en 

recensent från Dagens Nyheter som dock är desto mer positiv, men som förblir namnlös. 

Ställs en Yaleprofessor mot en recensent på en dagstidning är det närmast underförstått vems 

åsikter som anses väga tyngst i sammanhanget. Det anmärkningsvärda är ändå att Rowling 

inte alls lyfts i läromedlet som den författare hon är, utan som ett författarskap som det ska 

tyckas och talas om. Just sättet som Rowling framställs, avfärdas och recenseras kan bidra till 

och reproducera föreställningar om kvinnor som objekt. Hennes egen röst lyfts heller aldrig. 

Kritiken mot hennes författarskap blir inte ifrågasatt av någon. Det går knappast att tolka 

Rowlings medverkan i läromedlet som något annat än att hon finns där ur ett jämställdhets-
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syfte. Att hon finns med för att hon är kvinna, men att hon inte lyfts fram genom sitt författar-

skap utan istället görs till ett objekt som män innehar makt att tycka och tänka om. 

 

Den sista författaren som eleverna möter i kapitlet som handlar om skönlitteratur är Jean-

Dominique Bauby som under sina två sista år i livet led av ett locked in syndrome. Syndromet 

innebär att man som människa fortfarande är förmögen att tänka, men inte fysiskt eller verbalt 

kan förmedla sina tankar och känslor. Utdraget eleverna får läsa är känslofyllt och beskriver 

Baubys utsatthet på ett utlämnande sätt. Frågorna som följer är egentligen bara frågor som kan 

antas syfta till att synliggöra om eleverna fått med sig vad texten säger och förmedlar. Dock 

belyser Baubys författarskap känslor och funderingar kring att vara funktionsnedsatt. Läro-

planen för gymnasieskolan omnämner funktionsnedsättning. I skolans värdegrund står det att 

”skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket, 

2011, s. 5) vilket sannolikt Baubys författarskap bidrar till. 

 

Sammanfattningsvis innehåller kapitlet som handlar om skönlitteratur i Bra svenska 1 fem 

författare, fördelade på fyra män och en kvinna. Kvinnan som omnämns är inte citerad utan 

istället föremål för två mäns åsikter om hennes författarskap. 

 

6.1.3 Språket och berättelsen 1 

Linda Gustafsson och Uno Wivast är författare av läromedlet Språket och berättelsen 1 

(2015) som är utgivet av förlaget Gleerups Utbildning. Läromedlet är i huvudsak uppdelat i 

två, en temadel och en momentdel. Temadelen är den del som kommer att vara föremål för 

analys. Temadelen som avhandlar skönlitteratur behandlar åtta författare fördelade på fem 

kvinnor och tre män. I temadelen som nedan analyseras finns fyra underrubriker. Underrubri-

kerna är Möten och avsked, Mod och styrka, Lek och allvar samt Verklighet och fiktion. 

  

Det första avsnittet, Möten och avsked, behandlar två kvinnliga författare men ingen man. 

Eleverna får läsa ett längre utdrag ur Hanna Jedviks roman Kurt Cobain finns inte mer (2012). 

I textutdraget får eleverna följa Lovis och Alex som är bästa vänner, men något händer och 

vänskapen blir mer och mer problematisk. Lovis tycker om Alex mer än som en vän, men 

Alex gillar inte Lovis på samma sätt eftersom han gillar killar. Frågorna om texten fokuserar 

att tolka karaktärernas handlingar. Textutdraget lyfter homosexualitet vilket kan sägas ligga i 

linje med skolans värdegrund; ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller ut-

tryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behand-

ling” (Skolverket, 2011, s. 5), men det är dock inte en del av denna undersökning. Alex kan 

tolkas lida av psykisk ohälsa och vara destruktiv. Människor som identifierar sig utanför den 

rådande normen gällande sexualitet lider i högre grad än andra av psykisk ohälsa, det vill säga 

människor som identifierar sig inom normen (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

  

Den andra författaren i avsnittet är Chimamanda Ngozi Adichie som skrivit En halv gul sol 

(2006). Huvudkaraktären i textutdraget är en fattig pojke som söker sig till en stor stad för att 

arbeta i 1960-talets Nigeria. I textutdraget förekommer Ugwu, Ugwus moster, husbonden, 
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Ugwus syster Anulika, Ugwus mamma, Chioke, Nnesinachi och hennes mamma. De karaktä-

rer som är med i handlingen är Ugwu, Ugwus moster och husbonden. Övriga karaktärer omta-

las bara i textutdraget. Mostern tar med Ugwu till staden för att jobba hos husbonden. I text-

utdraget omtalas Chioke som ”den yngre hustrun” (Gustafsson & Wivast, 2015, s. 26). Att en 

man har flera fruar kan bero på kultur eller religion, och behöver inte vara förenligt med en 

dålig kvinnosyn. Handlingen belyser till stor del Ugwus perspektiv och hans tankar och käns-

lor kring att komma till husbonden. Levnadsförhållandena skiljer sig ganska mycket varifrån 

Ugwu kommer till hur det är hos husbonden. Där finns elektricitet, kylskåp och andra facilite-

ter. I handlingen faller Ugwus moster och husbonden in i traditionella könsroller där mostern 

är fattig och måste hitta ett sätt för Ugwu att tjäna pengar medan husbonden är en välbärgad 

man med pengar. 

 

Nästkommande avsnitt är namngivet Mod och styrka. Författarna som eleverna möter är en 

kvinna och en man. Den första är mannen William Golding som representeras genom ett ut-

drag ur Flugornas herre (1954). Det nämns också att Golding mottog Nobelpriset i litteratur 

1983. I inledningen får eleverna veta att textutdraget kommer att handla om ”en kamp om 

vem som ska ha makten och vara ledare” (Gustafsson & Wivast, 2015, s. 35). Det tydliggörs 

också att karaktärerna som läsaren kommer att möta i texten är pojkar. En av de efterföljande 

frågorna vill att eleverna ska ge exempel på maktkampen som pågår mellan karaktärerna 

Ralph och Jack. Att ge exempel på vilket sätt en maktkamp pågår mellan två manliga karaktä-

rer kan bidra till att reproducera föreställningar om på vilket sätt pojkar förväntas vara, bete 

sig i grupp och gentemot ledare. Det kan tolkas som ett tydliggörande hur det rådande genus-

kontraktet är konstruerat och vilka ramar en person förväntas hålla sig inom. Genom att text-

utdraget förmedlar en given bild av hur pojkar förväntas fungera i grupp och bete sig gente-

mot auktoriteter kan det verka fungera performativt för eleverna som läser det. Avsaknaden 

av kvinnliga karaktärer och deras perspektiv i textutdraget kan resultera i att flickor har svå-

rare att identifiera sig med någon karaktär i texten. I de övriga frågorna återfinns frågeställ-

ningar huruvida en karaktär är rädd eller inte. Det är också en fråga där det är lätt att få svar 

som reproducerar föreställningar om att pojkar inte är rädda eller inte visar att de är rädda. 

Likaså frågan om vem som visar störst mod och styrka i texten. Det som eleverna efterfrågas 

leta efter i texten är typiska egenskaper som stereotypiskt tillskrivs pojkar. Andra aspekter av 

texten hade möjligtvis lyfts om frågorna varit ställda på andra sätt och efterfrågat att synlig-

göra andra egenskaper än de som det föreställs att pojkar innehar. Eller om läromedlet lyft ett 

annat utdrag som en motsats till just Flugornas herre som bara har manliga karaktärer, exem-

pelvis Hungerspelen (Collins, 2012) med en kvinna som huvudkaraktär. 

 

Den andra författaren i avsnittet Mod och styrka är Maaza Mengiste från Etiopien. Hennes 

bidrag i läromedlet utgörs av ett utdrag ur hennes roman Ur lejonets blick (2010). Huvudper-

sonen är Hailu som är läkare i Etiopiens huvudstad. Under en militärkupp på 1970-talet ställs 

hans liv på ända när han en dag möter en flicka som patient på sjukhuset där han jobbar. Hon 

är svårt skadad och eskorteras av två soldater som vill att Hailu räddar livet på henne, men 

han beslutar sig för att göra det motsatta. I texten är läkaren en man och sjuksköterskan en 

kvinna. De två soldaterna är män och flickan som utsattes för tortyrliknande våld är just en 

flicka som aldrig åldersbestäms. Så alla karaktärer i texten har roller som föreställningar kring 
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kön stämmer väl in på. Män är i större utsträckning läkare och sjuksköterska, som är ett yrke 

lägre ställt än läkare, anses som kvinnligt. Soldater är oftast män och brottsoffer kan antas 

vara kvinnor i en högre utsträckning än män. I texten återfinns också meningen ”en kvinnas 

hjärta är mindre och ännu bräckligare än en mans” (Gustafsson & Wivast, 2015, s. 57), som 

kan ses som ett segmenterande av föreställningar som finns kring kön och dikotomin mellan 

dem. 

 

I avsnittet Lek och allvar är det en manlig och en kvinnlig författare som synliggörs genom 

utdrag från deras verk. Den första är Morgan Matson som tar plats med ett utdrag från sin 

roman Fyra nätter, fyra dagar (2011). I utdraget får eleverna följa Amy som tillsammans med 

sin mammas väninnas son ska korsa USA i en bil. De känner inte varandra så väl sedan tidi-

gare och när texten tar vid kastas eleverna direkt in i handlingen. Amy och Roger kysser 

varandra. När de sedan tvingas avbryta sin roadtrip på grund av vädret och ta in på ett hotell 

anspelas det på sex, men det är eleverna fria att själv tolka. De fiktiva karaktärerna ska dela 

rum och det finns bara en dubbelsäng i det rummet.  

 

En av frågorna som hänger ihop med texten ber eleverna om att ge exempel på hur Amy och 

Roger förbereder sig för dejten de ska gå på. Exemplen som eleverna ombeds att synliggöra 

kan ses som ett reproducerande av genus. Amy duschar, och det framkommer att hon använ-

der alla duschprodukter hon har med sig. Hon lägger ned extra tid att fixa håret och väljer 

omsorgsfullt vilka kläder hon ska ha på sig. När hon kommer ut ur badrummet har Roger bytt 

kläder, men om hur han förberett sig framkommer inte för läsaren. Sättet beskrivningen kan 

reproducera föreställningar om killar och tjejer är att tjejer tar längre tid på sig i badrummet, 

att de lägger ner mer tid på valet av kläder och är mer mån om sitt utseende. Föreställningar 

om hur killar anses göra i den nämnda situationen kommer också fram i texten genom att Ro-

ger helt plötsligt står färdig i hotellrummet och har bara bytt kläder. 

 

Den manliga författaren i avsnittet Lek och allvar är Bao Ninh med ett utdrag från romanen 

Krigets sorger (1994). Romanen är en krigsskildring av Vietnamkriget. Eleverna får i textut-

draget följa ungdomssoldaten Kien som snart ska ut i kriget och hans avsked till flickvännen 

Phoung. Det som skulle bli en sista romantisk kväll leder istället till diskussioner kring 

huruvida kriget är rätt eller fel. Flickvännen Phoung verkar känna det som om Kien väljer 

kriget framför ett liv med henne eftersom ingen av dem vet i vilket skick han kommer hem 

igen, om han ens kommer hem levande. Den första frågan som ställs eleverna om textutdraget 

är på vilket sätt det märks att Kien vill ha sex med Phoung. Eftersom texten är skriven med 

Kien som huvudkaraktär och ur hans manliga perspektiv kan det tyckas som en naturlig fråge-

ställning, fastän den kan te sig problematiskt att Phoungs inställning till en eventuell sexakt 

inte efterfrågas. Om hennes inställning inte framkommer kan det sända en signal om att det 

inte är viktigt med samtycke, vilket i sådana fall är oroande. Performativt kan textutdraget och 

den efterföljande frågan fungera helt i motsats till vad läromedelsförfattarna kanske tänkt. 

Genom att det inte problematiseras, att Phoungs inställnings aldrig lyfts, segmenteras också 

de föreställningar som finns om att killar är dem tjejer har att rätta sig efter. 
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Det sista avsnittet är Verklighet och fiktion där en kvinnlig och en manlig författare lyfts 

fram. Den manliga författaren är Wladyslaw Szpilman som föddes i nuvarande Polen och som 

överlevde förintelsen trots att han levde i ett ghetto under tiden ockupationen av Warszawa av 

tyska nazister ägde rum. Minnena som Andra världskriget gav Szpilman resulterade i en ro-

man vid namn En stads död (1945/1998). I textutdraget får eleverna följa en huvudkaraktär 

som aldrig presenteras vid namn. Han är jude och gömmer sig för de tyska nazisterna inne i 

Warszawa. Huvudkaraktären, två tyska soldater och en polack som var fånge hos tyskarna är 

de fiktiva karaktärer som textutdraget presenterar. De är alla män och det är också ur ett man-

ligt perspektiv som romanen är berättad.  

 

Den tredje frågan under rubriken Argumentera och resonera lyder ”Vad tror du det är som 

avgör hur en människa beter sig mot sig själv och andra i en extrem situation som krig? Är det 

livsåskådning, uppväxtmiljö eller kanske personlighet? Motivera dina svar!” (Gustafsson & 

Wivast, 2015, s. 93). Här ombeds eleverna att motivera vad som driver en människa till goda 

och onda gärningar i pressade situationer som krig. Det kan tolkas som problematiskt att fråga 

elever om vad som skiljer människor åt och om det medför att människor handlar olika i vissa 

givna situationer. Att sätta människor i fack kan leda till att enskilda elever i klassrummet 

känner sig exkluderade och utpekade. Här ombeds också eleverna att värdera gärningar och 

personer bakom dessa, vilket indirekt kan medföra att människor värderas och det talar då 

emot skolans värdegrund som ska förmedla ”alla människors lika värde” (Skolverket, 2011, s. 

5). 

 

Den andra författaren är Moa Martinson, och eleverna får läsa ett utdrag ur hennes debutro-

man Kvinnor och äppelträd (1933). Redan i ingressen till textutdraget synliggörs könsmakts-

ordningen: ”Det är tidigt 1900-tal, och både Sally och Ellen tillhör arbetarklassen, och som 

kvinnor är de dubbelt utsatta i den värld som formas och styrs av män” (Gustafsson & Wivast, 

2015, s. 101). Utdraget handlar om Ellen som är ute i skogen när ett ljud fångar hennes in-

tresse. Ljudet för henne till en stuga där hon får syn på en kvinna, Sally, som misshandlar en 

hund, men också en äldre man som skriker att kvinnan ska sluta och att hon är en hora. Ellen 

finner till slut mod att gå fram till Sally som ber henne att gå in i stugan där hennes barn up-

pehåller sig. Där inne framkommer att hunden bitit ett av barnen så att han både blivit blodig 

och fått sina kläder söndertrasade. Väl inne i stugan verkar Ellen känna mer och mer empati 

med kvinnan som misshandlade hunden. Sally och hennes familj bor mitt ute i skogen i en 

alldeles för liten stuga åt den växande barnaskaran med en alkoholiserad svärfar som skriker 

skällsord åt Sally inför barnen. De är fattiga, vilket framkommer genom beskrivningen av 

stugan de bor i och hur barnen är klädda. Könsrollerna i textutdraget kan tolkas som omkas-

tade då den våldsbrukande maktfiguren är en kvinna som varken räds att slå djur eller äldre 

män. Mannen som förekommer beskrivs som att ha en ”brännvinshjärna” (Gustafsson & 

Wivast, 2015, s. 105), att vara märkt av ålderns gång och i underläge gentemot kvinnan.  

 

Textutdraget ur Martinsons roman bryter mot föreställningar om kön och könsmaktsordning-

en. Det är en möjlig tolkning att texten kan uppfattas som mer uppseendeväckande för läsare 

när rollerna är omkastade och kvinnan är den som innehar makten och mannen är den som 

hukar sig för den. Sally kan skrika och slåss som en man, men klassperspektivet blir svårare 
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att värja sig mot vilket också synliggörs genom hennes sociala utsatthet. Som ingressen till 

textutdraget också påpekar är Ellen och Sally dubbelt utsatta såväl av patriarkatets maktord-

ning som av fattigdomens bojor. 

 

Sammanfattningsvis förekommer åtta olika författare i läromedlet och längre textutdrag ges 

från ett av vardera författarens verk. Bland dessa åtta författare råder en relativt jämn könsför-

delning med tre män och fem kvinnor.  

  

 

6.2 Resultat av enkätundersökning 

Resultatet som framkommer genom enkätundersökningen är att på fråga ett och två är elever-

na relativt samstämmiga avseende hur mycket de anser att läromedlet används gentemot annat 

material i svenskundervisningen. Resultaten visar att läroboken används i mindre utsträckning 

än annat material. Resultatet gäller övergripande i alla klasser som deltog i enkätundersök-

ningen, oavsett vilket gymnasieprogram de tillhör. 

 

Figur 6.2.1 – Läroboken i undervisningen 

1 – Aldrig 2 3 – Ibland 4 5 – Alltid 

30 47 32 4 1 

 

Figur 6.2.2 – Annat material i undervisningen 

1 – Aldrig 2 3 – Ibland 4 5 – Alltid 

4 10 49 36 15 

 

I de yrkesförberedande programmen anser eleverna inte att läromedel eller annat material 

förmedlar en bild av vad som anses vara manligt och kvinnligt. Ingen av eleverna kunde ge 

exempel på normer eller värderingar som läromedel eller annat material kan förmedla som i 

sin tur kan bidra till att elever känner sig exkluderade. Två av eleverna som deltog i enkätun-

dersökningen menar att normer eller värderingar inte är något som förekommer i deras under-

visning eller undervisningsmaterial. Eleverna i de yrkesförberedande programmen är eniga i 

att inte se något problem med läromedel som förmedlar normer och värderingar. En elev sva-

rar att det kan vara lättare att ta till sig undervisning om det går att känna igen sig i den.  Ele-

vens svar ger uttryck för en tanke liknande en som finns i svenskämnets syfte, nämligen den 

att elever genom skönlitteratur ska ges möjlighet att använda skönlitteraturen som en källa till 

självinsikt samt få möjlighet att se samband mellan det lästa och egna erfarenheter och intres-

sen (Skolverket, 2011). Hur ett inkluderande läromedel kan vara utformat har inte så många 

elever någon idé om. Ungefär en tredjedel av eleverna i de yrkesförberedande programmen 

tycker att läromedlet de använder nu är bra och ”redan neutralt”. 

 

I de studieförberedande programmen tycker 85 elever inte att läromedlet i svenska förmedlar 

en bild av som vad som anses vara manligt eller kvinnligt, eller så har de inte någon uppfatt-

ning om det. De tio elever som upplever förmedlande av vad som anses vara manligt eller 
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kvinnligt skriver bland annat att ”Hos killarna handlar det i många fall om sporter och hos 

tjejerna handlar det om vänner, smink, osv.”, ”Dem visar vad som är stereotypiskt för de båda 

könen men väldigt sällan” och ”Ja, det är sällan normbrytande. Kvinnor och kvinnliga och 

män är manliga. Det finns t.ex. inga små flickor som gillar ”pojksaker”.” Genom elevernas 

svar synliggörs ett normbärande avseende läromedel. Svaren lyfter det faktum att de männi-

skor som nämns och förekommer i läromedel bär upp och förmedlar föreställningar som finns 

om kön, att kvinnor är på ett visst sätt och män på ett annat.  

  

På frågan om eleverna kan ge exempel på normer eller värderingar som läromedel förmedlar 

som kan bidra till att någon känner sig exkluderad svarade 81 av 95 elever att de inte kan ge 

något exempel. Elever som kunde ge exempel svarade bland annat att ”utan att de nämnt nå-

got pronomen så vet man att det handlar om t.ex. en kille”, vilket i sådana fall ger uttryck för 

en tydlig mansnorm i läromedlet. Mansnormen är också en av principerna som Hirdmans ge-

nussystem bygger på (Hirdman, 1988). Ett annat exempel en elev ger är att inte kunna läsa 

vad läraren skrivit på sin PowerPoint-presentation vilket kan kännas exkluderande, likaså att 

inte ha möjlighet att köpa och bära märkeskläder. De svaren synliggör inte köns- eller genus-

perspektiv utan snarare svårigheter för funktionsnedsatta och ett klassperspektiv.  

  

Nästkommande fråga handlar om elever ser problem om läromedlen uttrycker normer eller 

värderingar som kan leda till att elever känner sig exkluderade. 60 elever svarar att de inte kan 

se problem med det eller att de inte har någon uppfattning om normer och värderingar i läro-

medel. 35 elever svarar att de kan se problem med läromedel som förmedlar normer eller vär-

deringar. Några av svaren eleverna ger är att ”Inga ska känna sig utanför” och ”Ja, klart det 

blir ett problem om nu samhället jobbar hårt för att ta bort dessa normer medan skolan håller 

dom vid liv via läromedlen”. Några elever svarar att om en elev har lässvårigheter kan hen 

känna sig exkluderad på grund av att hen inte hinner läsa lika snabbt och hänga med i samma 

tempo som resten av klassen. En annan elev menar att om läromedel verkligen förmedlar 

normer och värdering finns det många problem med det, men att eleven själv inte tycker att 

läromedlen som används i skolan gör det. Ett fåtal elever ger uttryck för att de kan se problem 

med norm- eller värderingsladdade läromedel. Trots att de inte uttrycker att de själva känner 

sig exkluderade på grund av normer och värderingar så kan de se problem med det och att 

andra elever känner sig exkluderade. 

 

Den sista frågan i enkäten handlar om hur ett inkluderande läromedel skulle kunna vara ut-

format. 51 elever kan inte ge förslag på utformning av ett inkluderande läromedel eller har 

inte någon uppfattning om hur ett sådant läromedel skulle kunna se ut. 44 elever har någon idé 

eller tanke om hur ett inkluderande läromedel skulle kunna se ut. En övervägande del svarar 

att de vill se mer internetbaserade läromedel, men också mer auditiva läromedel och böcker. 

En elev svarar att det aldrig kommer att finnas ett läromedel som inkluderar alla elever medan 

en annan elev svarar, ”Jag anser att läromedlet bara behöver ge mig den kunskap jag behöver, 

inget mer, inget mindre”. Det första svaret visar en större förståelse för komplexiteten det 

innebär att producera inkluderande läromedel. Det andra svaret däremot lyfter aspekten av 

läromedel som endast kunskapsförmedlare, och inget annat.  
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Andra idéer om inkluderande läromedel är att ”Försöka ge så många perspektiv som möjligt, 

ha med något som försöker tilltala de flesta”, vilket säkert också är tanken hos läromedelsför-

fattarna som skriver läromedel. Det hela är komplext avseende att skriva ett läromedel tar tid, 

vilket i sin tur medför att läromedel kan anses vara ålderdomliga när de kommer ut på mark-

naden. Då ska man ha i åtanke att skolor inte byter ut och köper in nya läromedel inför varje 

läsårsstart, utan att det där också blir en fördröjning från läromedelsförfattare till klassrum. 

 

Ökade perspektiv avseende kön och genus är genomgående i svaren om hur ett inkluderande 

läromedel skulle kunna vara utformat. Även andra perspektiv lyfts genom elevernas svar, ex-

empelvis gällande HBTQ, etnicitet och religion; ”Ett läromedel där bägge könen, alla relig-

ioner och alla hudfärger är med”, ”Mer olika religioner, sexualiteter och killar som gillar 

dockor och tjejer som gillar bilar. Inte en vanlig ”Svensson” som följer normer”, ”Med en stor 

representation av olika människor med olika bakgrund, läggning, etc.”, ”Ta upp alla sorter en 

familj kan stå av, eller om sexuell läggning” samt ”Det är svårt men i många ämnen så gäller 

det bara att skriva/läsa/visa material där allting anses normalt. Där man ej gör någon big deal 

av att någon är svarta, vita, asiater, HBTQ eller något sådant. Läromaterial borde vara ne-

utrala så ingen blir stött eller någon ”lär sig” vad som är rätt eller fel då det gäller människor”. 

I min tolkning av enkätsvaren ser jag elever efterlysa läromedel som är mer normkritiska och 

som lyfter människors olikheter som något positivt. Den värdegrund som ska genomsyra 

undervisningen uttrycker att ”skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse” (Skolverket, 2011, s. 5), vilket skulle kunna uppnås genom läromedel som tar 

avstamp i de perspektiv som eleverna i sina enkätsvar lyfter. 

 

6.3 Resultatsammanfattning 

I läromedelsanalysen av de kapitel eller avsnitt i tre läromedel som handlar om skönlitteratur 

har könsfördelningen av författare kunnat synliggöras. I de skönlitterära avsnitten i Svenska 1 

nämns 35 författare, vilket är många i jämförelse med de övriga analyserade läromedlen. Av 

de 35 namngivna författarna ges 15 mer utrymme i form av textutdrag eller citat. Könsfördel-

ningen mellan dessa 15 författare är åtta män och sju kvinnor, vilket inte är någon anmärk-

ningsvärd differens åt något håll. Dock i förhållande till det totala antalet nämnda författare är 

övervägande del män med 20 gentemot 15 kvinnor. Bra svenska 1 är det läromedel som har 

tydligast ojämställd könsfördelning med fyra manliga författare, men bara en kvinnlig. Språ-

ket och berättelsen 1 är det enda läromedel med överrepresentation av kvinnliga författare 

med fem i förhållande till tre manliga. 

 

Köns- och genusperspektiv synliggörs på olika sätt i läromedlen. Ett exempel är de efterföl-

jande frågorna till textutdragen ur Walderstens bok i Svenska impulser 1. Frågorna syftar till 

att eleverna ska använda föreställningar om köns- och genusperspektiv som bevis för att 

kunna könsbestämma personerna i texten. Den tydliga användningen av föreställningar kring 

kön kan tolkas som problematisk i förhållande till vad värdegrunden förmedlar, ”eleverna ska 

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt” 

(Skolverket, 2011, s. 6).  
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Bra svenska 1 nämner en kvinnlig författare. Det förekommer inget textutdrag från något av 

hennes verk. Istället för att nämnas med ett textutdrag, som de tre män som också förekommer 

i läromedlet, är Rowling föremål för allmänna recensioner av män. I läromedlet Bra svenska 1 

är kvinnor därmed inte bara i numerärt underläge utan också framställd på ett annat sätt då 

Rowling inte får utrymme med ett textutdrag, vilket männen får.  

 

Språket och berättelsen 1 är det läromedel med övervägande del kvinnliga författare i kapitlen 

om skönlitteratur. Goldings utrymme i Språket och berättelsen 1 innehåller ett textutdrag ur 

Flugornas herre. I textutdraget förekommer ingen kvinnlig karaktär, vilket kan tolkas som 

problematiskt avseende elevernas möjlighet att känna igen sig i det lästa (Svanberg, 1976). 

Med det inte sagt att tjejer kan identifiera sig och känna samhörighet med manliga karaktärer i 

skönlitteratur, men sett i ett större perspektiv kan några elever ha problem med det.  

 

Sammanfattningsvis kan bristfälliga köns- och genusperspektiv synliggöras i kapitlen om 

skönlitteratur i de valda läromedlen. Det är liknande brister som också lyfts i tidigare forsk-

ning (Williams, 1997; Graeske, 2008; Graeske 2010; Graeske 2013; Graeske, 2015; SOU 

2010:10; SOU 2010:33). Frågorna kring textutdragen kan fungera och bidra till reproduce-

rande av föreställningar om kön, vilket i sin tur motsäger några av värdena som GY11 preci-

serar. 

 

Enkätens syfte är att undersöka i vilken utsträckning några elever säger sig uppleva att läro-

medel eller annat material som används i undervisningen, samt om dessa synliggör köns- och 

genusperspektiv eller om eleverna upplever en frånvaro av perspektiven. Resultatet i enkätun-

dersökningen kan sammanfattas tendera åt delade upplevelser av detta emellan eleverna. En 

del elever säger sig inte se några problem med norm- och värderingsbärande läromedel, sam-

tidigt som andra elever visst kan se en problematik med det. 

 

Av 114 besvarade enkäter svarar tio att de anser att läromedlen förmedlar en bild av vad som 

anses vara manligt och kvinnligt. Samtidigt som det skulle kunna påstås att läromedlen upp-

fattas av dessa elever som genusneutrala, är det både relevant och rimligt att ifrågasätta ele-

vernas egen medvetenhet kring genusperspektiv i läromedel. Enkäten har inte haft för avsikt 

att kartlägga huruvida elever redan är medvetna om köns- och genusperspektiv eller endast 

låta medvetna elever svara, vilket kan vara en anledning till det svarsutfallet. 

 

Svaren som framkommer genom enkätundersökningen synliggör fler perspektiv än kön, bland 

annat etnicitet, klass och sexualitet. Några elevers svar som åskådliggör dessa perspektiv är, 

”Jag tycker det skrivs för lite om samer och samiska som ändå är Sveriges urbefolkning”, 

”Kläder att har man inte rätt kläder (märkeskläder) som är mycket dyra så blir man exklude-

rad ut ur gruppen”, ”Visar nästan aldrig någonting HBTQ-relaterat. Alla i läroböcker och fil-

mer är heterosexuella. Man känner sig utanför om man aldrig kan ”se” sig själv i något exem-

pel”. Några elever lyfter i och med sina svar att de upplever läromedlen idag som normbä-

rande kring de perspektiv som de synliggör och beskriver.  
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En del elever ger genom enkätsvaren uttryck för att de i högre grad upplever normer och vär-

deringar i läromedel rörande etnicitet, klass och sexualitet än vid köns- och genusperspektiv. 

En elev skriver att man kan känna sig exkluderad genom läromedel som inte har exempel som 

hen kan känna igen sig i. Beskrivningen av svenskämnet i GY11 berör också det faktum att 

elever med hjälp av skönlitteratur ska ges möjlighet att kunna lära känna sig själv. Men om 

det förhåller sig så som eleven beskriver i sitt enkätsvar kan kunskapsinhämtningen rent av 

utebli på grund av att läromedel med bristande perspektiv används i undervisningen. 

 

Svaren som framkom genom enkätundersökningen visar komplex bild avseende bristande 

köns- och genusperspektiv i läromedel. Även andra perspektiv lyftes i elevernas svar och kan 

därmed tolkas vara viktiga och centrala för dem.  
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7. Sammanfattande diskussion 

Bristande köns- och genusperspektiv i läromedel är, med tanke på den värdegrund som ut-

trycks i den nu gällande läroplanen för gymnasieskolan, ett aktuellt ämne. Den svenska gym-

nasieskolans främsta styrdokument för undervisningen är läroplanen, GY11. I den gällande 

läroplanen för gymnasieskolan framgår både i dess värdegrund, men likväl i kursplanerna att 

undervisningen bland annat inte ska bidra till att reproducera förställningar om vad som kan 

anses vara manligt eller kvinnligt. Min slutsats är om skolans verksamhet ska genomsyras av 

jämlikhet mellan könen, inte reproducera föreställningar om vad som kan anses vara manligt 

eller kvinnligt samt att inte diskriminera utifrån maktordningar såsom kön, sexuell läggning 

eller könsöverskridande identitet eller uttryck, är det problematiskt om läromedlen i exempel-

vis svenskämnet inte gestaltar dessa värden. Problematiken ligger inte bara i att läromedlen 

kanske inte gestaltar de värden som värdegrunden förmedlar, utan också i att läromedlen 

kanske förmedlar normer och värderingar som går helt emot vad värdegrunden står för och 

vad skolans verksamhet explicit ska genomsyras av. 

 

I detta examensarbete framkommer att de resultat som de statliga utredningarna (SOU 

2010:10; SOU 2010:33) lagt fram gällande bristande köns- och genusperspektiv i läromedel 

även gäller för de läromedel i svenskämnet som varit föremål för analys. Min analys av läro-

medlen har kunnat synliggöra ett mönster av bristande köns- och genusperspektiv genom en 

mer eller mindre omfattande tradering av föreställningar om kön samt ett underskott på kvinn-

liga perspektiv i kapitlen som avhandlar skönlitteratur. De kvinnliga perspektiven som ana-

lysen visar att det råder brist på i läromedlen är såväl kvinnliga författare som kvinnliga ka-

raktärer i de skönlitterära textutdragen som elever kan känna igen sig i. Genom avsaknaden av 

både kvinnliga författare och kvinnliga karaktärer kan det tolkas som en mansnorm i läromed-

len synliggörs. Mansnormen är också en av de två huvudsakliga principer som genussystemet 

bygger på (Hirdman, 1988). De efterföljande frågorna till de skönlitterära textutdragen kan 

fungera performativt avseende att frågor kan efterfråga ”bevis” som befäster om någon är man 

eller kvinna såsom det görs i frågorna till Walderstens textutdrag i Svenska impulser 1 (Mark-

stedt & Eriksson, 2008). När dessa bevis för hur något förhåller sig uttalas i ett klassrum fun-

gerar det performativt. Att något fungerar performativt kan förklaras som att det för en elev 

kan tolkas som bara svaret på en fråga kort och gott, medan en annan elev kan tolka det som 

att det uttalade är en sanning eller ett riktmärke för hur man är som man eller kvinna. Det kan 

bli problematiskt eftersom läroplanen uttrycker att ”eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt” (Skolverket, 2011, s. 6). I ex-

emplet om Walderstens text är det fördomar eller föreställningar om kön som är svaren som 

efterfrågas.  

 

En enkätundersökning har genomförts med syftet att synliggöra några elevers tankar och upp-

fattningar om köns- och genusperspektiv i läromedel. Enkätundersökningen är inte genomförd 

med en så pass stor spridning och ett omfattande underlag att resultatet kan göra anspråk på 

att vara allmängiltigt och därmed gälla alla elever i årskurs 1 som läser kursen Svenska 1 på 

gymnasieskolan i Sverige. Istället har enkätundersökningen syftat till att synliggöra och lyfta 
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en del av några elever uppfattningar om kön- och genusperspektiv i läromedlen i ämnet 

svenska.  

 

Enkätundersökningen visar att i förhållande till läromedelsanalysen är elever i mindre ut-

sträckning benägna att se bristande köns- och genusperspektiv i läromedel som ett problem. 

Det finns elever som synliggör brister av andra perspektiv genom sina enkätsvar, men det är 

en liten del av den totala andelen deltagande elever som gör det. Några elever uppmärksam-

mar brister på etniska perspektiv i läromedel, likaså att de upplever att läromedlen utgår från 

en heteronorm. Trots att enkäten inte explicit efterfrågar annat än köns- och genusperspektiv 

så har andra perspektiv och maktordningar kunnat synliggöras i elevernas svar.  

 

Syftet med analysen är inte att kritisera de skönlitterära textutdragen. Vad jag förhåller mig 

kritisk till är det urval av skönlitterära texter som skett eftersom de hamnar i en helt annan 

kontext i ett läromedel än i fristående skönlitterära verk. Jag menar att de skönlitterära textut-

dragen ändrar form när de lyfts från sin kontext i ett verk och in i ett läromedel. När de skön-

litterära textutdragen analyseras och viss kritik mot dem framförs är kritiken i första hand 

riktad mot urvalet som medfört att just den specifika texten fått plats i läromedlet. Att textut-

dragen kan te sig problematiska ur köns- och genusperspektiv kan också bero på de efterföl-

jande frågorna i läromedlen som många gånger visar sig reproducera föreställningar och om 

kön och genus. Läromedelsförfattarna tolkas då, mer eller mindre medvetet, fokusera på ste-

reotyper i läsningen av de skönlitterära textutdragen. I läromedel kan specifika textutdrag och 

val av författare uppfattas som normerande och värderande av läsaren, det vill säga eleven.  

 

Till sist bör nämnas att min slutsats inte är att dessa läromedel är mindre bra som undervis-

ningsmaterial trots att bristande köns- och genusperspektiv kunnat påvisas. Tvärtom är mitt 

syfte att synliggöra dessa brister och därmed kunna möjliggöra för lärare att göra aktiva val 

och att på andra sätt lyfta dessa perspektiv i sin undervisning. Enkätundersökningen visar att 

elever inte enbart ser problem med bristande köns- och genusperspektiv i läromedel, utan 

även andra perspektiv rörande exempelvis sexuell läggning, klass och minoritetsspråk. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning inom området för läromedelsanalys är att analysera olika 

läromedel ur ett transperspektiv. Många ungdomar mår psykiskt sämre än tidigare, vilket 

medför att det kan vara intressant att synliggöra strukturer som kan bidra till psykisk ohälsa 

hos ungdomar i gymnasieskolan. Målgruppen HBTQ-personer speciellt hårt drabbade då an-

delen som lider av psykisk ohälsa högre än genomsnittet (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

Jag har valt att fokusera mitt examensarbete i svenska med didaktisk inriktning på läromedel 

och elevers uppfattningar om representationer av och representativitet av genus i läromedel. 

Det är ett medvetet val jag gjort att helt utesluta lärare ur mitt undersökningsområde, men då 

är det å andra sidan ett fält som kan utgöra ett förslag på vidare forskning. Hur ställer sig lä-

rare till läromedel som reproducerar föreställningar om kön som kanske inte ens stämmer med 
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gymnasieungdomarnas verklighet? Används läromedel över huvud taget i undervisningen? 

Om det inte gör det, vad används och hur ser köns- och genusperspektiven ut i det materialet?  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkäten 

 

1. I vilken utsträckning upplever du att läroboken används i svenskundervisningen? 

Aldrig   Ibland  Alltid 

1  2 3 4 5 

 

2. I vilken utsträckning upplever du att annat material (ex. film, kopierat material, mm.) 

används i svenskundervisningen? 

Aldrig   Ibland  Alltid 

1  2 3 4 5 

 

3. Anser du att läromedlen (lärobok eller annat material) förmedlar en bild av vad som 

anses vara kvinnligt och manligt? Om ja, på vilket sätt? 

 

4. Kan du ge exempel på normer eller värderingar som läromedel i svenska förmedlar 

som kan bidra till att elever känner sig exkluderade? 

 

5. Kan du se problem om läromedlen uttrycker vissa normer eller värderingar som får en 

del elever att känna sig exkluderade? Om ja, vilka problem? 

 

6. Hur skulle ett läromedel som inkluderar alla elever kunna vara utformat? 


