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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Barn och ungdomar spenderar mycket tid i skolan, och det kan argumenteras för 
att denna tid påverkar deras förståelse av kön. För att ge samtliga elever chansen att utvecklas 
på ett sätt de är bekväma med kan det argumenteras för att en kritisk analys av 
könskonstruktion i utbildningskontext är av godo. 
 
Syfte: Uppsatsen syftar till att erbjuda en tolkning av hur kön konstrueras i tre pedagogiska 
texter i engelskakurserna på gymnasienivå. Den syftar till att svara på hur kön konstrueras i 
dessa texter, vilka identiteter som konstrueras som normala samt om den heterosexuella 
matrisen utmanas. 
 
Metod: Analysen utgår från ett innehållsanalytiskt perspektiv, med ett analysinstrument 
baserat på en idéhistorisk genomgång av hur kön har konstruerats i en västerländsk kontext. 
Uppsatsen fokuserar främst på en kvalitativ analys, men en del har en mer kvantitativ 
inriktning. 
 
Resultat: Det framkommer i uppsatsen att kön konstrueras på ett traditionellt och 
stereotypiskt sätt i de analyserade pedagogiska texterna. Män beskrivs som maskulina och 
kvinnor som feminina. Några andra könsidentiteter än de binära finns inte representerade, och 
på så sätt konstrueras binära könsidentiteter som det normala. Vidare återfinns en maskulin 
norm, vilket konstruerar andra könsuttryck som avvikande och maskulinitet som överordnat. 
Den heterosexuella matrisen kan inte hävdas utmanas i någon större utsträckning. 
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Inledning 
 
Barn och ungdomar spenderar en ansenlig mängd tid i skolans verksamhet, och under de år de 
gör det utvecklas de som personer. Det är inte alltför långsökt att resonera att vad de upplever 
i skolan på grund av detta spelar en stor roll i hur de formar en förståelse av sig själva. 
Skolverket skriver i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011 att varje individ som jobbar inom skolväsendet har ett ansvar  att ”främja 
aktning för varje människas egenvärde” (GY11, s. 5). Vidare ska utbildningen gestalta och 
förmedla bland annat individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan könen samt solidaritet mellan människor (ibid.). Detta är skolans styrdokument, och 
alla som jobbar inom skolan har en skyldighet att följa dem. 
 
För att kunna främja varje människas egenvärde måste undervisningen så långt som möjligt 
vara fri från förtryckande stereotyper, och istället tillåta att varje elev får växa till just den 
person som den är istället för att reproducera gamla normer angående kön, könsuttryck eller 
sexualitet. För att kunna gestalta och förmedla alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
könen samt solidaritet mellan människor krävs det att utbildningen visar en mångfacetterad 
representation i det material som används i undervisningen. Mitt argument är att det inte är 
möjligt att ha en produktiv diskussion om vilka normer som konstrueras genom pedagogiska 
texter om det inte först görs en kritisk analys av de pedagogiska texter som faktiskt används. 
Vidare vill jag hävda att om gamla normer kring konstruktion av kön inte utmanas kommer 
inte eleverna ha lika stor frihet att realisera sin egen identitet i de fall den bryter mot dessa 
normer. Denna studie handlar om representation, och vilka stereotypa föreställningar som 
finns i samhället, och mer specifikt hur dessa återfinns i de pedagogiska texter som används i 
skolan. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska de uppfattningar om vad kön är, och vilka 
stereotyper och/eller brott mot stereotyper som detta yttrar sig i, inom ramen för pedagogiska 
texter för gymnasiekurser i engelska. Genom detta är förhoppningen att öppna upp för en 
diskussion om vad kön skulle kunna vara eller möjligtvis bör vara. I boken Kritisk läsning av 
pedagogiska texter skriver Marie Carlson och Kerstin von Brömssen att det genom 
näranalyser av pedagogiska texter kan framträda diverse schablonbilder, och dessa riskerar att 
reproducera och befästa fördomar om de inte problematiseras. De argumenterar även för 
vikten av att ställa frågor om vilka identiteter som konstrueras, erkänns eller tystas (Carlson & 
von Brömssen, 2011, s. 16-17). Det är vad denna uppsats ämnar att undersöka, genom att se 
på vad som explicit sägs om skillnader mellan olika kön, vad som antyds samt vad som tycks 
omöjligt att säga om det ett visst kön. Uppsatsen syftar även till att undersöka huruvida det 
finns en maktaspekt i hur kön konstrueras, och hur den tar sig uttryck i de pedagogiska texter 
som analyseras. De läroböcker som analyseras är de tre böcker som används i 
engelskakurserna på den gymnasieskola jag har genomfört min verksamhetsförlagda 
utbildning. 
 
De frågor undersökningen syftar till att svara på är: 

• Hur konstrueras kön i pedagogiska texter? 
• Vilka identiteter konstrueras som normala, respektive onormala? 
• Utmanas den heterosexuella matrisen genom sättet som köns konstrueras i 

pedagogiska texter? 
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Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer det först beskrivas en kategorisering av olika fokus i 
läromedelsforskning av Staffan Selander. Sedan kommer olika exempel på dessa ges, först ur 
ett brett läromedelsforskningsperspektiv som senare överger till ett mer specifikt fokus som är 
mer relevant för denna uppsats. Sist kommer det inkluderas ett avsnitt som behandlar 
idéhistoria angående kön, och vad som beskrivits som maskulint och feminint. Detta för att 
sedan ha en utgångspunkt för analysen, som alltså kommer bygga på dessa tankar. Boel 
Englund visar i en forskningsöversikt från 2006 att läromedelsforskning är ett eftersatt 
område. Englund hävdar dock att på grund av intresset för IKT-baserade läromedel har 
bidragit till att generera mer forskning på området (Englund, 2006, s. 18). Ann-Christine 
Juhlin Svensson refererar i sin avhandling till två undersökningar vid namn Textbooks in the 
Kaleidoscope samt ”Läroböcker, läroboksutgivare och utbildningskvalitet” av Johnsen och 
Westbury respektive, som båda påtalar att utbudet av läromedelsforskning är litet (Juhlin 
Svensson, 2000, 9-10). Då utbudet av forskning kring pedagogiska texter är någorlunda 
magert kommer detta avsnitt inkludera forskning inom ämnet på ett mer allmänt plan än mer 
specifikt forskning inom ämnet med ett genusperspektiv. Utbudet är litet till att börja med, 
och det blir ännu mindre med det specifika fokus som denna uppsats har. 
 
Staffan Selander har författat en översikt över läromedelsforskning med titeln ”Pedagogiska 
texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation. En översikt över läromedel – 
perspektiv och forskning” (I Läromedel – Specifikt. Betänkande om läromedel för 
funktionshindrade). I denna skisserar Selander en uppdelning av läromedelsforskning i fyra 
olika fält, nämligen system- och processanalys, produktanalys, receptions- och läsforskning 
samt designanalys (Selander, 2003, s. 212). Selanders produktanalytiska kategori omfattar 
dels ämnesdidaktisk forskning, och dels kritisk diskursanalys av läromedel. Inom 
produktanalys nämner Selander specifikt feministiska studier samt forskning som rör  hur 
demokrati och mänskliga rättigheter framställs i läromedel (s. 215), och tillägger att även 
historiska studier av läromedel räknas hit. I enlighet med Selanders definitioner kommer 
denna uppsats att ingå i den produktanalytiska forskningstraditionen, då den syftar till att 
kritiskt analysera hur kön konstrueras i läromedel. 
 
Ann-Christine Juhlin Svensson skrev en avhandling år 2000 med titeln Nya redskap för 
lärande som handlar om lärares val och användning av läromedel i gymnasieskolan, och kan 
därför klassificeras som en system- och processanalytisk studie enligt Selanders uppdelning. 
Juhlin Svenssons avhandling är en så kallad sammanläggningsavhandling, och är egentligen 
resultatet av tre olika studier av Juhlin Svensson som senare har sammanfogats till en 
avhandling. De tidigare studierna har syftat till att kartlägga läromedels funktion och 
användning i undervisning samt skolpersonals uppfattningar om läromedel. Syftet med 
avhandlingen är att omtolka resultaten från de tidigare studierna utifrån ett nyinstitutionellt 
perspektiv (s. 12). Resultaten i de tidigare studierna visade att pedagogiska texter var den 
sortens läromedel som användes mest, och IT användes som ett sekundärt läromedel och 
användningen av det var mycket en generationsfråga. Sammanfattningsvis visade det sig att 
läroböcker användes i stor utsträckning (s. 67). Vidare pekar Juhlin Svensson på ett exempel 
där lärare efter att ha arbetat lärobokslöst återgick till att ha en gemensam lärobok när 
programmet de jobbade på förändrades (s. 68). Dessa resultat är intressanta då de visar hur 
starkt förankrade läroböcker är i undervisningen, och kan användas som ett argument för 
forskning om just läroböcker. Bilden av att läroböcker fortfarande är frekvent använda 
bekräftas av Skolverket i rapporten Läromedlens roll i undervisningen (2006) som visar på att 
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engelska är det ämne där läroböcker används oftast av de ämnen som undersökts, och där 
används det varje eller nästan varje lektion (s. 10). En viktig skillnad mellan undersökningen 
som låg till grund för Skolverkets rapport och denna uppsats är att den första utfördes på en 
grundskola och denna uppsats analyserar läroböcker anpassade till gymnasiekurser, men 
resultatet kan ändå hävdas vara någorlunda relevant. 
 
En artikel som handlar om hur kön konstrueras med fokus på pedagogiska texter är artikeln 
”Educating Little Soldiers and Little Ayşes: Militarised and Gendered Citizenship in Turkish 
Textbooks” av Tuba Kancı och Ayşe Gül Altınay (Kancı & Altınay, 2007). Den geografiska 
och nationella kontexten i deras artikel skiljer sig från den här uppsatsens, speciellt då Kancı 
och Altınay påpekar att samtliga läroböcker som används i Turkiet skrivs av, eller måste 
åtminstone godkännas av, ”The Ministry of National Education” (s. 2). Detta skiljer sig från 
situationen i Sverige där förhandsgranskning av läromedel avskaffades 1991, enligt Anna 
Johnsson Harrie i avhandlingen Staten och läromedlen (Johnsson Harrie, 2009, s 10). De 
utgår ifrån vad de ser som en fundamental myt för turkisk nationalism, nämligen att den 
turkiska nationen är en militär nation, och de argumenterar för att upprätthållandet av detta 
främst har skett genom militären och skolan. Studien de genomfört är en diskursanalys av 
textböcker från 1928 till 2000 och fokuserar på de olika roller som tillskrivs män och kvinnor 
(Kancı och Altınay, s. 1-2). Enligt Selanders definition är Kancıs och Altınays studie 
produktanalytisk, och har även ett genusperspektiv. Dessa två punkter stämmer överens med 
denna uppsats syfte och fokus. De utgår ifrån att skolan i Turkiet militariserar medborgarna 
och konstruerar könsskillnader mellan dem, vilket de exemplifierar med en barnramsa som 
alla barn lär sig. 
 
Enligt dem är denna ramsa ett tydligt exempel på både militariseringen och konstruktionen av 
könsskillnader, då kvinnor konstrueras som Ayşes (turkiskt feminint namn) som tar hand om 
barn, medan män konstrueras som soldater som tar hand om gevär. Vidare analyserar de hur 
detta fortsätter via pedagogiska texter. I artikeln visas att det sedan 1928 till 2000 alltid har 
funnits en diskurs som framlägger att turkar är de bästa soldaterna då det finns i deras blod, 
kultur och historia, och att det som definierar en turk är dens villighet att dö för sitt land (s. 3-
7). Detta är en del av militariseringen, och en del av den turkiska nationalmyten: nämligen att 
varje turk är född till att bli soldat. Kancı och Altınay argumenterar vidare att det i denna 
diskurs tas för givet att en turk är en manlig turk, och visar hur kvinnors viktigaste uppgift var 
att föda fler soldater och genom sin hälsa skapa hälsosam avkomma (s. 8). I historien 
konstrueras män som huvudpersonerna, främst då i olika krigsscenarion, och i artikeln nämns 
det att kvinnor endast nämns i samband med umgängesliv istället för den enligt diskursen 
heligaste plikten för en medborgare: militärtjänstgöring. De gånger kvinnor nämns i samband 
med krig är det i understödjande positioner, till exempel att leverera ammunition. På så sätt 
visar Kancı och Altınay att den delen av den turkiska nationalmyten är könad, och att kvinnor 
konstrueras som andra klassens medborgare då de till motsats från män inte är soldater. 
 
Den andra delen av den turkiska nationalmyten uttrycker sig i diskursen som att turkars enda 
vänner är andra turkar, vilket syftar till att legitimera nödvändigheten av en stark militärmakt 
då Turkiet är omgivet av andra nationer som de under historien ofta har varit i krig med (s. 
10). Detta har lett till att det finns en specifik kurs som kallas ”National Security Studies” 
infördes 1926 och undervisas av militärofficerer ofta helt utan pedagogisk träning (s. 7). 
Denna kurs syftar till att förbereda studenterna för militärtjänstgöring. Trots att kvinnliga 
studenter har deltagit i kursen sedan 1937 (ibid.) finns det i den senaste textboken för kursen 
från 1998 ingen text eller bilder som visar något annat än män, både som elever och lärare (s. 
12). Detta förstärker enligt Kancı och Altınay tanken att män är huvudpersoner, och att 
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kvinnor återigen konstrueras som andra klassens medborgare på grund av sitt kön. Kancı och 
Altınay påpekar även att det fanns andra sätt att utföra accepterade manligheter enligt 
diskursen. Exempelvis faderskap, ekonomisk produktivitet, intellektualitet eller stor fysisk 
kraft premierades också (s. 7). Slutligen betonar de att efter 2005 inleddes ett pilotprojekt med 
nya läroböcker som var mindre auktoritativa och skulle kunna hjälpa till att starta en 
demilitariseringsprocess av utbildningen (s. 14) vilket Kancı och Altınay argumenterar för 
bryter mot den tidigare diskursen. 
 
En rapport som publicerades 8 år tidigare, men som undersökte läget i Sverige, var Moira von 
Wrights Genus och text: När kan man prata om jämställdhet i fysikläromedel? (Wright, 
1999). Rapporten tillkom genom projektet ”Jämställdhet i läromedel” och fokuserade på i 
vilken grad läroböcker i fysik kan anses vända sig lika mycket till personer av olika kön. 
Perspektivet i studien var inte hur eleverna uppfattade innehållet, utan snarare vilken kunskap 
som erbjuds och hur genus konstrueras vilket analyserades genom en närläsning av text och 
bild (s. 3). Den övergripande frågan i studien har varit vilken mening kring manligt och 
kvinnligt som texten erbjuder (s. 33). Wright fann resultatet att fysik framställs som ”som ett 
exklusivt experimenterande och tankearbete utfört av (utvalda) manliga individer” och att det 
är en ackumulering av kunskap som är ett resultat av tankearbete av manliga tänkare (s. 45). 
Kvinnliga tänkare och forskare nämns knappt, medan manliga forskare nämns i hög 
utsträckning. Vissa av de analyserade böckerna tycks försöka kompensera denna brist på 
omnämnande av kvinnliga forskare genom att inkludera bilder på kvinnor som konsumenter 
av fysik, men Wright hävdar att detta inte väger upp för att de ignoreras som 
kunskapsproducenter (s. 47). Sammanfattningsvis argumenterar Wright för att läroböckerna 
antingen konstruerar kvinnor i fysiken som en anomali, alternativt bjuder in kvinnor med krav 
på att de lär sig ett vetenskapligt språk. Enligt Wright finns det vissa läroböcker som bjuder in 
till en genusneutral undervisning, menintehar ett explicit fokus på jämställdhet och därför 
riskerar att upprätthålla en asymmetrisk relation mellan manligt och kvinnligt (s. 58-59). 
Wrights resultat är intressant då det visar hur maskulint och feminint konstrueras i motsats till 
varandra och i en hierarkiskt ojämlik position. Exempelvis att män framställs som 
kunskapsproducenter och stora tänkare, medan kvinnors bidrag till forskningen i stora drag 
ignoreras och kvinnor istället framställs som konsumenter av teknik. I Wrights resultat går det 
att urskilja en manlig norm i analysobjekten, precis som i studien av turkiska läromedel där 
män framställs som huvudpersoner. 
 
Obligatorisk läromedelsgranskning avskaffades som nämnt ovan i Sverige 1991, men kan 
utföras i efterhand. Detta har sedan 1991 endast gjorts en gång och då resulterat i rapporten I 
enlighet med skolans värdegrund? (Johnson Harrie, s. 233-234). Granskningen omfattade 
flera läroböcker i ämnena biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och 
samhällskunskap och fokuserade på om innehållet avviker från skolans värdegrund eller ger 
uttryck för diskriminering eller kränkningar utifrån etnisk tillhörighet, funktionsvariation, 
religion eller annan trosuppfattning, kön samt sexuell läggning. Fokus har inte legat på att 
analysera hur väl läroböckerna lär eleverna om det ämnet de är riktade mot (Skolverket, 2006, 
s. 14). Då analysen utgår från innehållet i böckerna kan det klassas som en produktanalys 
utifrån Selanders klassifikation. Denna granskning är intressant just eftersom den har ett 
genusperspektiv, och till skillnad från  Kancıs och Altınays artikel berör den en svensk 
kontext. Den är även nyare än Wrights undersökning samt omfattar läroböcker i fler ämnen. 
 
Analysen av könsperspektiv i de pedagogiska texterna fokuserar på i hur stor grad kvinnor, 
män och transpersoner blir representerade, hur de representeras, vilka positioner de får inta i 
samhälleliga verksamheter och om det finns någon hierarkisk skillnad mellan dessa positioner 
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(s. 28). Sammanfattningsvis resulterade granskningen i förståelsen att transpersoner är kraftigt 
underrepresenterade, och även om många böcker använder könsneutrala benämningar som 
”människor” så är det extremt sällan dessa utgörs av transpersoner när människorna i fråga 
bekönas. Slutsatsen är att transpersoner är underprioriterade i läroböckerna, och lärarna 
uppmanas inte till kritisk granskning av text och bild utifrån detta perspektiv (s. 31). Vidare 
resultat som granskningen fann var att män och pojkar var överrepresenterade, och i de fall då 
kvinnor är i kvantitativ majoritet är detta en marginell sådan och i de fall män är i majoritet 
genomsyras boken av en manlig norm. Det finns positiva tendenser med avsnitt som 
diskuterar just genusperspektiv, men utifrån granskningen visas det att dessa avsnitt är mycket 
fristående och inte integreras i de andra delarna av böckerna. Detta gör att elevernas kritiska 
granskning av kön försvåras. Det skulle kunna argumenteras för att då både kvinnor och 
transpersoner är underrepresenterade, och många läroböcker projicerar en manlig norm, så 
konstrueras män som hierarkiskt överlägsna och transpersoner konstrueras som en identitet 
som är onormal. 
 
För att kunna göra en analys av hur kön konstrueras utifrån feminint och maskulint krävs 
något att basera denna analys på. I antologin Från Sapfo till Cyborg beskrivs det hur idéer om 
kön och sexualitet har utvecklats genom historien, och även om vissa av idéerna är mycket 
gamla är det rimligt att utgå ifrån att de har påverkat dagens syn på maskulint och feminint 
(red. Lennerhed, 2006). De olika kapitlen i denna bok är skrivna av olika forskare som 
fokuserar på olika idéer om kön, sexualitet och feminism genom historien, och boken är mer 
eller mindre upplagd på ett kronologiskt sätt. 
 
I sitt kapitel om antiken skriver Karin Dirke att särskiljningen av kön börjar på 600-talet före 
Kristus, och innan dess var det ett maskulint accepterat beteende att visa starka känslor och att 
gråta, och kvinnor beskrevs ha mer kontrollerade reaktioner än män (s. 12). Vid slutet av 400-
talet före Kristus är rollerna omvända, och gråtande ses som feminint. Vid denna punkt har 
särskiljningen av könen resulterat i en hierarki där maskulinitet favoriseras och det skapas ett 
motsatsförhållande. Hushållet blev en feminin plats och kvinnors roll var att föda barn och 
helst söner (s. 13). Flickor ansågs redan som foster vara svagare och mindre aktiva, vilket var 
feminint kodat och resulterade i föreställningen att kvinnor behövde mindre mat (s. 14). I 
medicinen beskrevs mäns kroppar som hårdare och kompaktare, kvinnors kroppar beskrevs 
som svampigare. Hårdheten var ett resultat av hårt arbete, och det fanns en risk för förfall. 
Maskulinitetsidealet var hoplitkrigare1 (s. 15), vilket kan jämföras med hur genus konstrueras 
genom militarisering i Kancıs och Altınays artikel. Platon beskrev idealmänniskan som en 
som kontrollerar känslor med förnuft, och att  förnuft var maskulint och känslor feminint (s. 
20). Därför ansågs män vara bättre och kvinnor ansågs vara sämre, men kvinnor kunde lära 
sig att vara mer förnuftiga än känslostyrda. Aristoteles menade att kvinnor inte kunde utföra 
samma uppgifter som män eftersom hushållet var en återspegling av samhället enligt honom, 
och i hushållet styrde män över kvinnor (s. 21). 
 
I Niklas Alaisons kapitel som handlar om den tidiga kristendomen skriver han att  kvinnan 
och sexualitet betraktades som den väg som synd tog in i människor (s. 29). Förutom att de 
var syndiga ansågs kvinnor också orena efter att ha fött barn, i en vecka efter ha fött söner och 
två veckor efter att ha fött döttrar (s. 30). I dåtidens samhälle var kvinnor mäns egendom (s. 
31). Alaison refererar till Filons allegoriska läsning av skapelseberättelsen som beskriver 
kvinnor som ”sinnena” och männen som ”förnuftet”. Ormen är ”begär” som förleder 
”sinnena” och i sin tur styr ”förnuftet” bort från den rätta vägen (s. 33). Detta kan jämföras 

1 Hopliterna var en del av den spartanska armén och deras stridskonst definierades av samarbete och att samtliga 
individer ställde upp för helheten. 
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med Platons idéer om att känslor var feminint och förnuft maskulint. För manliga romare och 
greker runt den här tiden var det inte omaskulint att ha sex med andra män, så länge de intog 
den aktiva rollen (s. 34). I kontrast till detta fördömer Paulus homosexualitet och beskriver det 
som ett brott mot maskulinitetsidealet (s. 37). Kvinnor framställs under de första 
århundradena som ”både Kristi bud och Djävulens port”, vilket gav dem möjlighet till endast 
två positioner: jungfru eller fresterska. På denna tid tycktes kvinnor ha starkare sexuell lust än 
män, och möjlighet att leda dem i fördärvet (s. 39). Ett brott mot detta skedde under 
senmedeltiden då rovsexualitet var ett etablerat uttryck för maskulinitet (s. 53). Under tidig 
medeltid var det oproblematiskt att tillskriva män det som idag skulle tolkas som feminina 
egenskaper, inklusive bröst. Gud omnämndes under denna tid ofta som moder (s. 45). 
Kvinnor beskrevs som att de ha starka känslouttryck vilket var en negativt laddade feminin 
egenskap. Män beskrevs som bredare ovantill med hänvisning till aristotelisk medicin som 
beskriver män som varmare, vilket medförde att näring samlades ovantill och på grund av 
detta troddes kvinnor vara mindre välutvecklade mentalt (s. 52). Generellt förknippades 
kvinnor mer med sexualitet och kroppslighet, och demoniserades ofta (s. 55). 
 
Bosse Holmqvist fortsätter i sitt kapitel att avhandla medeltiden, och främst senare delar än 
föregående kapitel. Då ansågs vissa feminina egenskaper vara positiva, exempelvis kyskhet, 
dygd, stillsamhet och fromhet (s. 60). Samtidigt sågs kvinnor dock vara onda, ha omättlig 
sexualitet och vara klentrogna, utgjorde ett ständigt hot mot mannens förnuft och var 
ofullkomliga, svaga i tron och oregerliga (s. 62). Oregerliga kvinnor stämplades som häxor, 
den tigande och disciplinerade kvinnan framstod som god (s. 63). Fortfarande hade kvinnor 
två möjligheter i form av jungfru eller fresterska. För att kvinnor skulle få vara intellektuella 
var de tvungna att lägga sig till med maskulina egenskaper i form av ”kylig förnuftighet och 
avvisande av känslomässig flyktighet” (s. 67), vilket är en fortsättning på tanken att förnuft 
var maskulint och därför högre värderat, och känslor betraktades vara feminint och därför 
lägre värderat. Det feminina idealet var således att vara tyst och lugn, och detta kopplat till att 
kvinnor ansågs vara mindre utvecklade mentalt innebär att de fostrades till att hålla sig i 
bakgrunden. 
 
I kapitlet som handlar om 1700-talet och framåt refererar Elisabeth Mansén till Mary 
Wollenstonecraft som hävdar att män har stor personlig frihet men alla kvinnor måste anpassa 
sig till ett fogligt och beskedligt ideal (s. 84). Wollenstonecraft  betonade ett eget ideal med 
balans mellan förnuft och känsla, och motsatte sig idén om att känslor automatiskt skulle vara 
feminina. Dåtidens recensenter fann hennes idéer om kvinnor i politiska organ som 
skrattretande (s. 89), då de tyckte att det var en manlig arena. Strax innan Wollenstonecraft 
uttryckte Rousseau att kvinnor inte behövde högre utbildning, de skulle istället överta 
uppfattningar först från familjen och sen från sin man (s. 91), då det stämde mer överens med 
tidens feminina ideal om beskedlighet och undergivelse. John Stuart Mill å andra sidan 
argumenterade för att det inte fanns några bevis för att kvinnor var sämre än män i annat än 
muskelstyrka (s. 98). Den allmänna uppfattningen under 1800-tal var att män och kvinnor 
hade olika naturer, och genom könssegregerad arbetsfördelning behölls harmoni i samhället 
(s. 100), då vissa arbeten ansågs maskulina och andra feminina. Vid mitten av 1800-talet var 
många positiva till utökat tillträde till fler positioner i samhället för kvinnor, men tanken att 
det inte fanns några intellektuella skillnader var mycket kontroversiell. Det fanns en tanke om 
att femininitet och maskulinitet kompletterade varandra och hänvisade på så sätt kvinnor till 
hemmet och män till offentligheten (s. 105), vilket känns igen sen tidigare. 
 
Maja Larssons kapitel om 1800-talet betonar en ökad tro på biologin, och maskulinitetsidealet 
var jagstyrka, slutenhet och fast karaktär, vilket förklarades just biologiskt och män tycktes ha 
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hårdare muskler och skelett, kantigare kroppar och vara mer inriktade på rörelse och aktivitet. 
Moral och känslor var fortfarande feminint, och kvinnor ansågs vara mjuka, följsamma, ha 
mjuka kroppar och känsligare nervsystem. På grund av detta betraktades kvinnor som 
underordnade män (s. 113). Kvinnligt begär ansågs inte heller ha med den egna viljan att 
göra, och idealet var en blygsam, sedlig och kysk kvinna (s. 118). Genom rätt uppfostran 
kunde kvinnor överkomma sitt begär och bli jämlik mannen (s. 119). Återigen var kvinnor 
förpassade till de två kategorierna fresterska eller jungfru. Borgarklassens reproduktiva hälsa 
sågs som en statsangelägenhet, kvinnors roll var att föda nya medborgare (s. 125), vilket 
känns igen från antiken samt Kancıs och Altınays artikel. Biologiskt beskrevs mäns och 
kvinnors kroppar vara olika och dessa skillnader ansågs skapa attraktion mellan kvinnor och 
män. De liknades vid magneter där den negativa laddningen var feminin och utgjordes av 
skönhet som dra till sig den maskulina positiva laddningen som beskrevs som större, starkare 
och upplivande (s. 126). Detta överfördes på äktenskap och på så sätt konstruerades detta som 
naturligt och vetenskapligt (s. 127). 
 
Den allmänna uppfattningen runt sekelskiftet mellan 1800- och 1900-tal var enligt Katarina 
Leppänen att det var naturligt feminint att ha platsen i hemmet, föda och fostra barn, vara 
känslosamma och moraliska. Jämförelsevis tycktes det vara naturligt maskulint att verka i 
offentligheten, syssla med politik eller affärer, vara rationell och ansvara för hela familjens 
intressen (s. 136). Ett exempel är att Uppsala universitet i slutet av 1800-talet ansåg att 
kvinnor i normala fall saknade den vetenskapliga fantasi och forskningsbegär som krävdes för 
att få vara professor hos dem (s. 139). Detta är inte något brott mot tidigare uppfattningar av 
vad som är maskulint eller feminint. Under denna tid fanns många fredsorganisationer som 
drevs av kvinnor och de betonade skillnad mellan krigiska män och fredliga kvinnor (s. 145). 
I 1900-talets början fanns en enighet även i den svenska kvinnorörelsen om att män och 
kvinnor hade avgörande skillnader (s. 153), och att det var naturligt för män att vara 
maskulina och för kvinnor att vara feminina. 
 
Den andra hälften av 1900-talet behandlas i Åsa Bergenheims kapitel, och stort fokus läggs på 
sexualitet. Bergenheim skriver att på 60-talet fanns en sexualuppfattning som inte tillät 
kvinnor att njuta av sex på samma villkor som män: kvinnor skulle inte önska eller ha rätt till 
ett sexuellt umgänge. Detta företräddes av både konservativa samt moderna sexualupplysare 
(s. 186). Detta stämmer överens med senmedeltidens syn på rovsexualitet som maskulint och 
ett feminint jungfruideal. Angående sexualbrott var drabbade kvinnors beteende och moral 
centralt för bedömningen (s. 191), kvinnor ansågs också mindre trovärdiga än män (s. 192) 
vilket ytterligare påminner om en maskulin rovsexualitet. Inom kvinnorörelsen betraktades 
pornografi som en maskulin företeelse och argumentet var att det skapade en föreställning hos 
män om fri tillgång till kvinnors kroppar och spädde på det sexuella våldet (s. 192). På 80-
talet var tanken om att pojkar fostras till att dominera och kvinnor till att bli dominerade 
accepterad (s. 194), vilket ansågs förklara det maskulina sexuella våldet. Shere Hite visade i 
sina Hite-rapporter att den maskulina könsdriften glorifierades, uppfattningen var att den var 
tvungen att tillfredsställas till varje pris och män tror att de har rätt att bruka kvinnors kroppar 
(s. 194-195). Vidare visade de att pojkar fostras till att sätta likhetstecken mellan manlighet 
och sexualitet, och att många män använt tvång för att få sex och att de inte alltid respekterar 
en kvinnans nej (s. 195). Detta kan hävdas vara relaterat till antikens syn på kvinnor som 
mäns ägodelar. 
 
De sista decennierna på 1900-talet behandlas av Mikaela Lundahl som skriver att på 90-talet 
sågs kvinnor mer styrda av sina kroppsliga och biologiska funktioner, något som på 70-talet 
ansågs ha marginell betydelse (s. 203). Kvinnor tillskrevs fortfarande ansvaret för att 
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människan ska fortleva, och teknologi betraktades som maskulint (s. 209). 
Sammanfattningsvis har maskulinitet konstruerats som våldsamt, både vad gäller krig och 
sexualitet. Aktivitet och muskler har varit en del av maskulinitetsidealet, och förnuft har 
betonats till fördel av känslor. Kvinnor har i första hand förpassats till hem och hushåll som 
klassats som feminina arenor, medan offentligheten, yrkeslivet och politiken har klassats som 
maskulint och något om passar ”den manliga naturen”. För kvinnor har det något förenklat 
ofta funnits två kategorier att infoga sig i, antingen jungfru eller fresterska. Jungfrun har varit 
det feminina idealet, som kännetecknats av passivitet, mjukhet, följsamhet och underordning. 
Den feminina sexualiteten har setts som ett hot mot män då en fresterska kan leda dem i 
fördärvet, och eftersom kvinnor har beskrivits som mer känslostyrda har de även beskrivits att 
inte kunna bestämma över sitt begär. Den maskulina sexualiteten har präglats av våldsamhet, 
och våldtäkt har setts som en naturlig förlängning av mäns uppfattning att kvinnors kroppar 
tillhör dem. Den västerländska feminismen konstruerades i stor utsträckning som en 
motreaktion mot maskulinitet och män, vilket kan antas leda till att feminism konstruerades 
som något kvinnligt. Det framgår även att det i en västerländsk kontext existerar ett binärt 
könssystem. Ovanstående skiss av hur femininitet och maskulinitet har konstruerats genom 
historien är det som analysen kommer syfta till att finna i de analyserade läroböckerna. 
Analysen kommer använda dessa tankar som en språngbräda för att analysera hur kön 
konstrueras. 
 
Teori 
 
Under denna rubrik kommer de teoretiska utgångspunkterna fastläggas. Först kommer teorier 
kring kön att diskuteras, specifikt Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen och 
Raewyn Connells teorier om olika maskulinitetspositioner. Efter detta följer en kortare 
utläggning om normer i skolsammanhang, samt hur läromedel fungerar som kulturella 
redskap som kan reproducera dessa normer. Slutligen följer en begreppsförklaring som 
strukturerar skillnaden mellan läromedel, läroböcker och pedagogiska texter. 
 
Denna uppsats tar avstamp i feministiska teorier, samt forskning kring läromedel i allmänhet. 
Judith Butler skriver i förordet till sin bok Gender Trouble att syftet var att motverka de 
synsätt som orsakade förutfattade meningar om gränser och anständighet i fråga om kön och 
reducerade kön till gamla föreställningar om maskulinitet och femininitet (Butler, 2006, s. 
viii). Hennes syfte tycks vara att denaturalisera det sätt som kön konstrueras, och hon 
fortsätter med att hävda att målet med texten var att öppna upp för nya möjligheter angående 
kön utan att diktera vilka sorters möjligheter som borde realiseras (ibid.). Butlers sätt att förstå 
kön är till synes att de kategoriseringar vi tillämpar är sociala konstruktioner, och de skulle 
kunna vara på vilket annat sätt som helst. Att använda en teori som har syften och mål som 
dessa har vissa följder. Då teorin syftar till att motverka gamla könsnormer och denaturalisera 
det sätt kön traditionellt konstruerats på samt har som mål att öppna upp nya möjligheter 
kommer denna uppsats anlägga ett kritiskt perspektiv på det sätt som kön konstrueras i 
analysobjekten. 
 
Argumentet hon lägger fram är inte bara att kön saknar en fast inre kärna, utan att kön är 
performativt och konstrueras av psykosociala normer (s. 183-185). Kön är därmed kontingent 
och skulle kunna vara på vilket annat sätt som helst, och kanske borde vara på något annat sätt 
då det nuvarande systemet innebär begränsningar  för hur individer kan uttrycka sina 
identiteter.  Dessa begränsningar förklarar hon med hjälp av termen heterosexuell matris 
(”heterosexual matrix”, egen översättning) som hon beskriver som förgivettagandet  att det 
inom varje individ måste finnas ett stabilt kön som uttrycks genom ett stabilt könsuttryck som 
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är oppositionellt och hierarkiskt definierad genom den obligatoriska heterosexualiteten (s. 
208). Ett problem med att översätta Butlers teorier till svenska är att distinktionen mellan 
”sex” och ”gender” försvinner, men det hon menar är att en kropp som tilldelats ett visst kön 
baserat på yttre genitalier2 ska uttrycka ett visst könsuttryck som stämmer överens med det 
tilldelade könet samt att detta könsuttryck ska definieras i motsats till ett annat könsuttryck 
genom en heterosexuell relation. I den heterosexuella relationen finns även ett 
maktförhållande där maskulinitet och män värderas högre än femininitet och kvinnlighet. Om 
en individ bryter mot detta blir dens kön inte kulturellt begripligt (”culturally intelligible”, 
egen översättning). Ytterligare ett resultat av den heterosexuella matrisen är att det endast 
erbjuds två möjligheter för identifikation: kvinna eller man. Det som skapas är alltså ett binärt 
könssystem, vilket också är kontingent. I GY11 står det att skolan har som uppgift att låta 
varje enskild elev finna sin unika egenart (s. 8), vilket rimligtvis kan antas vara omöjligt om 
de blir begränsade av ett binärt könssystem och en heterosexuell matris. 
 
Genom den heterosexuella matrisen skapas alltså maskulinitet och femininitet i förhållande 
till varandra, både som varandras motsatser men också i en maktrelation till varandra. 
Maskulint konstrueras som hierarkiskt överordnat femininitet, något som Martinson & 
Reimers kommenterar på i boken Skola i normer: ”En dominant manlighet i nutid har 
exempelvis konstruerats genom urskiljande av det kvinnliga, det bögiga och det pojkiga som 
något manlighet inte är” (Martinsson & Reimers, 2008, s. 9). I det här citatet ställs ”dominant 
manlighet” mot det som klassas som ”kvinnligt”, och ”det bögiga och det pojkiga” skiljs från 
den dominerande manligheten då det klassas som kvinnligt i någon utsträckning. Raewyn 
Connell vidareutvecklar tankarna kring just dominant maskulinitet i sin bok Masculinities där 
hon skisserar en teori kring relationerna mellan olika maskuliniteter. Connells teorier handlar 
om maktförhållanden inom maskulinitet, och det hon lägger fram är inte färdiga mallar för 
olika sätt att göra maskulinitet utan olika positioner som maskuliniteter kan inneha i 
förhållande till varandra. Den högsta positionen är det som kallas för ”hegemonisk 
maskulinitet”. Denna maskulinitet definieras som det som för tillfället legitimerar patriarkatet, 
alltså det svar som för stunden och i den specifika kulturella kontexten svarar på frågan om 
varför män ska ha en dominant position i samhället (Connell, 2005, s. 77). Den hegemoniska 
maskuliniteten är ett ideal som väldigt få individer till fullo lever upp till, men det har en 
kulturell signifikans då det tillskriver maskulinitet en kulturell auktoritet.  Detta genom att 
hegemonin etableras genom en överensstämmelse mellan detta maskulina ideal och 
institutionell makt. Connell förtydligar och säger att det inte alltid finns en total 
överensstämmelse på individnivå kring institutionell makt och uppfyllandet av det 
hegemoniskt maskulina idealet, men idealet kan bara etableras om det finns en 
överensstämmelse på strukturell nivå. 
 
Det finns ett större antal individer som inte möter kraven för att hamna i den hegemoniska 
positionen, men istället praktiserar det som Connell beskriver som delaktig maskulinitet. 
Denna position kännetecknas av en strävan efter att uppnå idealet som utgörs av den 
hegemoniska positionen, men inte fylla den fullt ut. På så sätt drar delaktiga maskuliniteter 
fortfarande nytta av att maskulinitet ges auktoritet i samhället, men utövar inte denna 
auktoritet i samtliga interaktioner (s. 79). Vidare kan en underordnad maskulin position intas, 
och den kännetecknas av att vara det som den hegemoniska maskuliniteten inte är. Den 
undergivna positionen skapas genom att den innehåller sådant som faller utanför både de 

2Det som brukar kallas ”biologiskt kön” är mer komplext än så, men förlossningspersonal brukar endast 
undersöka yttre genitalier på nyfödda innan de tilldelar dem ett kön. ”Biologiskt kön” innefattar även inre 
genitalier, hormonnivåer och kromosomer, och samtliga faktorer kan variera oberoende av varandra och styr ej 
vad personen ifråga identifierar sig som. 
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hegemoniska och delaktiga maskuliniteterna. Undergivna maskuliniteter räknas som 
feminina, och ett exempel som Connell tar upp är homosexuella män (s. 78). Jämför med 
citatet från Martinsson & Reimers ovan. Connells teori skulle kunna ses som en förlängning 
på det som Butler argumenterar för med den heterosexuella matrisen. Allt som inte är 
maskulint är feminint och tvärtom. Allt som inte är maskulint får en lägre position i hierarkin, 
vilket enligt Connell även gäller inom maskulinitetsspektrat. Detta kan hävdas vara relevant 
för en kritisk analys av pedagogiska texter, då det erbjuder ett ramverk för att förstå hur kön 
konstrueras. Om analysen visar på att schablonbilder av kön framträder kan dessa befästa den 
heterosexuella matrisen vilket kan hindra elever från att finna sin unika egenart.  
 
I boken Skola i normer skriver Lena Martinsson och Eva Reimers om normativitet, och att en 
norm signalerar vad som anses ”normalt”. Samtidigt som den pekar ut normalitet, konstrueras 
det som inte omfattas av denna norm som ”ickenormalt” i egenskap av normens motsats 
(2008, s. 9). På så sätt går det att utgå ifrån att normer verkar på två sätt, både deskriptivt av 
vad som förväntas att olika personer ska leva upp till, men också restriktivt på det sätt att det 
som faller utanför  förväntas personer att inte leva upp till. De påpekar även att normer både 
befästs och utmanas i skolan, och att det till viss del kan kopplas till att styrdokumenten ska 
överföra samhällets grundläggande värderingar till eleverna (Skolverket, s. 8). Uppfyllandet 
av den heterosexuella matrisen är ett exempel på en norm. I sin ovan nämnda avhandling 
skriver Juhlin Svensson om läromedel som kulturella redskap som kan användas för att 
genom interaktion mellan människor skapa mänsklig utveckling (s. 74). Baserat på hur de 
kulturella redskapen (i detta fall läromedel) är konstruerade kan utveckling både begränsas 
och möjliggöras, dels beroende på förkunskaper hos de som interagerar med varandra genom 
det kulturella redskapet, och dels på grund av ett makt- och auktoritetsperspektiv (s. 75). Det 
är rimligt att anta att detta makt- och auktoritetsperspektiv skulle kunna infinna sig när elever 
interagerar med läroboksförfattare genom pedagogiska texter, då det finns en förväntning att 
det som står i texten ska vara sant. Då normer är produkter av en kultur, och pedagogiska 
texter är kulturella redskap, är det möjligt att argumentera för att pedagogiska texter har 
möjlighet att reproducera normer, speciellt med hänsyn till det makt- och 
auktoritetsperspektiv Juhlin Svensson hänvisar till. 
 
I en uppsats liknande denna är en definition av begreppet pedagogiska texter brukligt. Enligt 
Staffan Selander kan en pedagogisk text vara en lärobok, läsebok, övningsbok eller ett 
undervisningsprogram i filmens eller videons form. Grundidén med den pedagogiska texten är 
att den ska återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. Det måste 
alltså ske ett urval och en avgränsning av det som ska återges. Dessutom måste texten 
struktureras i enlighet med vissa pedagogiska krav. Dessa kan gälla utbildningsnivå och så 
vidare, men ett för alla pedagogiska texter genomgående drag är att de ska förklara någonting 
och att den kunskap som texten återger ska kunna prövas och kontrolleras av läraren på ett 
relativt enkelt sätt. Innehållet i den pedagogiska texten karakteriseras också av att kunskap 
och moral är sammanvävt på sätt som har officiell sanktion men som oftast inte är uppenbart i 
texten utan ligger fördolt i den. En pedagogisk text är producerad för en bestämd 
institutionaliserad användning, ett utbildningssystem med en egen rumslig, tidslig och social 
organisering som klasser, lektioner, stadier osv. (Selander, 1988, s. 28). Pedagogiska texter är 
alltså texter i vidgad bemärkelse, då det förutom typologiska texter innefattar exempelvis 
filmer. Detta skiljer begreppet från en uppdelning mellan text- och skolbok, samt andra 
läromedel som inte är texter. Vidare är innehållet definierat, dels i den mån pedagogiska 
texter inte producerar ny kunskap samt informationen som finns i dem har genomgått en 
avgränsning, dels i den mån då det ska vara strukturerat på ett pedagogiskt sätt. Vidare ska de 
vara producerade med intentionen att användas som skolmaterial i ett specifikt 
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utbildningssystem. Dessa krav på innehåll, struktur och intention skiljer pedagogiska texter 
från andra texter, både sakprosa och skönlitteratur. I större delen av denna uppsats kommer 
begreppet pedagogisk text användas om de specifika läroböcker som undersöks. Urvalet 
förklaras närmare i metodavsnittet som följer härnäst. 
  
Metod 
 
Metodavsnitten som här följer är strukturerat på så sätt att det först förklarar vilken metod 
som har använts i analysen. Vidare läggs det fram argument för varför just pedagogiska texter 
i form av läroböcker är relevant att studera och avslutningsvis finns en diskussion om hur 
urvalet av analysobjekt samt analysen gick till. 
 
Metoden kommer utgå ifrån en text- och innehållsanalys av läromedlen i fråga, och mer 
specifikt en genusanalys av läromedel i ämnet engelska. I sin bok Textens mening och makt 
skriver Kristina Boréus och Göran Bergström att innehållsanalys omfattar ”varje analys som 
syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll” (2012, s. 50). De skisserar en 
uppdelning mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, där den förstnämnda främst 
syftar till att räkna förekomsten av ett visst element i en text, och har främst använts för att 
undersöka representationen av författare, men även när olika listor med kända personer 
återfinns i materialet. Det som kvantifieras är hur många av personerna som har ett maskulint 
kodat namn och hur många som har ett feminint kodat namn3. Den kvalitativa 
innehållsanalysen definieras av Bergström och Boréus som en analys som inte nödvändigtvis 
syftar till att räkna, eller när analysen består  av kvantifiering av en företeelse men som också 
utsätts för en mer kvalitativ analys. Denna form av innehållsanalys används i större 
utsträckning i de delar av uppsatsen som fokuserar på beskrivningar av olika kön, 
maskulinitetspositioner samt diskussioner om genus då fokus ligger på att analysera och tolka 
dessa företeelser, inte att kvantifiera förekomsten av dem. För att genomföra en 
innehållsanalys behövs ett analysinstrument som talar om vilka element som ska analyseras i 
texterna (Bergström & Boréus, s. 54), och i analysen för denna uppsats har fokus legat på 
huruvida författarna har maskulint eller feminint kodade namn, vilka kända personer som 
nämns och huruvida deras namn är maskulint eller feminint kodade. Detta är den mer 
kvantitativa delen. Denna del syftar till att tolka beskrivningarna av olika kön och jämföra 
dem med de stereotyper som togs upp från  Lennerheds antologi Från Sapfo till cyborg under 
avsnittet av tidigare forskning. Analysinstrumentet är med andra ord starkt baserat på vad de 
olika författarna i den boken har skrivit. Bergström & Boréus talar även om den 
hermeneutiska cirkeln, och förklarar detta som att textens helhet tolkas utifrån delarna, och 
delarna tolkas utifrån helheten (s. 31). Kurt Wicke skriver också om detta i en artikel om 
textanalys, men refererar även till vetenskapsfilosofen Wolfgang Stegmüller som 
vidareutvecklade denna tanke som argumenterade för att en spiral symboliserar förfarandet 
bättre, då varje pendelrörelse mellan del och helhet leder till en djupare förståelse (Wicke, 
2013, s. 195). Bergström och Boréus nämner även att förförståelse av texten är det som 
möjliggör tolkning, och vår förförståelse av en text färgar vår läsning av den (s. 31). Denna 
förförståelse av helheten både påverkar vår analys av delarna, samtidigt som den möjligtvis 
utmanas av den, och vår nya förståelse av delarna påverkar och förändrar vår förståelse av 

3I uppsatsen kommer ”maskulint kodad” och ”feminint kodad” användas om namn på författare samt 
beskrivning av personer på bilder. Detta eftersom det är omöjligt att utifrån namn eller bild avgöra vilket kön en 
person har, och att dra slutsatser utifrån detta hade tvångskönat personerna ifråga och bidragit till att cementera 
den heterosexuella matrisens konstruktion av kön. Att en person beskrivs som exempelvis ”feminint kodad” 
innebär att den enligt den heterosexuella matrisen skulle betraktas som kvinna, men att benämna den med 
ovanstående term erkänner att så ej alltid är fallet. 
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helheten. På så sätt har analysen av läroböckerna gått till, då den började i den förförståelse 
jag hade angående dem efter min verksamhetsförlagda utbildning och studier på 
lärarprogrammet, och sedan pendlat mellan analys av delar och helhet. 
 
Genom att undersöka vad som explicit sägs om olika kön, till exempel om de pedagogiska 
texterna förstärker eller underminerar den heterosexuella matrisen, är det möjligt att se på 
vilket sätt dessa texter medverkar i konstruktionen av kön. Analysen kommer även se på vad 
som sägs ”mellan raderna” om kön, speciellt då både femininitet och maskulinitet definieras 
av att vara just det som det andra inte är. Om en del av detta motsatspar explicit beskrivs på 
ett sätt, är det möjligt att utgå ifrån att det antyds att den andra delen inte är på just det sättet. 
Vidare framhåller Skolverket i rapporten I enlighet med skolans värdegrund? att det är 
möjligt att hävda att lagstiftning mot könsdiskriminering inte har fått detta att upphöra utan 
istället bli mer subtilt (Skolverket, s. 42). Detta visar på vikten av att inte bara analysera det 
som explicit uttrycks.  Slutligen kommer analysen även sträva efter att komma fram till vad 
som inte tycks kunna sägas om olika kön. Ovan refereras till Martinson & Reimers som 
argumenterar för att normer fungerar både deskriptivt och restriktivt, och genom att peka ut 
normen är det eventuellt möjligt att se vilka identiteter, och sätt att beskriva identiteter, som 
”förbjuds” av normer.  
 
Juhlin Svensson skriver att trots att pedagogiska texter i form av läroböcker har utmanats av 
andra former av pedagogiska texter, har läroboken ett helhetsanspråk angående att täcka in 
samtliga mål för ett ämne eller en kurs på ett annat sätt än vad diverse teknikburna 
medieformer har (Juhlin Svensson, 2000, s. 78). Trots att denna avhandling är cirka ett och ett 
halvt decennium gammal verkar det som om detta fortfarande stämde åtminstone fram till 
2006, då Englund publicerade en forskningsöversikt. Även om denna forskningsöversikt är 
någorlunda gammal, visar det att tendensen höll i sig även efter 2000, då hon skriver att flera 
studier pekar mot att läroböcker och tryckta läromedel är den dominerande formen i skolan. 
Englund anser att  denna dominans är på grund av läroböckers legitimerande funktion, och 
tanken bland lärare att om läroboken följs, så följs läroplanen (Englund, 2006, s. 25). Juhlin 
Svenssons exempel med lärarna som återgick till läroböcker när programinnehållet 
förändrades kan ses som ett uttryck av uppfattningen att läroboken har en legitimerande 
funktion (Juhlin Svensson, s. 68). Detta stärker relevansen i att analysera pedagogiska texter i 
just formen av läroböcker. 
 
De läroböcker som har valts ut är de som används i kurserna Engelska 5, Engelska 6 samt 
Engelska 7 på den gymnasieskola jag har genomfört min verksamhetsförlagda utbildning. 
Dessa böcker valdes dels då de var lätta att få tag i, och kan därför klassas som till stor del ett 
bekvämlighetsurval. Å andra sidan valdes dessa böcker även då de bevisligen används i 
faktiska undervisningssituationer, vilket styrker relevansen av att analysera just dessa böcker. 
Att böckerna används på just denna gymnasieskola är inte någon garant för att de används i 
större utsträckning än andra jämförbara läroböcker, men samtidigt är det som redan påpekats 
svårt att få tillgång till pedagogiska texter. Att en bok från varje kurs valts är för att visa på en 
progression en elev  på ovan nämnda gymnasieskola kan stöta på i läroböcker i de olika 
engelskakurserna, och eftersom det endast valts totalt tre böcker kommer analysen fokusera 
på djup snarare än att göra anspråk på någon form av representativitet. 
 
Boken som används i kursen Engelska 5 är Context 1 (2011) av författarna Svante Skoglund 
och Tony Cutler från Gleerups Utbildning AB. Denna bok är avsedd för att användas under 
första året på gymnasiet eller Komvux. Den är upplagd på så sätt att det finns 15 olika texter 
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med efterföljande uppgifter som ska träna elevernas vokabulär, grammatik samt deras 
färdigheter i att tala, skriva, läsa samt lyssna på engelska. 
 
För kursen Engelska 6 används boken Short Cuts to English 2 (2002) av Jörgen Gustafsson 
och Lennart Peterson och är utgiven av Bonnier Utbildning. Enligt baksidestexten är den 
anpassad för gymnasieskolans studieförberedande program och för Komvux, och mer specifik 
för kursen Engelska B som författarna uppger motsvarar kursen Engelska 6 enligt de nya 
kursplanerna. Enligt  förordet är uppgifterna utformade för att svara mot de större kraven på 
att utveckla elevernas färdigheter i talad och skriven engelska, samt kulturorientering. Boken 
är centrerad kring fyra större teman som innehåller mellan tre och tretton texter var, samt en 
till tre hörövningar. Det tema som har flest texter är kapitlet ”Classics” som fungerar likt en 
litteraturantologi med kanoniserad brittisk litteratur. Vidare finns det två kortare kapitel, varav 
det ena är tänkt att fungera som debattunderlag, och det andra lägger fokus på musik. 
 
Boken som används i  Engelska 7 heter English C (2004) och är skriven av Jörgen Gustafsson 
och Eric Kinrade och utgiven av Bonnier Utbildning. Enligt förordet är nivån på engelskan i 
denna bok på en sådan nivå där även personer som har engelska som modersmål ibland skulle 
känna sig osäkra, och även om boken på många sätt tränar samma färdigheter som de andra 
böckerna – talad engelska, skriven engelska, vokabulär och grammatik – så är det på en mer 
avancerad nivå. Boken består av åtta olika kapitel med både texter och övningar, varav ett 
kapitel är fokuserat på poesi där författarna har eftersträvat att inkludera både äldre och 
moderna dikter. Efter de åtta kapitel som utgör huvuddelen av boken finns ett avsnitt som 
heter ”For Your Reading Pleasure” som listar förslag på böcker skrivna på engelska som 
eleverna kan läsa, och denna lista är begränsad till modern tid. Samtliga böcker är tänkta att 
fungera som allt-i-ett-böcker, som inkluderar både texter och uppgifter. Det vill säga att de 
inte är uppdelade i en ”textbook” och en ”workbook”, utan uppgifterna finns inkluderade i 
samma bok som texterna. 
 
Endast en av böckerna är utgiven efter de nya läroplanerna för gymnasieskolan trädde i kraft, 
och i en av de två som är utgivna innan det finns ingen kommentar om huruvida den är 
anpassad till de nya läroplanerna. Detta skulle kunna hävdas minska relevansen av att 
analysera just denna bok, men faktum är att detta är de böcker som används på den 
gymnasieskola jag genomfört min verksamhetsförlagda utbildning vilket som nämnts ovan 
bevisar att dessa böcker faktiskt används och att analysen av just dessa har möjlighet att visa 
på den progression eleverna på den skolan kan uppleva ifråga om läromedel i engelska. 
 
Analysen har utgått ifrån fyra olika kategoriseringar: representation, beskrivningar, 
maskulinitetspositioner samt diskussioner om genus. Den första kategorin, representation, 
syftar främst till att undersöka till vilken grad författarna till de inkluderade texterna har 
feminint eller maskulint kodade namn, vad de får skriva för texter samt hur många sidor de får 
ta upp. Representationen syftar även till att undersöka vilka författare, musiker eller andra 
kända personer som nämns i diverse listor i böckerna och huruvida de har maskulint eller 
feminint kodade namn. Huvuddelen av analysen kommer utgöras av kategorin beskrivningar 
som innehåller hur olika personer beskrivs utifrån explicit könstillhörighet eller feminin 
alternativt maskulin kodning. Denna kategori fokuserar med andra ord på vad som skrivs i de 
tre böckerna om medlemmar av olika kön, och huruvida dessa beskrivningar upprätthåller 
eller utmanar traditionell könskonstruktion. Den näst sista kategorin utgår ifrån Connells 
teorier om maskulinitetspositioner och syftar till att analysera de sätt som olika maskuliniteter 
framställs och deras inbördes maktskillnader. På många sätt överlappar denna kategori med 
den föregående, men med fokus på specifikt maskulinitet. Slutligen handlar den sista 
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kategorin om hur de pedagogiska texterna uppmanar till diskussioner om genus och 
konstruktionen av kön, och huruvida förgivettaganden om traditionella könsmönster 
problematiseras eller ej. Kategoriseringarna överlappar varandra på flera punkter då de alla 
behandlar könskonstruktioner i samma pedagogiska texter, men förhoppningen är att de ska 
bidra till att göra analysen mer lättförståelig och belysa vad som faktiskt har analyserats i 
texterna. 
 
Den metod som har använts medför vissa problem. Kurt Wicke skriver i en artikel om just 
textanalys om vad en sådan inte kan åstadkomma, och lägger fokus på att det inte kan svara 
på vad författarna hade för syfte med texten, eller hur den påverkar läsaren (Wicke, 2013, 
s.194). Därför kan frågor om detta inte besvaras med den metod som har använts, och 
uppsatsens syfte är på grund av detta enbart att erbjuda en möjlig tolkning av hur kön 
konstrueras i de analyserade läroböckerna, men samtidigt hålla i åtanke att det varken är vad 
som var syftet med böckerna eller hur varje specifik elev upplever det när de möter böckerna i 
undervisning. Bergström & Boréus nämner även att det är möjligt att göra datoriserade 
analyser om texterna finns i digitalt format, och att dessa analyser är mer konsekventa då 
datorer inte tröttnar. Risken finns dock att människor som använder ett analysinstrument kan 
göra det (20129, s. 56). Då de texter som analyserats för denna uppsats inte är digitala fanns 
inte möjlighet för datoriserad analys, och därför finns även risken för att koncentrationsnivån 
kan ha påverkat slutresultatet. Det kan dock argumenteras för att detta alltid är ett problem när 
människor genomför forskning. Vidare är det mycket svårare, om inte omöjligt, att göra 
kvalitativa analyser med en helt datoriserad metod, och med tanke på denna uppsats fokus kan 
det hävdas att de eventuella riskerna förhoppningsvis vägs upp av fördelarna. 
 
Bergström & Boréus nämnde även att vår förförståelse för texterna påverkar analysen av dem. 
Då jag är intresserad av frågor som rör genus och har läst teorier som rör detta innan går det 
att argumentera för att min analys av dessa läroböcker har kommit fram till slutsatser som 
skiljer sig från de som skulle kunna ha framkommit om denna förförståelse inte fanns. För att 
avhjälpa detta lästes texterna först igenom med en mer naiv blick för att få en helhetsbild, och 
först efter detta påbörjades analysen. Vad gäller validitet skulle det kunna påstås att denna 
undersökning är bristfällig, då den inte analyserar hur könskonstruktionerna påverkar de som 
läser de analyserade texterna. Detta är sant, och på grund av analysens utformning undersöks 
bara en möjlig tolkning av könskonstruktionen i dessa böcker. Utifrån det fokuset är mitt 
argument att den ovan angivna metoden resulterar i hög validitet. Då en stor del av analysen 
är baserad på texttolkning kan det argumenteras för att det är svårt att avgöra hur hög 
reliabilitet uppsatsen har, då en annan forskare med annorlunda förförståelse skulle kunna 
tolka samma läroböcker på ett annat sätt. Uppsatsen syftar dock till att påvisa att hur dessa 
böckers skulle kunna tolkas ur ett genusperspektiv, vilket på många sätt är mycket relevant. 
 
Resultat och diskussion 
 
I detta avsnitt kommer resultatet av analysen att listas samt diskuteras. De kommer ordnas 
utifrån de kategoriseringar som listats i slutet av metodavsnittet, och omväxlande kommer de 
olika böckerna behandlas var för sig samt jämföras med varandra. Genomgående teman och 
tendenser kommer att betonas extra mycket. Löpande kommer delar av resultatet diskuteras 
och jämföras med andra delar, och i slutet av denna del finns en mer renodlad diskussionsdel 
där det även erbjuds svar på forskningsfrågorna. 
 
Representation 
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I fråga om representation är det i den första boken, Context 1, 11,5 texter som är skrivna av 
författare med maskulint kodade namn. Av dessa är en skriven av en person med maskulint 
kodat namn tillsammans med en person med feminint kodat namn, och denna räknas som en 
halv text ifråga om vilka som är skrivna av personer med maskulint kodade namn. 
Tillsammans utgör dessa texter 50,5 sidor. I jämförelse är totalt 5 texter skrivna av personer 
med feminint kodade namn, och dessa tar upp 13,5 sidor. Detta visar på en stor övervikt av 
författare med maskulint kodade namn, både vad gäller antal texter samt antal sidor dessa tar i 
anspråk. På sidan 70 i boken finns även lista på kända musiker som har skrivit musik som 
handlar om New York, och av dessa har 7 stycken maskulint kodade namn, och 2 har feminint 
kodade namn. Även här märks övervikten av maskulint kodade namn. De texter som har 
någon form av huvudperson skrivna av personer med maskulint kodade namn har till största 
del manliga huvudpersoner. Brott mot denna tendens är en dikt skriven av Mark O’Connor 
som handlar om hur Cathy Freeman vann guldmedalj i 400 meter löpning på olympiska 
spelen i Sydney år 2000 och en novell skriven av Robert Barnard som handlar om en moder 
som är orolig för sin dotter. 
 
De texter som helt eller delvis är skrivna av personer med feminint kodade namn samt har 
någon form av huvudperson har i samtliga fall en kvinnlig sådan. När det kommer till vad de 
olika texterna handlar om är de texter som är skrivna av personer med maskulint kodade namn 
ofta centrerade kring teman som traditionellt betraktats som maskulina. Exempelvis handlar 
de i stor utsträckning om sport, vetenskap eller har våldsinslag, som enligt Lennerheds 
antologi är maskulint (2006, s. 15, 113, 126, 145, 194). I jämförelse med detta handlar de 
texter som är skrivna av personer med feminint kodade namn om att skriva hem till familjen 
under resor, självbiografi om hur det är att vara en ung kvinna i en storstad eller instruktioner 
till att få bort musik som har ”fastnat”. Dessa skulle kunna betraktas som ”mjuka” teman, 
något som traditionellt betraktas som feminint. Ett brott mot detta är det skönlitterära utdraget 
skrivet av Malorie Blackman som är en science fiction-berättelse med en kvinnlig 
huvudkaraktär som är en soldat, och krig är enligt analysinstrumentet maskulint (Lennerhed, 
s. 15, s. 145). Att personer med maskulint kodade namn får skriva fler texter, ta mer fler sidor 
i anspråk, att de artister som nämns i majoritet har maskulint kodade namn samt att de flesta 
texter har teman som skulle kunna beskrivas som traditionellt maskulina skulle kunna hävdas 
visa på hur maskulinitet är överordnat femininitet enligt Butlers teorier. Att Blackmans text är 
ett brott mot den heterosexuella matrisens förväntningar, genom att beskriva kvinnor som 
soldater, är därmed dubbelt. Å ena sidan utgör det som sagt ett brott mot den heterosexuella 
matrisen, men samtidigt kan det argumenteras för att detta bidrar till att konstruera en 
maskulin norm. 
 
Vad gäller representationen i boken Short Cuts to English 2 finns två viktiga skillnader, varav 
den första är att det vid vissa texter inte finns någon författare angiven. I analysen kommer det 
utgås ifrån att dessa texter är skrivna av författarna till läroboken, som båda har maskulint 
kodade namn. Den andra skillnaden är att boken har ett kapitel som behandlar klassisk brittisk 
litteratur som fungerar som en litteraturantologi i korthet. Till att börja med kommer antalet 
texter och sidor förklaras på samma sätt som i föregående bok, och sedan kommer det 
specifika kapitlet avhandlas. Antalet sidor som personer med maskulint kodade namn har 
skrivit i denna bok är 45, fördelat på 18 texter. Jämförelsevis har personer med feminint 
kodade namn fått ta 23,5 sidor i anspråk, fördelat på 10 texter. Även här märks en övervikt av 
författare med maskulint kodade namn, både i antal texter samt antal sidor. Angående vad 
texterna handlar om går det att hävda att de texter som är skrivna av personer med feminint 
kodade namn har feminina teman i högre utsträckning än de som är skriva av personer med 
maskulint kodade namn. Exempelvis har de i stor utsträckning kvinnliga huvudkaraktärer och 
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utspelar de sig i större utsträckning i hemmet, vilket enligt analysinstrumentet traditionellt har 
betraktats som en feminin arena (Lennerhed, s. 13, s. 89, s. 105, s. 136, s. 139). De fokuserar 
även i högre grad på huvudpersonens känslor, något som även har kopplats ihop med 
femininitet (s. 20, s. 33, s. 52, s. 62, s. 113, s. 136). I den utsträckning texter skrivna av 
personer med maskulint kodade namn har huvudpersoner är dessa män i alla fall utom två. I 
jämförelse har texter skriva av personer med feminint kodade namn i tre fall manliga 
huvudpersoner, vilket är en större andel då det totalt är färre texter skrivna av personer med 
feminint kodade namn. Texter skrivna av personer med maskulint kodade namn tar i större 
utsträckning plats utanför hemmet vilket klassas som maskulint (s. 89, s. 136),  och är mer 
sällan fokuserade på känslor vilket klassas som feminint. Det är inte orimligt att utgå ifrån att 
dessa tendenser upprätthåller traditionella könsroller. Att det är vanligare att personer med 
feminint kodade namn skriver texter med manliga huvudpersoner än tvärtom kan 
argumenteras bidra till en maskulin norm. Det visar även att de gånger då den heterosexuella 
matrisen utmanas är det i större utsträckning att kvinnor eller personer med feminint kodade 
namn som anammar maskulint kodade attribut. 
 
På sidan 75 listas kända personer från Skottland varav 8 har maskulint kodade namn och 4 har 
feminint kodade namn. Vad gäller litteraturkapitlet läggs totalt 45,5 sidor på texter och 
efterföljande uppgifter på författare med maskulint kodade namn. Jämförelsevis läggs totalt 
22 sidor på författare med feminint kodade namn. Generellt sett presenteras författare med 
maskulint kodade namn i detta kapitel som nyskapande, genier och de första som skrev på ett 
visst sätt eller i en viss genre, vilket konstruerar maskulinitet som normen och femininet som 
något avvikande i likhet med uppfattningar om kvinnor som sämre än män och måste 
förbättra sig själv för att nå till samma nivå (Lennerhed, s. 119). Enda avvikelsen från detta är 
Brontësystrarna som presenteras som de första som skrev berättelser där män och kvinnor 
framställdes som jämlika, men då kvinnokamp eller feminism traditionellt har ansetts vara en 
kvinnofråga är detta egentligen inte ett brott mot ovanstående tendens. Brontësystrarna 
presenteras även tillsammans, vilket inte görs med någon annan författare, vilket gör att de får 
ännu mindre plats. Jane Austen beskrivs som en av de mest kända kvinnliga författarna, 
medan författare med maskulint kodade namn endast beskrivs som författare, utan 
könsangivelse innan. Emily Dickinsons poesi beskrivs som ”originell”, vilket kan hävdas ha 
en viss värderingsskillnad från de ord som används om maskulint kodade författare som 
beskrivs som ”nyskapande”. Sammanfattningsvis konstruerar litteraturkapitlet maskulinitet 
som normen, och femininitet som avvikande. 
 
I boken för kurs engelska 7 finns det förutom texter i själva boken som nämnts ovan även en 
lista på förslag på andra böcker som eleverna kan läsa. Först kommer texterna och övrig 
representation i boken att analyseras, och sedan listan på förslag. Denna bok har även ett 
kapitel som heter ”The World of Women” och ett annat som heter ”A Man’s World”. 
Kommentarer om dessa kapitel kommer efter analysen av litteraturlistan. Texter skrivna av 
personer med maskulint kodat namn utgör totalt 23 sidor i denna bok, fördelat på 11 texter. 
Texter skrivna av författare med feminint kodade namn upptar 18 sidor fördelat på 8 texter. 
Ifråga om vad de olika gruppernas texter handlar om så har texter skrivna av författare med 
maskulint kodade namn oftare en manlig huvudperson medan texter skrivna av författare med 
feminint kodade namn oftare har en kvinnlig huvudperson. Till skillnad från de andra 
böckerna är texterna skrivna av författare med feminint kodade namn inte i lika stor 
utsträckning fokuserade på känslor eller utspelar sig i hemmet, faktum är att texter skrivna av 
författare med maskulint kodade namn i större utsträckning fokuserade på känslor än tvärtom. 
En av texterna som är skrivna av författare med maskulint kodade författare utspelar sig i 
hemmet jämfört med inga av författare med feminint kodade namn. Dessa tendenser visar på 
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ett brott mot traditionella könsroller, och skulle kunna hävdas utgöra en motpol till den 
heterosexuella matrisens könskonstruktion. Å andra sidan är dessa tendenser inte lika vanliga 
som motsatsen. På sidan 7 finns en lista på kända popartister och grupper, varav 4 har 
maskulint kodade namn eller är grupper som består av personer med maskulint kodade namn, 
medan endast en artist med feminint kodat namn är med på listan. På sidan 92 nämns två 
kända författare, och båda har maskulint kodade namn, och på sidan 106 beskrivs Alex 
Garland och Jack Kerouac som kultförfattare  vars böcker har definierat varsin generation, 
och båda dessa har maskulint kodade namn. Detta tillsammans med övervikten av författare 
med maskulint kodade namn bland de texter som finns med i boken tyder på ett 
upprätthållande av en maskulin norm, även om den möjligtvis inte är lika stark som i de två 
föregående böckerna. Det finns även ett avsnitt som handlar om poesi, och 7 av 11 dikter är 
författade av poeter med maskulint kodade namn, vilket stämmer förstärker den maskulina 
normen i resten av boken. 
 
Listan med förslag på vidare läsning är uppdelad i olika delar där böcker som låter läsaren ta 
del av världen genom en ung kvinnas perspektiv, en  annan del gör det samma ur en ung mans 
perspektiv, generell fiktion samt mer faktaorienterade texter. I den första delen har 6 av de 
totalt 7 författarna feminint kodade namn, och en är okänd. I den andra delen har samtliga 8 
författare maskulint kodade namn, och i delen som handlar om generell fiktion har 7 av 
författarna maskulint kodade namn, och 1 har feminint kodat namn. Slutligen är 8 av 
faktatexterna skrivna av författare med maskulint kodade namn, och endast 1 är skriven av en 
författare med feminint kodat namn. Här märks den maskulina normen tydligt då personer 
med maskulint kodade namn får skriva fler böcker, och de får även skriva de böcker som 
räknas som allmängiltiga. Vidare är listan med böcker med fokus på kvinnor kortare än den 
med fokus på män. I kapitlet ”The World of Women” är vissa av texterna skrivna av författare 
med maskulint kodade namn, medan ingen av texterna i ”A Man’s World” är skriven av 
författare med feminint kodade namn. I det förstnämnda kapitlet utspelar sig en av texterna på 
ett bröllop, och en annan handlar om att uppfostra tonårsdöttrar. Båda dessa saker förstärker 
traditionella könsroller som kvinnor har varit tvungna att anpassa sig till (Lennerhed, s. 13, s. 
125, s. 136, s. 209). En av texterna som är skriven av en författare med feminint kodat namn 
argumenterar för att kvinnor bör tränas till att bli soldater, vilket bryter mot tidigare tendenser 
att konstruera militarisering som något manligt, men passar även in i föreställningen om att 
kvinnor måste bli mer maskulina för att bli jämställda med män (Lennerhed, s. 15, s. 119, s. 
145) . Allt detta förstärker den maskulina norm som återfinns i resten av boken. Här kan det 
hävdas att maskulinitet konstrueras som överordnat då författare med maskulint kodade namn 
tillåts skriva texter som räknas som allmängiltiga, samt att de får skriva texter som sägs 
handla om kvinnors värld. Detta är en effekt av den heterosexuella matrisen då den 
konstruerar femininitet som underordnat. 
 
Beskrivningar 
 
I texterna i de tre böckerna, både i den löpande texten samt många efterföljande uppgifter, 
beskrivs personer på olika sätt, och ofta är detta kopplat till vilket kön de tillskrivs i samma 
text. Exempelvis beskrivs män ofta som aktiva, i linje med vad som skisserats som manligt 
tidigare (Lennerhed, s. 113, s. 126, s. 194). I Context 1 beskrivs en man på sidorna 15 och 16 
som har varit på en resa som syftade till att bestiga berg, och i samma text beskrivs en kvinna 
ha varit på en resa med fokus på shopping. Detta visar tydligt hur män och kvinnor 
konstrueras som olika, då män konstrueras som aktiva och kvinnor beskrivs bry sig om 
utseende. I samma bok beskrivs män som aspirerande elitidrottare (Skoglund & Cutler, s. 32, 
37), vilket är en mycket aktiv sysselsättning. Även om männen som beskrivs inte alltid 
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beskrivs som aktiva just då så tillskrivs de ofta egenskaper som tyder på aktivitet, exempelvis 
i Short Cuts to English 2 där en man beskrivs ha kunskap inom rörmokeri och snickeri 
(Gustafsson & Peterson, s. 28). En annan aspekt av mäns aktivitetsideal är när de utmålas som 
hjältar, vilket är tydligt i texten ”Highway Inferno” i samma bok. I denna text beskrivs män 
till att börja med jobba som skogshuggare, vilket är ett mycket aktivt yrke. Vidare fokuserar 
historien på hur två män hjälper en annan man efter en allvarlig krock, och bland annat hugger 
de sönder instrumentbrädan med en yxa och sedan bär bort den skadade föraren. I en tidigare 
text beskrivs en flicka vara i en utsatt situation, och gömmer sig i sin fars säng där hans lukt 
får henne att känna sig trygg. I den sistnämnda texten beskrivs mannen möjligtvis inte som 
aktiv, men flickan beskrivs som otroligt passiv och faderns lukt utgör en form av skydd. 
Senare i denna bok återfinns en text där en kvinna misstänker att hon befinner sig i en utsatt 
situation, och funderar först på att ringa polisen, men ringer sedan sin manliga kollega för att 
han ska rädda henne. Män som räddar kvinnor återfinns även i English C där en ung kvinna 
har blivit drogberoende på grund av sin nya pojkvän, och mamman anlitar män som genom 
våld får pojkvännen att hålla sig borta. I samma bok beskrivs det hur en man försvarar sig mot 
vargar med sina bara händer (Gustafsson & Kinrade, s. 61), vilket är både aktivt och 
aggressivt. Dessa exempel visar hur kvinnor och män konstrueras som motsatser i linje med 
den heterosexuella matrisen. 
 
Ovan nämnda aggressivitet är ofta förekommande, bland annat när det gäller vilka yrken män 
beskrivs inneha. Exempelvis poliser beskrivs i texterna ofta vara män, vilket kan hävdas vara 
ett yrke som innehåller aggressivitet till viss del. På sidan 135 i Short Cuts to English 2, 
sidorna 16, 17 samt 46 i English C beskrivs poliser som män. Vid ett tillfälle beskrivs poliser 
som ”police officers” istället för ”policemen” och utan maskulint pronomen, vilket är det enda 
någorlunda tydliga brottet mot denna tendens. Även brottslingar beskrivs i stor utsträckning 
vara män, exempelvis sidan 170 i English C där en rånare beskrivs vara man, och senare 
beskrivs samtliga medlemmar i maffian som män (s. 183). Soldater beskrivs nästan 
uteslutande som män, exempelvis i Short Cuts to English 2 där män beskrivs som soldater och 
kvinnor som ”bargirls” (s. 87-88). I English C beskrivs en man som stridspilot (s. 38), men i 
samma bok finns även brott mot denna tendens. Exempelvis används både ”he” och ”she” om 
soldater vid ett tillfälle (s. 161), och det finns en text som argumenterar för att  kvinnor ska 
tränas till att bli soldater (s. 157). Å andra sidan påstår författaren i den texten att män alltid 
kommer vara bättre soldater på grund av fysiska orsaker, vilket känns igen från exempelvis 
John Stuart Mill som argumenterade för att endast fysiska förutsättningar skiljer män och 
kvinnor (Lennerhed, s. 98). Denna text, samt det faktum att feminina pronomen används om 
soldater vid ett tillfälle, kan påstås inte agera någon större motvikt till att soldater mer eller 
mindre genomgående beskrivs som män. I Context 1 beskrivs kvinnor som soldater, men detta 
sker i en science fiction-kontext medan män beskrivs som soldater i mer verklighetsbaserade 
texter. Även om män inte alltid beskrivs som soldater så beskrivs de i större utsträckning 
använda vapen, exempelvis redan i första texten i Context 1 tillskrivs personer med 
automatgevär könet man (s. 6). I den ovan nämnda texten om kvinnan som ringer sin manliga 
kollega för att hon känner sig utsatt i Short Cuts to English 2 beskrivs hur hon ogillar vapen. 
Senare i samma bok beskrivs även hur en man ser det som ett ”interesting concept” (s. 172) 
att döda sin kvinnliga lärare för att han inte tycker om henne. English C beskriver aggressiva 
fotbollshuliganer som män (s. 174). Män konstrueras i texterna som aggressiva, hjältemodiga 
och aktiva. 
  
Som redan nämnts beskrivs kvinnor ibland som passiva, och det kopplas ofta till att män 
räddar dem, samt betraktas som feminint (Lennerhed, s. 14, 98, 113, 126, 194). Samtidigt 
finns det saker som bryter mot denna tendens, exempelvis beskrivs kvinnor som elitidrottare i 
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Context 1, även om de i samband med detta beskrivs som att vara tvungna att bli tuffare för att 
klara av det, och inte vara så känslosamma (Skoglund & Cutler, s. 37-40). I en exempeltext på 
hur stycken bör komponeras i English C beskrivs en kvinna som elitsimmare, vilket motsäger 
tanken att kvinnor är passiva, men samtidigt sker detta i en text där innehållet inte är det 
centrala. En extrauppgift, alltså en sådan som elever inte uppmanas jobba med om de inte 
känner att de behöver utmanas mer, i Short Cuts to English 2 beskriver en kvinna som grov 
brottsling, vilket annars har konstruerats som manligt. I en text i English C beskrivs en kvinna 
som cirkusartist, vilket är ett aktivt yrke,  samt ha cyklat ifrån personer som försökte råna 
henne (Gustafsson & Kinrade, s. 80-81). Detta kan tolkas som brott mot tendensen att kvinnor 
konstrueras som passiva, men samtidigt är det en fortsättning på tendensen att män 
konstrueras som aggressiva och kvinnor konstrueras som pacifistiska i de flesta sammanhang. 
En tidigare text i English C beskriver en  kvinna  som mycket aktiv och bestämd när hon 
håller på att drunkna, medan en man beskrivs som att han ger upp (s. 66-67), vilket är ett av 
de tydligare exemplen på när kvinnor beskrivs som aktiva utan något som säger emot. 
Kvinnor beskrivs inte som passiva i lika stor utsträckning som män beskrivs som aktiva, 
vilket utmanar bilden av passivitet som feminint. Samtidigt skulle detta kunna befästa en 
maskulin norm, då aktivitet har beskrivits som maskulint och nu tycks just aktivitet premieras. 
Detta kan argumenteras leda till att de gånger den heterosexuella matrisens könskonstruktion 
utmanas så utgörs det till stor del av exempel där kvinnor anammar maskulina attribut. 
 
I linje med att kvinnor beskrivs som känslosamma i exemplet angående elitidrottare i Context 
1 beskrivs kvinnor ofta som känslovarelser, vilket stämmer överens med att känslor genom 
historien har konstruerats som feminint (Lennerhed, s. 20, 33, 52, 62, 113, 136). Titeln på 
första kapitlet i Context 1 är ”Panic Not, Mother”, vilket konstruerar  kvinnor som mer oroliga 
än män. I samma avsnitt beskrivs en kvinna bli irriterad trots att de problem hon stöter på inte 
framställs som så stora, samtidigt som en man beskrivs hålla gott humör trots stora problem 
(Skoglund & Cutler, s. 15-16). Senare återfinns en text som handlar om hur en man råkar 
hamna i ett romantiskt  förhållande med en kvinna, och hon beskrivs som vilja ha ett 
monogamt förhållande med mycket känsloyttringar, medan han beskrivs vilja ha sin frihet (s. 
45-50). I Short Cuts to English 2 finns ett kortare kapitel som avhandlar djurrättsfrågor, och 
den enda karaktären som engagerad i detta tillskrivs könet kvinna och argumenten i kapitlet 
betonar empati och medkänsla. I samma bok beskrivs en kvinna vara mer traumatiserad av en 
omvälvande händelse än vad hennes man är (Gustafsson & Peterson, s. 80), samt att en 
kvinna beskrivs som om hon överreagerar gentemot sin man (s. 103). En text i English C 
centrerar kring att en kvinnas cykel säljs mot hennes medgivande, och texten beskriver det 
som att hon bryter ihop när hon får reda på det (s. 80). Tjugo  sidor senare beskrivs en kvinna 
riva sönder ett papper på ett demonstrativt sätt och sedan storma ut ur rummet, vilket 
framställs vara en oproportionerligt stark reaktion. Vid ett annat tillfälle beskrivs en kvinnas 
humörsvängningar som outhärdliga, och en annan kvinna utmålas vara mycket upprörd på 
grund av att hennes partner har varit otrogen (s. 171). Samtliga dessa exempel visar hur 
kvinnor konstrueras som känslostyrda, och hur känslor utmålas som något typiskt kvinnligt 
och ofta i motsats till mer sansade män. Detta motsatsförhållande upprätthåller hur den 
heterosexuella matrisen konstruerar kön. Exempel som bryter mot denna tendens återfinns på 
sidan 171 i Context 1 där en kvinna beskrivs som känslomässigt hård och utan medlidande. I 
English C beskrivs en kvinnlig karaktär vid namn Janice som att vara bättre på logiskt 
tänkande än de flesta andra, och återigen bryter karaktärer mot könsroller genom att kvinnor 
anammar maskulina attribut. 
 
Den andra sidan av detta utgörs av att män ofta beskrivs som logiskt tänkande och 
intresserade av teknik. Detta har traditionellt betraktats som maskulint (Lennerhed, s. s. 20, 
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33, 62, 105, 139), och det kan argumenteras att detta utgör en motsats till känslostyrda 
kvinnor. Även i exemplet från Context 1 där en kvinna beskrivs vilja ha ett monogamt 
romantiskt förhållande och en man beskrivs vilja vara fri kan detta märkas. Han påpekar hur 
enligt honom en riktig man inte är någons marionett, och att han vill erövra så många 
kvinnliga hjärtan som möjligt utan att ge sitt eget till någon. Texten slutar med att han avslutar 
förhållandet, kvinnan börjar gråta och han försöker inleda ett förhållande med en ny kvinna 
direkt efteråt. Mäns logiska tänkande exemplifieras ofta av att vetenskapliga forskare och 
personer intresserade av teknik tillskrivs könet man, och teknik har traditionellt klassats som 
maskulint (Lennerhed, s. 209). Ett avsnitt i Context 1 utgörs av att en person med maskulint 
kodat namn ställer en vetenskaplig fråga till en tidning, och får svar av två andra personer 
med maskulint kodade namn (s. 112-113). Två sidor senare nämns två kända forskare, Niels 
Bohr och Charles Daubenny, vilka båda har maskulint kodade namn samt på sidan 118 nämns 
ytterligare en forskare med maskulint kodat namn. Denna tendens återfinns i Short Cuts to 
English 2 där en lärare i naturvetenskapliga ämnen benämns med maskulint pronomen. Vad 
gäller teknik beskrivs i samma bok en man som sysslar med datorer (s. 12). I denna bok finns 
även brott mot dessa tendenser, exempelvis då en kvinna beskrivs vara psykolog vid 
Manchester University och ha genomfört en vetenskaplig studie. Hon omnämns dock som 
”miss” istället för ”doctor”, vilket till viss del kan försvaga hur mycket detta exempel bryter 
mot tidigare tendenser (s. 62). I samma bok tillskrivs könet kvinna till en person som uppges 
ha sysslat med datorprogrammering i 10 år och kunna mer än de flesta (s. 159), vilket skulle 
kunna hävdas vara ett tydligare brott. Trots dessa brott utgörs huvuddelen av de som beskrivs 
som logiskt  tänkande och teknikintresserade av personer som tillskrivs könet man. 
 
Som en förlängning på att kvinnor framställs som mer känslosamma, samt mer intresserade av 
monogama romantiska relationer, konstrueras omhändertagande av relationer som något 
kvinnligt och brist på denna förmåga tillskrivs ofta män. Detta kan kopplas till att  det har 
betraktats som feminint att föda barn samt vara moralisk och känslig (Lennerhed, s. 13, 20, 
33, 52, 62, 113, 125, 136, 209). Exempelvis i Short Cuts to English 2 beskrivs en man ha 
yttrat elaka ord. Den vetenskapliga studien som den kvinnliga forskaren har genomfört 
beskrivs vara fokuserad på hur människor reagerar på olika handslag (s. 62), vilket skulle 
kunna ses som relaterat till att ta hand om relationer. Ytterligare ett exempel är när en kvinna 
frågar sin väninna angående hennes relation till sin pojkvän (s. 85). På samma sida beskrivs 
dock en kvinna som att hon bryr sig om någon annan än sig själv, vilket avviker från bilden av 
kvinnor som intresserade av relationer till andra. I English C upprätthålls dock denna bild till 
viss del, exempelvis då män beskrivs som att ha upprört en kvinna men inte själva förstå 
varför hon blev upprörd (s. 55). Samtidigt beskrivs två kvinnor diskutera relationer, och lägga 
fram exempel på varför en tredje part blev upprörd och visa förståelse för detta. Senare 
beskrivs en kvinna som mycket generös, i konstrast till en man som inte beskrivs som det (s. 
159) vilket kan läsas som att kvinnor skulle bry sig mer om andra än vad män gör. Kvinnor 
beskrivs och i större utsträckning i samband med bröllop, exempelvis i en text om en kvinna 
som försöker få sin dotter att gå med på ett arrangerat äktenskap (s. 143). Även i Context 1 
finns en text som handlar om bröllop, och även där fokuserar texten på mor och dotter. En 
avvikelse från att kvinnor beskrivs som relationsvårdare finns i English C där en kvinna 
avslutar en romantisk relation för att kunna flytta till följd av ett jobberbjudande (s. 72). Trots 
eventuella avvikelser är den övergripande tendensen att kvinnor framställs bry sig mer om 
relationer till andra människor, och vara bättre på att ta hand om dem. Återigen konstrueras 
män och kvinnor i ett motsatsförhållande, och de gånger detta bryts mot är det genom kvinnor 
med maskulint kodade egenskaper. 
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Förutom det senast nämnda exemplet framställs ofta män som yrkesverksamma, eller aktiva i 
offentligheten vilket traditionellt konstruerats som maskulint (Lennerhed, s. 89, 136). 
Förutom den manliga norm som har diskuterats inom vetenskap och teknik, och till viss del 
inom idrott, så framställs exempelvis en VD som man i Context 1 (s. 14). Senare beskrivs 
astronauter, säkerhetspersonal och tekniker som just män (s. 156). Som tidigare nämnts 
framställs poliser, brottslingar och soldater oftast som män, vilket kan hävdas vara just 
offentliga yrken eller sysselsättningar. En fabriksarbetare tillskrivs könet man på i början av i 
English C (s. 9), och i mitten görs detsamma med en bankdirektör (s. 97). En framgångsrik 
och ekonomiskt välmående chef beskrivs vara en man (s. 134). Att inneha mycket pengar 
konstrueras ofta som manligt, exempelvis tidigt i Context 1 där en person säger sig ha använt 
sin fars magiska MasterCard (s. 10). I Short Cuts to English 2 framställs en kvinna ha som 
motivation till att gifta sig med en man att han är rik, och att hon då skulle kunna få pengar 
genom en man. Denna tendens återfinns även i English C där en kvinna beskrivs ha ärvt en 
stor summa pengar efter sin fars bortgång, men det uppges även att hon sedan spelat bort dem 
(s. 24). Den andra sidan av detta är att kvinnor ofta beskrivs i hushåll, vilket är en traditionellt 
feminint kodad arena (Lennerhed, s. 13, 89, 105, 136, 139). I både Context 1 (s. 75) och 
English C (s. 8) beskrivs kvinnor som ägare av pensionat. Detta innebär att den plats kvinnor 
får ta i yrkeslivet ofta utgörs av arbeten som har en någorlunda stark hushållsanknytning. I en 
annan text i Context 1 uttalar en kvinna att på grund av sitt kön kunde hon inte bli murläggare, 
vilket belyser hur könskodade vissa arbeten är. Vidare i samma bok säger en manlig karaktär 
åt en kvinnlig karaktär att laga mat åt honom, och uttrycker samtidigt missnöje över att en 
annan kvinnlig karaktär inte kan laga mat (s. 178). I boken för engelska kurs 6 beskrivs det 
hur en kvinna städar (s. 60) och senare omtalas en kvinnlig karaktär endast som frun till en 
manlig karaktär, och beskrivs att ha barn runt sin kjol (s. 80). I den tredje läroboken återfinns 
en text som beskriver hur kvinnor traditionellt har betraktats som hushållsbetjänter (s. 19-20) 
och i en senare text är samtliga kvinnliga karaktärer antingen barnflickor eller mödrar (s. 73-
75). 
 
Det faktum att kvinnor beskrivs i situationer där de tar hand om barn är ytterligare en tendens 
som återfinns i samtliga av de tre analyserade läroböckerna, och befäster stereotypen om 
kvinnor som barnafödare (Lennerhed, s. s. 13, 125, 136, 209). I läroboken för engelska kurs 5 
beskrivs en kvinnas önskan att ha många barn (s. 104), och i boken för kurs 6 omnämns en 
kvinnlig karaktär endast som en manlig karaktärs gravida fru (s. 30). Att dels ge vad som kan 
betraktas som ett inifrånperspektiv där en kvinna önskar barn, och att i nästa bok reducera en 
karaktär till att endast ha egenskaperna ”fru” och ”gravid” konstruerar kvinnor som 
barnafödare. I den sista av de tre läroböckerna finns ett exempel där en kvinna beskrivs ha 
gått upp i vikt och får frågan om när barnet ska födas (s. 30). Detta lägger fokus både på 
kvinnans utseende, men bidrar också till att konstruera barnafödande som en av kvinnors 
viktigaste uppgift. På sidan 139 i samma bok beskrivs just barnafödande som ”a world of 
women”, vilket även är titeln på hela kapitlet där den specifika texten återfinns. Senare i 
boken finns en uppgift där det står att kvinnor traditionellt tagit hand om barn, och uppmanar 
eleverna att diskutera vilka historiska, sociala och biologiska faktorer det finns till detta (s. 
165). Att inkludera biologiska faktorer i frågeställningen stämmer överens med hur den 
heterosexuella matrisen får den kulturella förståelsen av genus att följa från kön, osynliggör 
de transpersoner vars existens inte stämmer överens med detta. Vad kan det antas få för 
implikationer att i hög grad konstruera män som yrkesarbetande, och kvinnor vars roll är att ta 
hand om hushållet och föda barn? Mitt argument är att det dels upprätthåller gamla könsroller 
samt mäns överordning över  kvinnor. Detta på grund av att framgång i dagens samhälle till 
stor del definieras av ekonomiska resurser samt att ha en tillfredsställande yrkeskarriär. 
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Vad gäller utseende, som påpekades i exemplet från sida 30 i English C, beskrivs kvinnor och 
män olika. Till att börja med läggs större vikt på att beskriva kvinnors utseenden, vilket kan 
kopplas till att skönhet konstruerats som feminint (Lennerhed, s. 126) samt att kvinnor har 
beskrivits som mjukare, mindre muskulösa, känsligare och oftare med betoning på 
attraktivitet (s. 15, 113, 126). Exempelvis i Context 1 där en kvinna i princip enbart beskrivs 
som som naken (s. 149), i Short Cuts to English 2 där en flicka beskrivs som överviktig och 
hennes syster som slående vacker, en annan kvinna som beskrivs som honungsblond och ha 
en anmärkningsvärd figur (s. 19), eller när en kvinna kritiseras för att ha hår på överläppen (s. 
174). I English C beskrivs det som negativt att en kvinna har gått upp i vikt (s. 26), kvinnors 
kläder  och hår beskrivs ingående (s. 39), en kvinna kritiseras för att klä sig på ett sätt som 
oftast syns på äldre damer (s. 74), kvinnor kategoriseras efter vad de har för typ av hår (s. 
159) samt en kvinnlig karaktär definieras utifrån att vara fru och attraktiv (s. 168). 
Sammanfattningsvis läggs stor vikt vid kvinnors utseende. Kvinnor beskrivs också bry sig 
mycket om hur de ser, samt hur saker omkring dem är dekorerade. I Context 1 finns en text 
som fokuserar på en kvinna som ska bestämma sig för vilken klänning hon ska gifta sig i (s. 
88-94), strax efteråt beskrivs en annan kvinna handla kläder (s. 99) och en tredje kvinna 
beskrivs ha hög utbildning inom inredningsdesign och mode (s. 103). En avvikelse mot denna 
tendens finns i English C  där en man beskrivs vara intresserad av mode (s. 84), vilket är ett 
av de väldigt få brott mot könsroller där en man beskrivs inneha feminina attribut. Förutom att 
kvinnor beskrivs att själva lägga stor vikt vid utseende, så har vid flera tillfällen andra 
personer åsikter om hur kvinnor bör se ut, exempelvis kritiseras en kvinna för att hon 
använder smink (s. 177) i Context 1. I Short Cuts to English 2 återfinns en text som till stor 
del består av en äldre nunna som sätter upp regler för yngre kvinnor hur de får och inte får se 
ut (s. 66-71). 
 
Mäns utseende beskrivs också i de olika böckerna, men i mycket mindre utsträckning, och på 
ett annat sätt. Män beskrivs traditionellt som kantigare, mer muskulösa, bredare upptill och 
med större fokus på vad de kan göra jämfört med kvinnor (Lennerhed, s. 15, 52, 113). I Short 
Cuts to English  2 beskrivs en man ha ett utseende som är bistert, och fokus läggs samtidigt på 
färdigheter han innehar (s. 18), och i en annan text beskrivs en man ha blodsprängda ögon och 
märken efter en eldsvåda (s. 78-79). Senare beskrivs ännu en man och då läggs fokus på att 
han är skadad och ovårdad (s. 145). I English C gäller samma sak, där en man beskrivs vara 
nästan två meter lång (s. 60), vilket är ett traditionellt maskulint kodat attribut, och i en annan 
text beskrivs en man ha ömkansvärda muskler (s. 107) och det porträtteras som om något 
negativt och icke-maskulint. Det sista exemplet är att en man beskrivs ha väldigt breda axlar 
(s. 159), vilket framställs positivt och förväntat, som något som män har och bör ha. Skönhet 
och utseende konstrueras alltså som något kvinnligt, medan män konstrueras som bistra och 
som att de förväntas ha ett maskulint och hårt utseende. Detta kan ses som ett sätt som den 
heterosexuella matrisen konstruerar maskulinitet och femininitet i motsats till varandra, och 
då kvinnor tycks ha mycket större krav på att se fysiskt attraktiva ut kan det argumenteras för 
att det även konstrueras en maktskillnad då män slipper leva upp till utseendemässiga krav i 
lika stor utsträckning och kan fokusera på annat. Exempelvis att få större tillgång till 
offentligheten och yrkeslivet. 
 
Ytterligare krav som kvinnor tycks tvingas förhålla sig till är de som kan sammanfattas som 
”jungfruideal”, i likhet med det som togs upp i Från Sapfo till Cyborg ovan (s. 39, 60, 84, 
118, 186, 191-192). Detta ideal föreskriver att kvinnor ska vara dygdiga, tysta och lydiga samt 
inte vara en fresterska. I Context 1 märks detta bland annat i en text där en kvinnlig karaktär 
beskriver andra kvinnor som avskyvärda, vilket tycks antyda att hon värderar män och 
maskulinitet högre, men hon påpekar även att hon aldrig har kunnat ha sexuella relationer 
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utan kärlek (s. 53). Denna inställning till sex överensstämmer med jungfruidealet. Strax efter 
detta beskrivs två kvinnor, och den ena beskrivs som lydig och tystlåten, medan den andra 
beskrivs som självständig och högljudd (s. 59-62). Den förstnämnda beskrivs positivt i texten, 
medan den andra beskrivs negativt. I en tredje text talar en far med sin dotter om begagnade 
bilar som en omskrivning för att män attraheras av kvinnor som inte har haft sin sexdebut, och 
varnar henne på så sätt från att vara en fresterska (s. 121). Även i Short Cuts to English 2 
antyds kvinnlig sexdrift vara negativt, då en kvinna går med på vad som förväntas vara en 
sexuell aktivitet med en manlig huvudperson, men istället mördar  han henne. Detta framställs 
som textens höjdpunkt och som att han lyckats med något bra (s. 23-26). På sidan 64 finns en 
text som tycks handla om en sexuell relation mellan en man och en kvinna, skriven ur 
mannens perspektiv, och den tycks antyda att kvinnan blir påkommen av ”en polis förklädd 
som solen” samt ”[hennes] mamma förklädd som fåglar”. Tanken att hon blir påkommen kan 
ses som en antydan om att det är tabubelagt för henne att ha en sexualitet, vilket styrks av att 
mannen i samma dikt inte beskrivs på samma sätt. I den ovan nämnda texten om den äldre 
nunnan som kritiserade skolflickors utseenden förmanar nunnan även flickorna att inte 
spendera tid på tennisplanen, då pojkar från en närliggande skola brukar stå vid staketet (s. 
70). Att flickorna förbjuds att interagera med pojkar är en del av kraven på att leva upp till 
jungfruidealet. Senare i samma bok beskrivs en kvinnlig karaktärs skratt som demoniskt, då 
det är högljutt, vilket kan påstås antyda att kvinnor bör vara tysta (s. 130). I den sista boken 
framställs en kvinnas röst som gäll när hon säger åt en man att städa rummet han hyr av 
henne, vilket kan läsas som en negativ beskrivning. Ytterligare ett exempel på kvinnor som 
framställs negativt på grund av att de är högljudda är en nanny som sägs ha en röst som en 
preussisk drillsergeant (s. 73). Vidare beskrivs poker vara ett spel som inte är till för 
respektabla kvinnor (s. 161), vilket visar på hur vidsträckta dessa krav är. Dessa exempel kan 
hävdas tyda på att kvinnor som anammar attribut som traditionellt klassats som maskulina blir 
dömda av sin omgivning, och på så sätt försvåras det för kvinnor som vill bryta mot 
könsroller. Det innebär att trots att kvinnor oftare beskrivs anamma maskulina attribut än 
tvärtom behandlas detta inte som enkom positivt. 
 
Många gånger när karaktärer beskrivs bryta mot detta ideal beskrivs de på ett negativt sätt, 
men inte alla gånger. I Context 1 bryter en kvinna mot idealet genom att starta ett uppror 
vilket kan hävdas vara en utmaning av könsroller, men senare beskrivs det hur hon spelar på 
feminina attribut för att slippa åtal (s. 54). I nästa bok beskrivs en kvinna som en brottsling (s. 
36), vilket även i denna bok kan argumenteras för att vara subversivt på samma sätt som 
föregående exempel men då detta är en extrauppgift utan någon kontext är det rimligt att anta 
att den har mindre inverkan på hur kön konstrueras. I English C beskrivs hur en kvinna lyckas 
starta en bank och vara självständig, och när hon gör det tar hon även en manlig titel (s. 20). 
Detta är ett tydligt brott mot jungfruidealet då hon beskrivs som självständig framför lydig, 
men samtidigt kan det argumenteras för att hon befäster en manlig norm genom att ta en 
manlig titel och på så sätt överkomma sina kvinnliga begränsningar i enlighet med de idéer 
som nämndes i Lennerheds antologi förut om hur kvinnor ska överkomma sig själva för att nå 
upp till samma nivå som män (s. 21,  67, 119). Samma kvinna antyds även ha ett förhållande 
med en annan kvinna (s. 21) vilket är den enda gången i samtliga analyserade böcker där en 
kvinna framställs som något annat än heterosexuell. Det är även ett brott mot 
jungfru/fresterska-dikotomin, då hennes sexualitet inte längre definieras i relation till en man. 
Detta är dock enda gången en kvinna beskrivs på annat sätt än heterosexuell, medan män 
beskrivs som homosexuella flera gånger i de olika böckerna. Detta skulle kunna läsas som ett 
uttryck för att kvinnor inte förväntas ha en sexualitet, medan män förväntas vara sexuella i 
större utsträckning. I en uppgift i samma bok beskrivs en kvinna vara väldigt bestämd och 
veta vad hon vill (s. 70), vilket inte stämmer överens med kraven på att som kvinna vara 
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lydig. Senare beskriver en kvinnlig karaktär hur hon senare i livet planerar att ta mycket plats, 
då hon inte tillåtits göra detta hittills (s. 135). Detta kan ses som en mer eller mindre direkt 
kommentar angående hur kvinnor förväntas agera, och antyder hur begränsande det är. 
Ytterligare en kommentar om detta återfinns i en text som påpekar att kvinnor kämpar med att 
de vill se bra ut, men är medvetna om att skönhet är ytligt, de vill äta men samtidigt gå ner i 
vikt, de vill fullfölja sina karriärsmål men inte verka för intelligenta så de skrämmer bort män 
och de vill vara attraktiva utan att verka lösaktiga (s.147). Utifrån detta kan det visas hur 
jungfruidealet genomsyrar stora delar av samhället, men även att texter som kommenterar det 
på detta sätt kan leda till en förändring, eller åtminstone medvetenhet. Det kan även hävdas 
visa hur den heterosexuella matrisen konstruerar den hierarkiska skillnaden mellan män och 
kvinnor. 
 
I jämförelse med detta jungfruideal framställs män ha en rovsexualitet och beskrivs som att de 
ska vilja behandla kvinnor som objekt. Det första exemplet kommer från Context 1 där det 
återfinns en text som har nämnts förr, där det beskrivs hur en kvinna vill ha ett monogamt 
romantiskt förhållande, och att den manliga huvudpersonen inte kan besvara hennes känslor 
då han hellre vill ha sin frihet. Det slutar med att han avslutar förhållandet och kvinnan blir 
ledsen samtidigt som han känner sig manlig, och söker några minuter senare upp en annan 
kvinna som han inleder ett förhållande med (s. 45-50). Detta visar hur män beskrivs som att 
de ständigt är på jakt efter nya partners. Ett annat sådant exempel är en text som nämndes i 
anslutning till diskussionen om jungfruidealet, där en kvinna beskrev hur hon aldrig kunde ha 
sex utan kärlek men i samma text nämner en manlig klasskamrat som ”took full advantage of 
the early pre-Aids 1980s” (s. 53). Här antyds väldigt tydligt att hennes manliga klasskamrat 
ansträngde sig för att ha så många sexuella partners som möjligt. En annan del av 
framställningen av mäns rovsexualitet är det faktum att kvinnor på flera ställen reduceras till 
enbart sina kroppar, exempelvis när en kvinna beskrivs som naken i samma bok och inget mer 
(s. 149). Detta återfinns även i Short Cuts to English 2 där en kvinna beskrivs som slående 
vacker och hur hennes nakna kropp skimrade i månljuset (s. 14). På sidorna 19 till 20 i 
English C beskrivs det hur, i det tidiga 1900-talets Kina, var fullt acceptabelt för gifta män att 
gå  på bordeller men kvinnor som var otrogna straffades med döden. I samma bok nämns även 
att våldtäkt används som ett vapen i krig (s. 157), vilket pekar på hur det konstrueras som 
manligt att ha många sexuella partners samt utöva sexuell makt över andra. Mot slutet av 
boken beskrivs en annan form av manlighet som framställs som mjukare och mer känslosam, 
men på grund av hur det formuleras är det möjligt att läsa det som att det endast är en charad 
för att kunna förföra kvinnor (s. 188). Utifrån ovan givna exempel är det möjligt att hävda att 
det konstrueras någon form av ”manlig natur” som föreskriver att män har ett så stort behov 
av sex att de på grund av detta alltid kommer försöka ha så många sexuella partners som 
möjligt, vilket kan klassas som rovsexualitet på samma sätt som togs upp i Från Sapfo till 
cyborg (s. 53, 186, 191-192, 194). Det visar även hur män konstrueras som aktiva i sexuella 
situationer, i motsats till kvinnor som konstrueras som passiva objekt. Detta visar återigen 
motsatsförhållandet och den hierarkiska skillnaden som beskrivs genom den heterosexuella 
matrisen. 
 
Maskulinitetspositioner 
 
I de olika texterna framträder även beskrivningar av manliga karaktärer vilket kan leda till 
diskussioner om maskulinitetspositioner i enlighet med Connells teorier, och här följer några, 
men inte samtliga, exempel på detta. I Context 1 beskrivs det hur en kvinna fastnar i en hiss, 
och blir räddad av brandmän som framställs som hjältemodiga och fysiskt attraktiva. I samma 
text medverkar även kvinnans far som beskrivs som beskyddande, samt hennes homosexuella 
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vän. Det kan läsas som att brandmännen intar en hegemonisk maskulinitetsposition då de på 
många sätt förkroppsligar maskulinitetsidealet genom att vara aktiva, hjältemodiga samt 
attraktiva gentemot en kvinna. Fadern kan ses som att han innehar en deltagande 
maskulinitetsposition då faderskap ofta beskrivs som en eftersträvansvärd maskulinitet, men 
samtidigt är han inte hjältemodig eller aktiv på samma sätt som brandmännen. Kvinnans vän 
intar en underordnad maskulinitet, då han beskrivs som feminin delvis på grund av sin 
sexualitet, och exempelvis fadern beskrivs ha ett problem med just den delen av honom (s. 
121). 
 
I en annan text beskrivs två manliga karaktärer, Ken och Fred, varav den förstnämnda 
genomgående beskrivs som mer aktiv, starkare, mer attraktiv samt ha bättre utbildning. Fred 
beskrivs som motsatsen, och utifrån detta skulle det gå att argumentera för att Ken innehar en 
hegemonisk maskulinitetsposition (s. 134-141). I nästa bok återfinns en berättelse om två 
brottslingar som gömmer sig efter ett dåd, Paul och Davys. Den sistnämnda beskrivs ha fått 
panik och skjutit personen de rånade, vilket ledde till att en kvinna bevittnade dådet. Paul tar 
på sig uppgiften att tysta vittnet, och texten går ut på att han dödar kvinnan medan Davys 
fortsätter gömma sig. Paul beskrivs genomgående som mer erfaren än Davys (s. 18-19), och 
sammanlagt är det möjligt att argumentera för att Pauls maskulinitetsposition beskrivs som 
hegemonisk då han är mindre känslostyrd, mer aktiv och löser problem. Samtliga dessa är 
saker som betraktas som maskulina, och då Davys i texten representerar motsatsen kan hans 
position läsas som en deltagande sådan. Trots allt deltar han i rånet, vilket är ett argument mot 
att han skulle tillskrivas en underordnad maskulinitetsposition. 
 
I English C beskrivs ”riktiga män” som sådana som åker motorcykel, aldrig går till 
tandläkaren, tvättar händerna i motorolja, röker, hotar med våld, brukar våld, förolämpar 
varandra med feminint kodade könsord, berättar när de har varit intima med kvinnor samt tar 
emot smärta gladeligen. Författaren tycks inte kunna leva upp till detta, men har märkt att på 
grund av att tiderna har ändrats, och så även maskulinitetsidealet, så har han gått från 
underordnad maskulinitet till deltagande. Trots detta uppges han längta tillbaka till förr, då 
han anser att saker och ting var enklare då (s. 186-187). På många sätt upprätthåller de 
hegemoniska maskuliniteter som framställs tidigare maskulinitetsideal, men samtidigt hade 
det varit oklokt att förbise att de andra maskulinitetspositioner som återfinns i böckerna 
faktiskt har möjlighet att visa andra sätt att vara maskulin på. Det skulle i så fall kunna 
utmana det rådande maskulinitetsidealet. Det sistnämnda exemplet skulle dock kunna hävdas 
förstärka det traditionella maskulinitetsidealet, då texten beskriver det nya idealet på ett 
negativt sätt. 
 
Diskussion om genus 
 
I de olika böckerna finns även uppgifter som kan läsas som uppmaningar till diskussion om 
genus och könsstereotyper. I Context 1 återfinns en diskussionsövning där eleverna ska ta 
ställning för eller emot påståendet att kvinnor kan uppskatta sporttävlingar, men att män 
behöver dem (s. 43). Senare frågar en annan uppgift vad amerikanska pojkar respektive 
flickor söker i ett förhållande utifrån den ovan nämnda texten där en man framställs vilja vara 
fri och en kvinna framställs vilja ha ett monogamt heterosexuellt förhållande (s. 52). På 
samma sida instrueras eleverna att dela upp sig utefter binära kön och göra listor på vilka 
egenskaper de inte finner attraktiva i det ”motsatta” könet. Mycket senare i boken instrueras 
eleverna att diskutera huruvida det är rätt eller fel att bannlysa musik med sexistiska texter (s. 
205). Vad dessa exempel har gemensamt är att de inte problematiserar de stereotyper de tar 
upp. Ett exempel där uppgiften nästan problematiserar vad den tar upp är en skrivövning där 
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eleverna ska börja med meningen ”men are from Mars, women are from Venus”, vilket 
antyder att det finns en essentiell skillnad mellan män och kvinnor, och avsluta texten med 
”so I decided to find out the truth for myself” (s. 57). Detta avslut kan ses som ett motstånd 
mot tanken om essentiella skillnader, men det är också möjligt att det istället befäster tanken 
att inledningsmeningen är sanningen. Efter en text med flera misogyna kommentarer om 
barbystade kvinnor frågar en uppgift vilka läsare författaren stöter bort i sin text, och hur (s. 
155). Detta kan ses som ett problematiserande av den föregående texten. 
 
Boken Short Cuts to English 2 innehåller en fråga om ifall flickor är mer moraliska än pojkar, 
och ber eleverna motivera sina åsikter (s. 28). Att vara moralisk är något som ovan skisserats 
som traditionellt kvinnligt, och det finns en risk för att en sådan frågeställning befäster denna 
stereotyp. Detta då det inte finns någon form av kritik mot denna föreställning innan vilket 
leder till både en risk att befästa detta samt en chans att utmana denna stereotyp. Efter en text 
som handlar om en seriemördare frågas eleverna om denne är en man eller kvinna (s. 43), 
trots att det inte finns något som antyder att personen ifråga skulle ha en binär könsidentitet, 
och ännu mindre huruvida om så är fallet vilket av de två alternativet det skulle vara. Med 
andra ord problematiseras inte ovan nämnda exempel. I kapitlet angående klassiker frågas 
eleverna varför Charlotte Brontë valde att publicera Jane Eyre under en manlig pseudonym (s. 
129). Detta skulle kunna leda till kritiska diskussioner om det förtryck som Brontë fick utstå 
som en kvinnlig författare. 
 
Slutligen återfinns några exempel på detta i English C. Det är i denna bok som det enda 
omnämnandet av en transperson4 återfinns, och då i form av en man som tycker om att klä sig 
i feminint kodade kläder. Efter detta uppmanas eleverna att diskutera huruvida detta är en 
kontroversiell livsstil eller inte (s. 34). Att detta är den enda tillgängliga representationen av 
transpersoner är problematiskt då det förstärker den heterosexuella matrisens tvingande effekt, 
särskilt med tanke på hur frågan är ställd då den kan bidra till att reproducera förtryck mot 
transpersoner. Senare diskuteras män och barn, och eleverna blir tillfrågade huruvida de håller 
med om påståendet att om män födde barn skulle det antingen inte finnas några barn, 
alternativt skulle samhället se annorlunda ut (s. 139). Senare efterfrågas vilka sociala, 
historiska och biologiska faktorer det finns för att kvinnor traditionellt är de som tar hand om 
barn (s. 165). 
 
Båda dessa frågeställningar cementerar föreställningen om att kön avgörs av vilken kropp en 
person har, vilket spelar med i den heterosexuella matrisens sätt att konstruera kön, samt 
osynliggör transpersoner som i många fall har ett kön som inte stämmer överens med vad de 
tilldelades vid födseln 5. Det sista exemplet frågar eleverna huruvida det finns en essentiell 
skillnad mellan kvinnor och män, och huruvida den beror på gener eller social inlärning. Efter 
det följer nio påståenden som eleverna ska ta ställning till på detta tema, och sedan jämföra 
med sina klasskamrater (s. 191). Detta har möjligheten att ifrågasätta normer om det finns en 
eller flera elever som inte håller med om de stereotypa påståendena, men samtidigt riskerar 
denna uppgift att cementera dessa normer i grupper där de redan har stor spridning. 
Sammanfattningsvis finns det i de tre böcker olika uppgifter som kan tolkas syfta till att 
diskutera genus, och vissa av dem har möjligheten att utmana normer och stereotyper. 
Samtidigt finns  det väldigt svag vägledning för eleverna, och dessa uppgifter skulle kunna 
resultera i att befästa dessa normer i många fall. 

4 ”Transperson” är en paraplyterm som kan innefatta saker från transvestitism eller drag-show till 
transsexualism. Det är en mycket bred och varierande grupp. 
 
5 Detta innebär att det finns män som har livmoder, och kan föda barn. Se exempelvis Thomas Beatie.  
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Sammanfattande diskussion 
 
Sammanfattningsvis skulle det gå att hävda att kön konstrueras på ett sätt som inte utmanar 
tidigare normer. Män beskrivs som maskulina, och kvinnor beskrivs som feminina, och 
maskulinitet och femininitet konstrueras på ett mycket liknande sätt som det som beskrivs i 
Från Sapfo till cyborg. Alltså fann analysinstrumentet det som analysinstrumentet var menat 
att finna. Frågan är om detta beror på någon form av självuppfyllande profetia, och om 
resultatet är övertolkat. Detta skulle kunna kontrolleras om en utomstående forskare 
analyserade samma läroböcker på samma sätt. Det kan dock argumenteras för att även om 
resultatet framkom genom en självuppfyllande profetia är det rimligt att anta att någon annan 
som upprepade samma analys skulle finna resultat som åtminstone till viss del 
överensstämmer med de som har presenterats här. Alltså är det rimligt att anta att de slutsatser 
som denna uppsats kommer fram till inte är helt gripna ur luften. Vidare fann 
analysinstrumentet delar i böckerna som motsade den traditionella könskonstruktionen, vilket 
är ett argument för att forskningsblicken inte var så vinklad att resultaten är irrelevanta. Hur 
konstrueras kön i pedagogiska texter? I de analyserade pedagogiska texterna konstrueras kön i 
enlighet med den heterosexuella matrisen och det som beskrevs i Lennerheds antologi. 
 
Dessa motsägelser tog sig allt som oftast form som kvinnor som beskrevs på ett maskulint 
sätt, vilket kan hävdas förstärka den maskulina norm som upptäcktes i representationen i de 
analyserade böckerna. Så även om kön inte alltid konstruerades på ett traditionellt sätt i 
böckerna kan det argumenteras för att detta oftast skedde på ett sätt som befäste maskulinitet 
som överordnat och normalt. Maskulinitet konstrueras alltså som den normala identiteten, och 
andra identiteter konstrueras som onormala och/eller underordnade. Detta utifrån Martinsson 
och Reimers tankar om hur normer fungerar både deskriptivt och restriktivt. Det som inte 
omfattas av normen konstrueras som onormalt (2008, s. 9). Då deltagande och underordnade 
maskulinitetspositioner beskrevs i böckerna som till viss del feminina så förstärker detta 
argumentet om att maskulinitet konstrueras som överordnat och normen. Att endast en 
transperson nämns i samtliga böcker bidrar till att konstruera transpersoner som onormala, 
speciellt då detta sker i ett sammanhang som uppmanar eleverna till att diskutera om detta är 
en kontroversiell livsstil. Manlig homosexualitet beskrivs mer än en gång i böckerna, men 
kvinnlig homosexualitet endast en gång. Detta konstruerar homosexualitet som onormalt då 
heterosexualitet beskrivs oftare, men kvinnlig homosexualitet konstrueras som mer onormalt 
än manlig dito. Vilka identiteter konstrueras som normala, respektive onormala? Maskulinitet 
konstrueras som det normala, och andra identiteter som avvikande. Transpersoner konstrueras 
som onormala, och kvinnor konstrueras som undergivna män så länge de inte anammar 
maskulina egenskaper men de kvinnor som gör det konstrueras som onormala. 
 
Då kön konstrueras på ett stereotypt sätt, och transpersoner konstrueras som onormala är det 
svårt att argumentera för att den heterosexuella matrisen utmanas i de analyserade böckerna. 
Detta då transpersoner i vissa fall har ett kön som stämmer överens med det som tillskrevs 
dem vid födseln. Alltså upprätthålls den delen av den heterosexuella matrisen som föreskriver 
att ett stabilt genus ska uttryckas genom ett stabilt kön. Vidare konstrueras män oftast som 
maskulina och kvinnor som feminina, vilket ytterligare upprätthåller den heterosexuella 
matrisen. Då heterosexualitet konstrueras som det normala upprätthålls även denna del av den 
heterosexuella matrisen. De gånger den heterosexuella matrisen utmanas sker detta genom att 
kvinnor beskrivs anamma maskulina attribut, vilket bidrar till att konstruera maskulinitet som 
överordnat, vilket upprätthåller en av den heterosexuella matrisens effekter. I de fall böckerna 
uppmanar till diskussioner om genus är det i många fall på ett sätt som riskerar att befästa 
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gamla stereotyper, vilket stärker de argument som har lagts fram hittills om hur böckerna 
konstruerar kön, normer samt upprätthåller den heterosexuella matrisen. Detta eftersom dessa 
diskussioner skulle kunna ha utmanat dessa tendenser men inte gjort det. 
 
Slutsats 
 
Vad har då denna undersökning funnit? Utifrån den representation som finns ifråga om 
författare och texter är det möjligt att konstatera att det finns en maskulin norm, och författare 
med feminint kodade namn är underrepresenterade. Författare med maskulint kodade namn 
får skriva fler texter, ta fler sidor i anspråk och i delar av böckerna som liknar 
litteraturantologier nämns fler författare med maskulint kodade namn än författare med 
feminint kodade namn. Vad gäller hur personer av olika kön beskrivs stämmer detta på många 
sätt överens med hur kön traditionellt har konstruerats i enlighet med vad som skisseras i Från 
Sapfo till cyborg samt den heterosexuella matrisen. Vissa brott mot dessa tendenser finns, 
men inte i lika hög utsträckning som tendenserna bekräftas. I de analyserade pedagogiska 
texterna konstrueras kön i stor utsträckning på ett stereotypt sätt. I de flesta exemplen ovan 
bekräftas bilden av att ett stabilt genus följer från ett stabilt kön och att detta konstrueras i 
tvingande heterosexuell praktik. Män ska vara maskulina och kvinnor ska vara feminina, och i 
de flesta fall stämmer sättet som maskulinitet respektive femininitet överens med hur det 
beskrivits genom historien. Maskulinitetsnormen förstärks av att de hegemoniska 
maskulinitetspositioner som återfinns i böckerna på många sätt utgör motsatsen till det som 
konstrueras som feminint. Dessa stereotypa könsuttryck är de identiteter som konstrueras som 
normala, och även om vissa brott mot stereotyperna kan tolkas vara acceptabla så finns det 
vissa saker som anses onormalt. Exempelvis nämns transpersoner endast en gång, och då 
centrerar diskussionen runt huruvida detta är en ”kontroversiell livsstil” eller ej. Detta kan 
jämföras med vad Skolverket fann i I enlighet med skolans värdegrund?. Vidare beskrivs 
ingen karaktär eller person som att den har ett icke-binärt kön. Den heterosexuella matrisen 
kan inte påstås utmanas i sättet som kön konstrueras i de analyserade läroböckerna, och 
utifrån detta är det möjligt att argumentera för att dessa böcker inte erbjuder eleverna 
möjlighet att fritt forma sin egenart utan ett tvingande binärt könssystem. 
 
Staffan Selander har författat ett uppdelning av hur forskningen på läromedel bedrivs, och 
utifrån denna uppdelning skriver denna uppsats in sig i en produktanalytisk tradition (2003, s. 
215). Att analysera läromedel som produkter är relevant baserat på Juhlin Svenssons resultat 
som visar att just pedagogiska texter används i stor utsträckning (2000, s. 67), vilket även 
Skolverket håller med om. I en rapport framkommer resultatet att engelska är det ämne där 
läroböcker används oftast (2006, s. 10). Att analysera de produkter som används så flitigt i 
undervisningen för att se hur de konstruerar kön är mycket relevant. Kancı och Altınay fann i 
sin artikel att män konstrueras som militärer och kvinnor konstrueras som barnafödare (s. 8). 
Detta stämmer överens med hur soldater, krig och barnafödande beskrivs i de böcker jag har 
analyserat. I enlighet med den nationalmyt som de nämner är militärtjänstgöring det viktigaste 
en person kan göra, vilket konstruerar män som huvudpersoner och kvinnor som avvikande. 
Även i läroböckerna för en specifikt militärinriktad kurs finns det minimal eller ingen 
representation av kvinnor, vilket ytterligare förstärker tanken om män som huvudpersoner (s. 
12). Detta stämmer överens med det resultat denna uppsats har presenterat, och konstruerar 
samma maskulina norm. 
 
Även Moira von Wright fann i sin analys av fysikläromedel att en maskulin norm. Män 
konstruerades som  normen i vetenskapliga sammanhang och kvinnor som avvikande. Detta 
stämmer överens med den maskulina norm som analysen inför denna uppsats fann, samt hur 
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män konstruerades som överordnade i de böcker som jag analyserat. Ännu mer 
överensstämmande är resultatet ifråga om vilka som konstrueras som logiska, och ofta 
beskrivs som vetenskapsmän, då både Wrights analys och denna fann att det oftast är män 
(1999, s. 45). Vidare visas att kvinnor endast bjuds in i vetenskapen om de lär sig ett 
vetenskapligt språk (s. 58) vilket skulle kunna jämföras med hur de gånger som den 
heterosexuella matrisen utmanas är det oftast då kvinnor lägger sig till med maskulina 
attribut. Slutligen fann Wright att vissa läroböcker bjuder in till en genusneutral undervisning, 
men då det saknas explicit fokus på jämställdhet riskerar detta att upprätthålla ojämställda 
hierarkier (s. 58-59). Detta kan jämföras med hur de uppmaningar till diskussioner om genus i 
de böcker som denna uppsats har syftat till att analysera ofta riskerar att befästa skadliga 
normer lika mycket som de har chansen att utmana dem. I rapporten I enlighet med skolans 
värdegrund? beskrevs resultatet att trots att många läroböcker har avsnitt som syftar till  att 
lyfta ett genusperspektiv är dessa delar ofta fristående och påverkar inte övriga delar. Detta 
kan jämföras med de kapitel i boken English C som diskuterar mäns och kvinnors världar. 
Vidare fann rapporten att transpersoner är mycket underprioterade, och män prioriteras högre 
än kvinnor i de analyserade böckerna (2006, s. 31). Detta kan jämföras med att transpersoner 
endast nämndes en gång i de tre böcker som har analyserats inför denna uppsats. Den manliga 
norm som utgörs av prioriteringen av män känns igen från både denna uppsats samt vad von 
Wright samt Kancı och Altınay fann. 
 
Detta är ett ämne som kan beforskas i stor utsträckning, och enligt mig bör det göra det då 
konstruktionen av kön är något som påverkar  samtliga personer i vårt samhälle. Exempelvis 
kan framtida studier omfatta fler pedagogiska texter, till skillnad från denna uppsats som 
endast behandla tre läroböcker, och samtliga i engelska. Det hade varit intressant att ta del av 
resultatet av en mer uttömmande studie, båda vad gäller antal pedagogiska texter samt antal 
ämnen. Även huruvida nya undervisningsmetoder, som ofta innebär större fokus på IKT och 
mindre fokus på typografiska läroböcker, befäster eller utmanar könsstereotyper hade kunnat 
producera intressanta resultat. Vidare kan det vara intressant att på något sätt försöka 
undersöka hur eleverna reagerar på hur kön framställs i material de tar del av, något som 
denna uppsats inte har tagit i beaktning. Gör eleverna motstånd eller accepterar de 
stereotyperna? Den maskulina och/eller manliga norm som tycks finnas av de flesta som 
analyserar läroböcker hade varit intressant att forska mer om. Både hur den tar sig uttryck 
samt vad den möjligtvis kan bero på. Denna uppsats fann även en grav underrepresentation av 
transpersoner, i samstämmighet med Skolverkets rapport, och detta är en fråga som förtjänar 
mycket mer uppmärksamhet än vad den får. 
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