
  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier 

Självständigt arbete 1 

för grundlärare F-3 och 

4–6, 15 hp 

Pojkar och flickor eller 
flickor och pojkar? 
En studie om jämställdhet i engelska läroböcker för årskurs 4 

Handledare: Véronique Simon 

Examinator: Kamilla Peuravaara 

Erik Andersson & Rasmus Granqvist 



 

 2 

Sammanfattning 

I denna studie analyserades två engelska läroböcker ämnade för årskurs fyra för att synliggöra hur 

jämställt det är mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna i böckerna. Studiens syfte var dels att 

ta reda på hur fördelningen mellan manligt och kvinnligt ser ut i böckerna, dels se hur karaktärerna 

framställs i läroböckerna och om det förekommer könsstereotypiska beskrivningar. 

Studien behandlar tidigare forskning av Angerd Eilard (2009), Berge och Widding (2006) och 

internationell forskning av Ruiz-Cecilia, Guijarro-Ojeda och Marín-Macías (2020) samt 

Lewandowski (2014). Därefter utgår studien från Hirdmans genussystem/teori samt 

multimodalitet. För att besvara studiens frågor använde vi oss av en innehållsanalys som var en del 

kvantitativ samt en del kvalitativ. Det kvantitativa angreppssättet användes för att ta reda på hur 

fördelningen av manligt och kvinnligt såg ut i böckerna. Den kvalitativa delen användes för att 

upptäcka hur karaktärerna framställdes och om könsstereotypiska beskrivningar fanns samt hur de 

såg ut. Det sistnämnda skedde genom att analysera bilder och text ur ett multimodalt perspektiv 

för att kunna synliggöra sådant som man som läsare annars lätt förbiser. Analysen presenteras 

genom stapeldiagram och beskrivande löpande text.  

Genom studiens resultat kunde vi konstatera att båda böckerna innehöll en jämn fördelning 

mellan grupperna män och kvinnor. Vi konstaterade dock att könsstereotypiska karaktärer fanns i 

båda böckernas innehåll. Detta i form av att de feminina karaktärerna får ta på sig mycket ansvar 

oavsett ålder, medan de maskulina målades upp som aningen ansvarslösa och slarviga i båda 

läroböckerna.  
 
Nyckelord : Genus, Kön, Jämställdhet, Innehållsanalys, Multimodalitet, Läroböcker 
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Inledning 

Hela vår lärarutbildning har genomsyrats av termerna jämställdhet och genus. Vid upprepade 

tillfällen under olika kurser har dessa begrepp vävts in i olika diskussioner och sammanhang. 

Svenska skolans tidigare läroplaner har innefattat krav och riktlinjer angående jämställdhet och nu 

har Skolverket publicerat en ny version. Läroplanen är ett styrande dokument som alla verksamma 

i skolan är förpliktigade att följa, det gäller lärare, rektorer, elever och vårdnadshavare. I Läroplan 

för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2022 görs inga drastiska förändringar gentemot läroplanens 

tidigare krav och riktlinjer, däremot förtydligas och specificerar man de krav och riktlinjer som 

skolan ska följa. Exempelvis står det i Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 att 

skolan ska verka för jämställdhet (Lgr 11, 2019, s. 7), medan det står i den senaste läroplanen att 

skolan aktivt ska verka för jämställdhet (Lgr 22, 2022, s. 7). Efter att ha läst igenom den nya 

läroplanen Lgr 22 blev vi nyfikna på att ta reda på om de läroböcker som används i dagens klassrum 

lever upp till de krav och riktlinjer kopplade till jämställdhet som Lgr 22 ställer på skolans 

utbildning. Därför kändes det relevant att undersöka om de läroböcker som används i skolan idag 

favoriserar manliga eller kvinnliga karaktärer, och om de målar upp någon av dessa grupper som 

stereotypiska i ett negativt sken. 

Under våra praktikperioder upptäckte vi vikten av lärobokens betydelse i olika ämnen och slog 

fast vid att ett av de ämnen som använder sig av den mest är ämnet engelska. I undervisningen i 

engelska använder sig eleverna ofta av en ”textbook” med berättelser som vanligtvis kan relateras 

till familj, intressen och vardagliga situationer. Detta gjorde den engelska läroboken till ett område 

som vi ansåg vara intressant att undersöka närmare. 

Med detta arbete vill vi synliggöra för lärare och blivande lärare som tar del av vår undersökning 

vikten av att välja rätt sorts läromedel för sin undervisning, det vill säga läromedel som inte 

förstärker de könsmönster som begränsar elevernas utveckling och lärande. Detta då det är en 

tydlig del av skolans värdegrund och uppdrag, då det är en del av skolans ansvar för en likvärdig 

utbildning att motverka könsmönster (Lgr 22, 2022, s. 6). 

Att tillföra mer underlag till en redan så betydelsefull forskning anser vi vara både viktigt och 

positivt. En läromedelsanalys upplevs dessutom vara aktuell nu då en ny läroplan, Lgr 22 nyligen 

har trätt i kraft. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras först rubriken Jämställdhet och skola, där jämställdhet först diskuteras 

på en global nivå för att till sist komma ner till samhällsdebatten. Där efter kommer rubriken 

Läromedel i skolan, där vikten av läromedels innehåll i form av representation beskrivs. Slutligen 

behandlas studiens Centrala begrepp. 

Jämställdhet och skola 

Förenta nationernas (FN) medlemsländer tog år 2015 fram en handlingsplan kallad Agenda 2030 

vars syfte är att agera en universell agenda för hållbar utveckling. Sveriges regering har valt att 

implementera Agenda 2030 och eftersträva deras mål. Agendan innehåller flera olika mål samt 

inbakade delmål som är tänkta att nås innan år 2030. Mål 4 under Agenda 2030 och de globala målen 

för hållbar utveckling är titulerad ”God utbildning för alla”. Målet handlar om att man globalt vill 

säkerhetsställa en likvärdig och inkluderande utbildning av god kvalitet samt att gynna livslångt 

lärande för alla. I detta mål påpekas bland annat att ”Forskning visar att inkluderande utbildning 

av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje 

samhälle”. Vidare står det även skrivet att ”All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och 

färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.” (Regeringskansliet, u.å., A). För att dessa mål ska 

kunna nås innan 2030 finns ett antal delmål som måste nås på vägen, där ibland delmål 4.1 som tar 

upp att skolans utbildning ska vara likvärdig och av god kvalitet. Delmål 4.5 handlar om att man 

innan 2030 ska ha avskaffat skillnader mellan könen inom utbildningsområden och säkerhetsställa 

lika tillgång till utbildning. Delmål 4.A trycker på att utbildningsmiljöer måste ta hänsyn till 

jämställdhetsaspekter för att skapa en fredlig, trygg och inkluderande lärandemiljö för alla (ibid., 

u.å., A). 

En av Sveriges lagar som bidrar till att stärka jämlikheten människor emellan är 

diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen som gäller idag trädde i kraft 1 januari 2009 och ersatte 

då tidigare spridda diskrimineringslagar samt jämställdhetslagen. Lagen syftar till att motverka 

diskriminering samt främja lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen är tvingande, vilket innebär att det är en lag som 

inte kan avtalas bort. Detta innebär att alla skolor i landet måste ta hänsyn till och följa lagen 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2022). 

Svenska skolan är skyldig att eftersträva jämställdhet, vilket nämns i läroplanens inledande 

kapitel Skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 22, 2022, s. 5). Termen jämställdhet har man länge 

talat om i den svenska skolan. Begreppet är en av de delar som genomsyrar skolans värdegrund 

och uppdrag, exempelvis står det under rubriken ”grundläggande värden” att skolan ska gestalta 

och förmedla människors lika värde, solidaritet och jämställdhet mellan män och kvinnor (ibid., s. 

10).  
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Regeringskansliet beskriver jämställdhet som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma 

sina egna liv och samhället. De menar också att områden som makt, ekonomi, inflytande, 

utbildning, hälsa, arbete och fysisk integritet kopplas till jämställdhet (Regeringskansliet, u.å., B). I 

stora drag upptäcker man saknaden av jämställdhet när orättvisor bland människor uppstår. 

Saknaden av jämställdhet är dessutom ett ämne som väldigt ofta tas upp i samhällsdebatten via 

massmedia. Exempelvis har Skolvarlden.se publicerat artikeln Elever upprörs av ojämställda läroböcker. I 

den framgår det att på Enskede skola fick eleverna räkna antalet bilder av män respektive kvinnor 

i sina läroböcker och blev chockade av resultatet. I exempelvis två historieböcker framkom det att 

de innehöll 59 olika bilder på män och endast fyra på kvinnor. Vidare visade resultatet från skolans 

projekt att tio av tolv undersökta läroböcker var långt ifrån jämställda. Detta upprörde eleverna 

och framför allt den gruppen som kände sig mest utsatt, tjejerna på skolan. Efter projektet valde 

skolan att beställa nya böcker till vissa ämnen samt skicka en sammanställning av sina resultat till 

läromedelsförlagen (Skolvärlden, 2017). Detta kan ses som ett exempel av att skolor runt om i 

Sverige ännu inte har lyckats med att skapa jämställdhet i utbildningen. 

Läromedel i skolan  

Material i form av läroböcker kan representera vem som hörs, syns och är närvarande, och enligt 

forskaren Stuart Hall (1997) grundar sig representation i att skapa mening. Detta meningsskapande 

kan tala om för oss om vad som ska inkluderas respektive exkluderas, vad som är avvikande och 

vad som är normalt. Detta fungerar som en sorts maktfördelning som i sin tur hänger ihop med 

identitetsskapande. Emilia Åkesson skriver om detta i sin artikel Vem representeras i materialet? och 

påpekar sedan att i skolans värld kan representation handla om att som elev kunna få bli speglad i 

undervisningen (Åkesson, 2016A, ss. 1–2). Detta påvisar den viktiga roll ett läromedel kan spela 

under elevernas utbildning i skolan, då läromedlen genom text och bild kan både ge eleverna 

identitetsbekräftelse och påverka deras världsbilder indirekt och direkt. Vikten av detta stärks i Lgr 

22 under rubriken syfte i ämnet engelska som påpekar att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

sin förmåga att sätta innehållet i relation till sina egna erfarenheter. Vidare i det centrala innehållet 

står det att undervisningen ska innefatta välbekanta ämnesområden för eleverna samt vardagliga 

situationer, intressen, platser, aktiviteter och händelser (Lgr 22, ss. 35–36). 

I den svenska skolan idag regleras inte vilka läromedel som ska användas och det finns inte 

heller någon statlig kontroll av de läromedel som produceras. Däremot finns det ramar för 

undervisningen från statens sida, vilket i sin tur skapar ramar för läromedel då de måste följa de 

förordningar och lagar som styr verksamheten. Skolorna själva står för val och kvalitetssäkring av 

de läromedel som skolan väljer att använda sig av med rektor som ytterst ansvarig. Hur dessa 

läromedel sedan används för undervisningen och följer det centrala innehållet är lärarens ansvar 

(Skolinspektionen, 2021, ss. 8–9). I och med detta är det avgörande att elever får använda sig av 

läroböcker av hög kvalitet med så jämställt innehåll som möjligt. 
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Centrala begrepp 

Jämställdhet 

Jämställdhet handlar om mer än bara rättvis könsfördelning. Det handlar även om att 

uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för män och 

kvinnor inom samhällets olika områden. Ett kvantifierbart mål på jämställdhet är när 

könsfördelningen är minst 40/60 % eller jämnare till vardera grupp män respektive kvinnor. Den 

kvalitativa jämställdheten handlar mer om de tidigare nämnda villkoren som inte nödvändigtvis 

förändras vid en jämn könsfördelning (Jämställdhetsmyndigheten, 2021). 

Stereotypisering  

Skolverket förklarar att stereotypa uppfattningar handlar om när unika individer förs ihop till 

homogena grupper som förväntas agera och tänka på ett liknande sätt. Vidare beskrivs också att 

olika skolämnen präglas av stereotypa uppfattningar, exempelvis att ämnen som grundar sig i språk 

och konst uppfattas av många som ”kvinnliga ämnen”. Skolverket menar att dessa uppfattningar 

kan leda till negativa förväntningar på pojkarnas prestationer i dessa ämnen (Skolverket, 2020). 

Stereotypisering kan delas in i olika kategorier. Med stereotypisering avser vi främst 

könsstereotypisering Enligt Natur & Kulturs psykologilexikon beskrivs könsstereotypisering som 

följande “Schablonmässigt tänkande om vad man tycker är manligt och kvinnligt. När man 

använder termen könsstereotyp (eng: gender stereotype) avser man i regel att det är en fråga om en 

fastlåst och svårföränderlig föreställning om vad som gäller för män och kvinnor i fråga om 

egenskaper och beteenden. ” (Psykologiguiden, 2022).  

Representation 

I bakgrundsavsnittet (s.7) har vi behandlat representation utifrån Åkesson (2016A). Det handlar 

i mångt och mycket om vem som ses av vem och i vilken kontext man presenteras. Representation 

som vi ämnar använda begreppet i arbetet kan visa på hur väl människor syns och vilka 

implikationer det kan få. Människor kan representeras på fler än ett sätt och en person kan känna 

igen sig i texten om den kan relatera till innehållet eller karaktären (Åkesson, 2016A, s. 4).  

Norm 

I Skolverkets publikation Normer, normmedvetenhet och normkritik författad av Emilia Åkesson 

beskrivs begreppet normer handla om idéer om vad som ses som önskvärt och normalt, kort sagt 

det ideal som en person förväntas anpassa sig till (Åkesson, 2016B, ss. 2–3). 
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Forskningsöversikt 

I det här avsnittet presenteras den tidigare forskningen vi har läst på området. Den tidigare 

forskningen behandlar ämnen som Kvalitetssäkring och val av läromedel, Hur kön framställs i 

läroböcker, Könsroller i svenska läseböcker och slutligen ett internationellt avsnitt. Den tidigare 

forskningen har hittats dels via läroböcker, sökmotorer med sökorden: Gender roles in EFL 

textbooks, Gender stereotypes, Genus och läroböcker. 

Kvalitetssäkring och val av läromedel 

Skolinspektionen har i sin rapport Kvalitetssäkring och val av läromedel granskat ett 30-tal skolor, 

29 huvudmän och deras rektorer i en intervjustudie för att belysa vilka val som görs och vilka deras 

strategier är för att välja ut läromedel till undervisningen. Rapporten har granskat hur rektorer styr 

lärares arbete med kvalitetssäkring av läromedel, likväl med vilken kvalitet som lärarna väljer 

läromedel. Skolinspektionen använder sig av en bred definition av läromedel i granskningen. Allt 

material som har använts som läromedel är således inbegripet i detta begrepp, det vill säga klassiska 

läroböcker, filmer, artiklar samt egenproducerat material av lärarna (Skolinspektionen, 2021, s. 4). 

Skolinspektionen finner i rapporten att en majoritet av rektorerna bör utveckla sitt jobb med 

kvalitetssäkringen av läromedel. Man har sett att ansvaret för jobbet med att kvalitetssäkra 

läromedel har skjutits över till lärarna från rektorerna. Det framgår i läroplanen för grundskolan att 

det är rektors ansvar att se till att skolans arbetsmiljö och dess läromedel är av god kvalitet. Vidare 

är det rektorns ansvar att utbildningen utformas i enlighet med grundläggande demokratiska 

värderingar, mänskliga rättigheter och en beprövad erfarenhet som vilar på vetenskaplig grund. 

Lärarna däremot är högst delaktiga i både valen och kvalitetssäkringen av läromedlen. Fastän 

ansvaret är överlagt hos lärarna anser de sig inte ha tillräckligt med tid för att göra en ordentlig 

kvalitetssäkring av läromedlen. I rapporten framgår det att lärarna har en hög tilltro till att de 

förlagsproducerade läroböckerna överensstämmer väl med både läroplan och kursplanerna, och att 

en undervisning styrd från läromedlet blir i enlighet med läroplanen (ibid., ss. 8–11). 

I granskningen framkommer att flera av de lärare som intervjuas inte kvalitetssäkrar läromedel 

utifrån ett värdegrundsperspektiv, de förlitar sig i stället till att förlagen som producerar läromedlen 

redan har gjort denna granskning (Skolinspektionen 2021, s.23). Lärarna påpekar dock att de läser 

igenom läromedlen utifrån en internaliserad bild av värdegrunden och skulle reagera om något är 

olämpligt (ibid., s. 23). Vidare berättar lärarna att de undersöker hur olika grupper representeras i 

text och bild eller om läromedlet förmedlar något som inte stämmer överens med läroplanen. 

Särskilt fokus läggs på hur kvinnor framställs i läromedlen. 



 

 10 

Hur väl representeras kön i läromedel? 

Britt-Marie Berge och Göran Widding har skrivit forskningsrapporten En granskning av hur kön 

framställs i ett urval av läroböcker (2006). Deras granskning kartlägger hur kön framställs i 24 läroböcker 

i ämnena naturkunskap/biologi, historia, religion och samhällskunskap för grundskolan, högstadiet 

och gymnasiet (Berge & Widding, 2006, s. 9). 

Analysen tar avstamp i den statliga diskursen om jämställdhet och författarna skapade ett 

ramverk med övergripande frågor och kategorier utefter denna diskurs. Några av frågorna var ”I 

vilken grad blir kvinnor, män och transpersoner i lika hög grad representerade?” och ”Hur 

representeras kvinnor, män och transpersoner i texten?”. Vidare skapades ett ramverk med ett antal 

kriterier som exempel på avvikelser från den statliga diskursen om jämställdhet mellan könen. 

Dessa fungerar till exempel som olika uttryck för diskriminering av kön. En grupp 

kvinnor/män/transpersoner kan bli diskriminerade om deras grupp inte alls finns representerad, 

är kraftigt underrepresenterad eller är kraftigt överrepresenterad och riskerar stereotypisering med 

mera. Utifrån målen om kvalitativ jämställdhet kan samma grupper bli diskriminerade eller kränkta 

om de till exempel nedvärderas/förminskas i förhållande till andra grupper, explicit förlöjligas, 

explicit skuldbeläggs med mera. Författarna avrundar avsnittet med att nämna att:  

En förebildlig lärobok med avseende på kön är därför enligt vår mening den som inte har 
exempel på de ovan nämnda kategorierna. Det betyder att en sådan lärobok genomgående 
gestaltar och förmedlar jämställdhet mellan kvinnor, män och transpersoner. Den 
förebildliga läroboken innehåller genomgående inslag som aktivt och medvetet främjar 
kvinnors, mäns och transpersoners lika rättigheter (Berge & Widding, 2006, s. 9). 

Berge och Widding fann i sitt resultat att både kvinnor och män finns representerade i både text 

och bild, men det som genomsyrar hela analysen av läroboksmaterialet är att pojkar och män är 

överrepresenterade. Kvinnor/flickor får göra i princip göra samma saker som männen/pojkarna 

men man ser att männen får ta större plats genom fler representanter och aktiviteter. I de fall när 

kvinnor får vara i kvantitativ majoritet är den dock marginell. Berge och Widding kan 

sammanfattningsvis konstatera att de granskade läroböckerna är präglade av en heteronorm, då 

transpersoner får ytterst liten representation. Sammanfattningsvis har de analyserade läroböckerna 

en överrepresentation av män och pojkar och således genomsyras de även av en manlig norm 

(Berge & Widding, 2006, s. 29).  

Könsroller i svenska läseböcker 

Angerd Eilard redogör för sin forskning i kapitlet Förändrade genusmönster i grundskolans läseböcker i 

forskningsantologin Genus i förskola och skola – förändringar i policy, perspektiv och praktik (Wernersson 

red. 2009). Eilard redogör för tidstypiska föreställningar om barn och familj utifrån ett 

genusperspektiv. Studien utgår från en analys av ett drygt 60-tal läroböcker som har använts i den 

svenska grundskolan från 1962 fram till millennieskiftet. Syftet med studien var att ” […] beskriva 
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hur våra samhällspositioner som barn, kvinnor och män av olika etnisk härkomst har framställts i 

skolans texter samt hur representationerna har förändrats eller inte förändrats under det senaste 

halvseklet. […]” (Eilard, 2009, ss.121–122). Läseböckerna och de pedagogiska texterna har varit av 

stort intresse att studera då de är specifikt utformade för att användas i skolverksamheten. Denna 

typ av läroböcker är präglade av samspelande processer såsom politik, kultur, individuella och 

ekonomiska processer. Dock tenderar dessa läroböcker att uppfattas som neutrala och objektiva i 

en skolkontext. Läroböckerna är författade i en kontext av de processer som ovan nämnts, men är 

också präglade av den rådande läroplanens riktlinjer, marknadsstrategier med mera. Tongivande är 

att även om en lärobok/läsebok endast är en del av det stora vardagliga multimodala samhället får 

skolan en avgörande roll i och med att man har makten att förstärka eller kontrastera det budskap 

som förmedlas där. 

Under 60-talet möter läsaren en patriarkal genusdiskurs, som producerar en bild av den 

borgerliga familjen. Rollerna är tydligt fördelade, mannen (pappan) är propert klädd och 

familjeförsörjare, kvinnan (mamman) den prydliga husmodern och barnen framställs som lydiga 

och väluppfostrade. Vidare skriver Eilard att gränserna och hierarkierna inom familjen är tydliga, 

både mellan könen och samt mellan vuxna och barn. Föräldrarna är överlägsna barnen och längst 

ned i familjehierarkin hittar vi flickan. En början till förändring går att antyda här genom att de 

diskursmönster som har varit aktuella i årtiondena innan börjar ifrågasättas. Nya karaktärer 

kommer fram som ifrågasätter den rådande diskursen, kunskapssynen och moralen och en av dessa 

var till exempel den töntiga mansfiguren (Eilard, 2009, ss. 124–125). 

Under 70-talet blir de nya diskurserna synliga i läseböckerna. Allra tydligast är 

jämställdhetsdiskursen som har tagits fram i och med den nya läroplanen (Lgr 69). Den nya 

diskursen ger upphov till vad Eilard kallar för den nye ”mjukismannen” och den könsneutrala 

flickan. Flickorna stärks i sina roller och man ser vad som är till synes omvända könshierarkier. 

Männen börjar träda in i de mer kvinnliga domänerna och hjälper till med till exempel bak och 

barnpassning men detta framställs snarare som ett förlöjligande. Vidare skriver Eilard: 

 
Om man uppehåller sig vid skärningspunkten kön/generation, kan man konstatera att den 
unga generationen, och alltså inte minst flickorna, framställs som alltmer frimodig och 
självständig jämfört med tidigare böcker, och äldre kvinnor som oberoende och 
handlingskraftiga, medan ”den nye mannen” närmast infantiliseras. Här kan man notera att 
det icke desto mindre är maskulinitet som i grunden värderas högst, trots att det ytligt sett 
förs in mjuka feminina ideal i diskurserna. Anammandet av maskulinitet förefaller lyfta och 
stärka flick- och kvinnokonstruktionerna, medan det motsatta alltså gäller för feminina 
värden och männen. (Eilard, 2009, ss. 125–126) 

Under början av 1980-talet domineras de undersökta läseböckerna av arbetarklasskillnader 

medan den tidigare nämnda borgarfamiljen tycks vara ”ute”. Barnperspektivet växer fram och det 

framställer barn som alltmer självständiga, kompetenta och delaktiga. Arbetarklassnormer, 

könsneutralitet och mjuka manliga ideal sätts i gungning under den andra halvan av 80-talet med 

nyliberalismens intåg. Individualisering och den enskilda individen står i fokus och de könsneutrala 
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barngestaltningarna har börjat avta. Barnen i läseböckerna konstrueras återigen som ”riktiga” 

flickor och pojkar. Detta kan man härleda till att de gamla diskurserna återkommer i texterna och 

framstår som ”nya” (Eilard, 2009, s. 127).  

Under senare delen av 80-talet släpps två bokserier som kommer i olika svårighetsgrader. Dessa 

böcker är starkt kopplade till den rådande samhällshierarkin. I det ena läromedlet ser man att den 

lättlästa boken är anpassad och namngiven efter arbetarklasspojken, den medelsvåra efter flickan 

från småföretagarfamiljen och slutligen den svårlästa efter akademikerpojken. I det andra 

läromedlet är den lättlästa versionen döpt efter flickan och den svårlästa efter pojken (Eilard, 2009, 

ss. 127–128). 

Under 90-talet tar det tilltagande barnperspektivet över berättandet och de vuxna trycks undan. 

Det kompetenta barnet är ett faktum och ”lustmänniskan” ersätter ”pliktmänniskan”, vilket blir 

som ett uttryck för modernistiska ideal. Det heteronormativa är det budskap som dominerar i 

läseböckerna. Eilard skriver:  

Kvinnorna och flickorna gestaltas som starka, initiativtagande individualister, men 
förlöjligas om den osynliga genusgränsen överträds för mycket. Pojkarna och männen 
framställs som svagare och mer beroende, och därmed i individualismens tidevarv såsom 
ganska töntiga. Till exempel har huvudpersonen – som för första gången är en ensam pojke 
– hela tiden en flickvän vid sin sida. (Eilard, 2009, s. 128).  

Denna flickvänskaraktär menar Eilard är intressant ur ett genusperspektiv då hon uppnår sin 

”nästan” huvudpersonsstatus främst i egenskap av pojkens partner. Det är också anmärkningsvärt 

att läseböckerna fram tills nu allt som oftast haft både en pojke och en flicka som huvudkaraktär. 

I den sista epoken som presenteras har Lpo 94 introducerats. Här ser Eilard att de diskurser 

som finns både förstärks och förändras. Vuxen/barn-relationerna präglas av jämlikhet. Barnen är 

initiativrika och kompetenta. Mammorna får ta en annan roll och är delvis upptagna med karriärer 

och självförverkligande medan papporna är de som får ta över ansvaret att ta hand om barnen, i 

frånvaro av mamman. Flickorna skildras som små tonåringar, intresserade av kläder, disco samt att 

”bli ihop” med en pojke. De beskrivs oftast som starka, självständiga och initiativtagande och 

uppmanas således att anpassa sig till vuxenvärlden. Pojkarna däremot är fortfarande övervägande 

barn. De får sparka med boll, leka med lego och tillåts vara barnsliga och pojkiga. I kontrast till 

varandra framstår det som att flickan gör framsteg i hur hon presenteras och pojken framstår som 

oförändrad (Eilard, 2009, ss. 129–130). 

Slutligen konstaterar Eilard att den heteronormativa diskursen, som paradoxalt haft sin 

förankring inom jämställdhetens diskursordning är en av de diskurser som har bestått genom åren. 

Läseboksflickan har förändrats från den snälla skötsamma flickan i de tidigare läseböckerna. Denna 

förändring är präglad av en maskulinisering och ett slags frigjordhet i jämställdhetens namn. 

Läsebokspojken har också förändrats, vilket syns i att de feminina egenskaperna som han anammat 

inte längre förlöjligas, men jämfört med flickan har han inte förändrats lika mycket. Avslutningsvis 

tycks det finnas en återgång mot en traditionell könsordning där flickan tilldelas rollen som partner 

och objekt, och pojkar får vara aktörer (Eilard, 2009, ss. 132–134). 
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Internationell forskning 

I UNESCO:s (2020) rapport Gender report: A new generation: 25 years of efforts for gender equality in 

education konstaterar man att kvinnor är underrepresenterade i läroböcker som används i skolan i 

stora delar av världen idag. I ett flertalet studier som de har granskat från länder som Ungern, 

Turkiet, Pakistan, Sydkorea, Etiopien, Nepal med flera, ser man att kvinnor är allt från 

underrepresenterade till kraftigt underrepresenterade (UNESQO, 2020. ss. 39–41). Författarna 

menar att läroböcker är en stor faktor i elevernas identitetsskapande och att de förmedlar 

kunskaper, sociala- och könsnormer som bidrar till skapande av deras världsbild. Man menar att 

dessa faktorer bidrar till ett förväntat beteende och vilka normer och egenskaper som gäller för 

både män och kvinnor (ibid., s. 39). 

I två läromedelsanalyser som vi har tagit del av ser vi liknande trender till det som UNESQO 

konstaterar. Marcin Lewandowski menar att könsstereotypisering i utbildningsmaterial inte har 

varit ett ovanligt tema i studier på området men att väldigt lite uppmärksamhet har riktats mot hur 

män och kvinnor framställs i EFL/ESL (English as a foreign language/English as a second 

language) (Lewandowski, 2014, s. 1). Lewandowski undersöker sex läroböcker varav tre är 

publicerade innan millennieskiftet och tre efter för att se om någon förändring har skett över tid. 

I en liknande studie utförd av Ruiz-Cecilia, Guijarro-Ojeda och Marín-Macías undersöker man 

huruvida det förekommer könsstereotyper och vilka normer och värderingar som förmedlas av 

läroböckerna. Studiens bakgrund målas upp mot FN:s hållbarhetsmål (SDG- sustainable 

developement goals). FN:s hållbarhets mål är densamma som Agenda 2030 vi beskriver i 

bakgrundsavsnittet (s. 6). Författarna lyfter fram mål 4 om god utbildning för alla och att man 

ämnar undersöka huruvida läroböckerna och läromedelsproducenterna når upp till målen för god 

utbildning för alla (Ruiz-Cecilia; Guijarro-Ojeda & Marín-Macías, 2020, s. 1).  

Lewandowskis granskning visade att i de äldre läroböckerna var män kraftigt överrepresenterade 

och stod för 75% av innehållet. När han jämförde de mot de nyare läroböckerna efter 

millennieskiftet såg han att männen stod för 52,8% av innehållet och kvinnorna nu stod för 47,2% 

vilket är en markant förbättring (Lewandoswki, 2014, s. 87). Även i Ruiz-Cecilia, Guijarro-Ojeda 

och Marín-Macías studie finner man att de manliga representanterna får utgöra flest huvudroller 

och man ser att läromedlet är kraftigt präglad av en heteronorm (Ruiz-Cecilia; Guijarro-Ojeda & 

Marín-Macías, 2020, ss. 12–13). 

I båda studierna framkommer det också en isärhållning mellan det manliga och det kvinnliga. I 

Lewandowski (2014) ser man att männen ofta kopplas ihop med någon av följande 

attribut/områden: Anställning, intellekt, sociala färdigheter och hobbyer. Kvinnornas 

beskrivningar var kopplade till: Utseende, vardagliga sysslor och relationer. Lewandowski kopplar 

detta till att i de äldre läroböckerna gavs kvinnorna oftast biroller som inte tog lika mycket plats 

och beskrevs ofta som mamma eller hustru (Lewandoswki, 2014, s. 88). Samma trend presenteras 
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i Ruiz-Cecilia, Guijarro-Ojeda och Marín-Macías där författarna menar att kvinnorna i de 

analyserade läroböckerna systematiskt blir reducerade till biroller. Dessa biroller är dessutom starkt 

kopplade till shopping och mode (Ruiz-Cecilia; Guijarro-Ojeda & Marín-Macías, 2020, s. 12–13). 

Med denna tidigare forskning med oss som underlag, vill vi undersöka hur det ser ut i läroböcker 

som används i ämnet engelska i den svenska skolan.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt presenterar studiens valda teorier. Dessa teorier innefattar Hirdmans 

genussystem/teori samt multimodalitet utifrån Danielsson & Selanders modell för multimodalt 

textarbete. 

Hirdmans genusteori  

Yvonne Hirdman är professor emerita vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet 

(Stockholms universitet, u.å). Hon använder sig av begreppet genus för att skapa en distans till det 

äldre begreppet könsroll. Hon menar att man behöver ett annat ord som frigör sig från könet, 

rollen och dess inneboende egenskaper. Ordet kön är ett så kallat orent ord, som kommer med 

både vetenskapliga och vardagliga uppfattningar. Genom att använda ordet kön riskerar man att ta 

med ”könets” andra betydelser och dess inneboende underordningar (Hirdman, 2001, ss. 12, 15–

16). Således används begreppet kön och genus skilt, Hirdman beskriver det som ”Jag behöver ordet 

genus för att kunna tala om hur man talat och talar om kön. För en sådan uppgift har man helt 

enkelt inte råd med att kunna bli missförstådd” (ibid., ss. 15–16). 

Ordet genus har vuxit fram från en översättning av engelskans begrepp ”gender”. I engelskan 

används gender både som slag/sort och kön. Inom den svenska kvinnoforskningen på 80-talet 

valde man att göra ordet till sitt eget ord och som en uppgörelse med det enligt Hirdman förlegade 

könsrollsbegreppet (Hirdman, 2001, ss. 12–13).  

Begreppet genus är också behändigt att ha för att förstå och kunna diskutera utsträcktheten, 
dvs. att genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt: tankarna om 
manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, 
situationer, tyg, mat, politik, arbete. Det handlar om kvinnligt/manligt som överförda 
abstraktioner. Där blir begreppet genus tydligare och klarare än ”Kön” och lämnar inte 
utrymme för tvetydigheter. (Hirdman, 2001, s.16)  

Genussystemet 

Hirdman (1988) skriver i sin artikel Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning att 

”genussystemets två grundläggande logiker är isärhållningen av könen och etablerandet av det 

manliga som norm. Kvinnoforskaren måste ställa frågan om hur isärhållningen fungerar och när 

den kan upphävas, för att undvika att reproducera dikotomin mellan manligt och kvinnligt i den 

egna teorin.” (Hirdman, 1988, s. 49). Genussystemet är enligt Hirdman en ordningsstruktur av kön 

och en förutsättning för andra sociala ordningar. Ena logiken för genussystemet är isärhållandet av 

könen, dikotomin mellan manligt och kvinnligt. Den andra logiken är hierarkin, att det är mannen 

som är norm. Hirdman betonar att ju mer differentierat ett samhälle blir desto svårare blir det att 

synliggöra isärhållandets uttryck och konsekvenser (ibid., ss. 51–52). 
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Multimodalitet 

Text är idag ett begrepp som i forskningen används i en vid mening. Text är inte bara ”skrivna ord 

på ett papper” och det är noga att man tydliggör hur man använder begreppet. Text i denna vida 

mening innebär att texter är multimodala, att de är komponerade av olika teckensystem, eller 

semiotiska modaliteter. Dessa kan vara ord, teckningar, fotografier, grafer eller olika former av 

symboler. Med insikt i detta är det inte bara bilder som gör texten multimodal utan det kan vara 

någon eller alla delar av en text (Danielsson & Selander, s. 17). Danielsson och Selander skriver i 

Se texten! (2014): 

Alla delar av en textyta är potentiellt meningsbärande. Ibland är informationen mellan de 
olika elementen motstridig, ibland kompletterande, ibland är den skrivna verbaltexten den 
viktigaste semiotiska modaliteten för att ge information, ibland bilden. Varje textsida 
erbjuder därför olika slags utmaningar i tolkningsarbetet […] (Danielsson & Selander, 2014, 
s. 20) 

I boken Se texten! finns en modell skapad för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter 

framtagen av Kristina Danielsson och Staffan Selander. Modellen är utvecklad för att underlätta 

för till exempel lärare att upptäcka potentiella svårigheter som en elev kan möta i texter. Modellen 

har fyra övergripande delar: övergripande struktur och iscensättning, samspel mellan textens delar, 

verbalt bildspråk och värderingar. Författarna skriver att modellen är relativt omfattande och den 

behöver inte användas i alla steg för alla texter (Danielsson & Selander, ss. 42–43).  

När man arbetar med modellen för att synliggöra värderingar behöver man vara medveten hur 

det kan te sig i läromedlen. Danielsson och Selander skriver att ”värderingar kan vara mer eller 

mindre explicit uttryckta”. De värderingar som uttrycks i text brukar vara enklast att identifiera då 

de ofta signalerar att det handlar om just en värdering. När man inte hittar explicita värderingar går 

man vidare och tittar efter implicita värderingar. De implicita värderingarna är sådant som lätt kan 

förmedlas via exempelvis bilder. Det är när man tittar vidare på hur bilderna framställer karaktärer 

som man kan synliggöra sådant som omedvetna uppfattningar och värderingar om till exempel kön 

(Danielsson & Selander, s. 58).  

Med avstamp i detta teoretiska avsnitt tar vi inspiration av Danielsson och Selanders modell för 

att kunna synliggöra vilka normer, värderingar och eventuella stereotypiseringar som finns i 

läroböcker i engelska som används i skolan idag. Vi presenterar nedan studiens syfte och 

frågeställningar som leder vidare i arbetet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på om läroböcker för ämnet engelska i årskurs 4 framställer sina 

karaktärer som könsstereotypiska samt hur manliga och kvinnliga karaktärer representeras i 

läroböckerna. 

1. Hur ser fördelningen mellan manligt och kvinnligt ut i läroböckerna? 
2. Hur framställs karaktärerna i läroböckerna, förekommer det könsstereotypiska 

beskrivningar? I sådana fall, hur ser de ut? 
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Metod 

Detta avsnitt kommer att presentera vår metod som är en innehållsanalys, varför vi har valt den 

och hur den är applicerad. Vi kommer även att redogöra för vår urvalsprocess, reliabilitet och 

validitet samt vilka etiska förhållningsregler vi har tagit i beaktning.  

Innehållsanalys 

”Att analysera något är att bryta ner det i mindre delar och sedan undersöka närmare, för sig självt 

eller i relation till varandra.” (Hellspong & Ledin, 1997, s.44). Den metod vi har valt är en 

innehållsanalys som är inspirerad av Britt-Marie Berge och Göran Widdings rapport En granskning 

av hur kön framställ i läroböcker (2006) samt den modell för arbete med multimodala texter framtagen 

av Kristina Danielsson och Staffan Selander i boken Se texten! (2014). Enligt Bryman (2018) är 

innehållsanalys ett angreppssätt som man kan använda sig av när man på ett systematiskt och 

replikerbart vis vill räkna på förhand bestämda kategorier. Denna analysmetod lämpar sig för att 

svara på vår första forskningsfråga: Hur ser fördelningen mellan manligt och kvinnligt ut i läroböckerna? Då 

vi ämnar räkna hur ofta något förekommer (Bryman, 2018, s. 359). Vidare skriver Bryman att de 

beslut om vad som ska räknas vid en innehållsanalys styrs av frågeställningen som är aktuell i 

studien (Bryman, 2018, s. 364). Vår kvantitativa data kommer antecknas i frekvenstabeller för att 

vi ska kunna räkna på antal och andelar. När data har kodats ska den sammanställas och presenteras 

i diagram med nominalvariabler. Vi kallar de för nominalvariabler för att vi inte kan rangordna 

dessa kategorier och det är inte heller vår intention, då vi vill se hur ofta någon av de två variablerna 

förekommer (Bryman, 2018, s. 409–411). Denna del av analysen blir något kortare än den mer 

beskrivande delen som är av kvalitativ karaktär. 

Den andra delen är som ovan nämnt av kvalitativ karaktär och är något längre för att kunna 

svara på vår andra forskningsfråga: Hur framställs karaktärerna i läroböckerna, förekommer det 

könsstereotypiska beskrivningar? I sådana fall, hur ser de ut? 

Den kvalitativa analysmetoden ämnar synliggöra sådant som vi ej anser vara kvantifierbart som 

till exempel värderingar och egenskaper. För att svara på vår andra forskningsfråga utformas ett 

ramverk. Då värderingar, normer och egenskaper kan uttryckas på ett flertal sätt går vi in i analysen 

med det vidgade begreppet om text (s. 16). För att kunna synliggöra om karaktärerna i läromedlen 

framställs på ett stereotypt vis gör vi en multimodal närläsning av kapitlen. Närläsningen går till likt 

det Danielsson och Selander beskriver (2014, s. 58) att man först tittar efter exempelvis värderingar 

i texten för att sedan titta på bildspråket. Det vi finner vid våra genomläsningar antecknas i 

ramverket nedan (Se Bilaga 2). Detta analyseras sedan med hjälp av våra teorier och begrepp. 

 

 

Kapitel Aktörer Händelser Värderingar Egenskaper 
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Kapitlets 

namn 

Vilka som 

agerar i 

kapitlet 

Här återges händelser 

och handlingar i kapitlet 

Vilka värderingar 

återfinns i texten och 

bildspråket? Både 

explicita och implicita 

värderingar. 

Vilka 

egenskaper 

har eller ges 

karaktären 

 

 

Genomförande och kodning 

I genomläsningarna av de två valda läroböckerna har fokus varit att se hur många gånger 

män/pojkar och kvinnor/flickor förekommer i bild. Vid varje förekomst av en man/pojke eller 

kvinna/flicka i illustrerad form har detta antecknats i en tabell för vardera bok. Dessa har sedan 

sammanställts i grafer som vi presenterar i kommande avsnitt.  

I nästa steg av datainsamlingen har böckerna lästs igen för att koda av vilka karaktärer som 

figurerar i både text och bild. Dessa har antecknats som unika karaktärer i en tabell när de har 

förekommit med både namn och tillhörande bild. De karaktärer som saknar repliker, ej är 

namngivna och endast är i bakgrunden har ej noterats som karaktärer i läromedlet då de endast 

fungerar som statister i bakgrunden. Ytterligare en fas av genomläsning har utförts av de avsnitt 

där båda grupperna män och kvinnor förekommer i skriven text. I denna fas har det antecknats 

vilket antal meningar som vardera grupp har i dessa interaktioner för att skapa ett mått på 

representation genom talutrymme. En mening kan bestå av ett enda ord eller flera sammansatta 

fraser/satser. Varje mening har noterats i en tabell för att slutligen kvantifieras och även här 

presenteras i en tabell. För att undvika spekulation och antagande av någons genus för de karaktärer 

som figurerar i läroböckerna har ett antal kriterier listats och följts. För att den karaktär ska 

bestämmas som antigen man eller kvinna har vi tagit i beaktning hur karaktären benämns. 

Benämningarna kan vara vilken roll, pronomen, familjetillhörigheter, arbetstitlar med mera som 

karaktären tillskrivs. Exempelvis ”Fraser is my brother” signalerar till oss att den här karaktären 

Fraser är någons bror och således kodas som manlig. 

I genomläsningarna för den kvalitativa delen har fokus varit på att synliggöra hur karaktärerna 

framställs och synliggöra eventuella könsstereotyper. För att vi ska kunna synliggöra om det 

förekommer könsstereotyper läser vi texterna flera gånger. I den första genomläsningen läser vi 

och antecknar endast ner från den skrivna texten, dialoger och berättarröst kodas av här. I en andra 

genomläsning läser vi av bilderna på uppslaget, detta för att synliggöra sådant som inte syns eller 

sägs i den skrivna texten exempelvis värderingar. Slutligen så sammanställer vi mallen för kapitlet 

och läser av det, och tyder vad det säger oss om karaktärernas egenskaper och hur de framställs. 
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Denna metod och mall följs för alla valda kapitel för att ge oss ett resultat att analysera. Slutligen 

så analyseras våra mallar utifrån våra valda begrepp och teorier för att ge oss ett resultat att peka 

på. Om det döljer sig värderingar både explicita och implicita, om karaktärer framställs på ett visst 

vis utifrån sitt kön, och om det kan röra sig om normer och stereotyper.  

Avgränsning och urval 

I urvalsprocessen har vi valt att avgränsa oss till grundskolans år 4–6 och därifrån avgränsat oss till 

årskurs 4 för att de läroböcker som väljs ut ska hålla sig inom samma ramar. Vi behövde också ta i 

beaktning att vi är precis i en övergångsfas mellan två läroplaner, Lgr 11 och Lgr 22.  

I undersökningen har vi valt att undersöka hur läroböcker i ämnet engelska förhåller sig till de 

värderingar som skolan ska förmedla via undervisningen. Specifikt har vi valt att avgränsa oss till 

att undersöka hur väl män och kvinnor representeras i läroböcker i både text och bild samt om det 

förekommer stereotypa karaktärer i läromedlet för årskurs 4. Detta går att koppla till läroplanens 

grundläggande mål och värdering i del 1 och 2 av läroplanen, exempelvis då en del av skolans 

uppdrag innefattar att den aktivt ska verka för jämställdhet mellan kvinnor och män (Lgr 22 ss. 5–

9, 12). 

Undersökningens kvalitativa datainsamlande har avgränsats genom att analysera hela kapitel. 

Detta innebär att fler sidor har analyserats för den kvalitativa delen i läromedlet New what’s up? 4 

textbook, då dess kapitel innehåller fler sidor än i Champ 4 textbook. Denna avgränsning har beslutats 

för undersökningens kontinuitet, då det även beslutades att följa och analysera bokens 

återkommande karaktärer för att kunna upptäcka karaktärers egenskaper. Vid den kvantitativa 

analysen har böckerna analyserats från början till slut, då böckerna inte innehåller lika många sidor 

har det inneburit att fler sidor analyserats i New what’s up? 4 textbook. Då dessa läroböcker inte ställs 

mot varandra ansågs det inte påverka studien. 

Innan urvalet gjordes en lista med kriterier som böckerna behövde uppfylla. 

- Vara läroböcker ämnade för undervisningen i ämnet engelska.  

- Vara läroböcker för årskurs 4. 

- Vara i form av textbook och inte den vanligtvis medföljande workbook. 

- Vara samtida läroböcker som är relevanta för dagens skola och används i dagens undervisning. 

- Vara som äldst från den föregående läroplanen Lgr 11. 

Vi är medvetna om att Lgr 22 trädde i kraft 1 juli 2022 men eftersom det skedde nyligen har en 

majoritet av skolor inte hunnit byta ut sina läroböcker. Därför har vi accepterat i vår avgränsning 

att läromedlen kan vara kopplade till Lgr 11 för att genomföra arbetet så verklighetsnära som 

möjligt.  

För att läroböckerna på bästa sätt skulle lyckas uppfylla de tidigare framställda kriterierna har 

tre skolor i Mellansverige kontaktats, varav en partnerskola till Uppsala universitet. De andra två 

var skolor som vi själva har kontakt med på varsitt håll, vilket innebär att valet resulterade i ett 
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bekvämlighetsurval. Skolor har tillfrågats via mejl om de använde sig av någon form av textbook i 

ämnet engelska i årskurs fyra och i så fall vad dess titel var. Två av skolorna använde samma sorts 

textbook och den tredje en annan.  

Här nedan presenteras studiens avgränsningar inom läroböckerna, vilka kapitel och sidor som 

använts och i kommande avsnitt presenteras läroböckerna närmare. 

 

Kvantitativ mall för läroböckerna. 
Boktitel  Dessa kapitel har analyserats för den kvantitativa data Sidor  

New What’s up? 
4 textbook  

Kapitel 1–15 + Intro & Alien attack ss. 6–95 

Champ 4 
textbook 

Kapitel 1–25 + Vocabulary pages ss. 6–69 

Kvalitativ mall för de närlästa kapitlen. 
Boktitel  Dessa kapitel har analyserats för den kvalitativa data Sidor  

New What’s up? 
4 textbook  

Kap 4 – You are invited 
Kap 5 – Fraser’s Birthday 
Kap 10 – What a mess! 
Kap 11 – A sunny holiday 
Kap 12 – Back from the holidays 

ss. 26–29 
ss. 30–35 
ss. 54–57 
ss. 58–61 
ss. 62–69 

Champ 4 
textbook 

Kap 5 – Becky and Henry Champ 
Kap 10 – Becky and Henry Champ 
Kap 15 – Becky and Henry Champ 
Kap 20 – Becky and Henry Champ 
Kap 25 – Becky and Henry Champ 

ss. 14–15 
ss. 24–25 
ss. 34–35 
ss. 44–45 
ss. 56–57 

 

Material 

Det första valda läromedlet heter New What’s up? 4 textbook, som är första upplagan och är utgivet 

år 2018 av Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlung, Andy Cowle och Sanoma 

utbildning AB. Förlaget beskriver det på sin hemsida som ett flexibelt och tryggt läromedel med 

fokus på ett kommunikativt och elevaktivt arbetssätt. Boken startar med ett introduktionsavsnitt 

och är sedan uppdelad i “Unit A-E” där varje unit inleds med en målsida och innehåller tre kapitel. 

Utöver detta finns det en ordlista längst bak och även ett extraavsnitt som heter “every day life”, 

där eleverna ges en inblick i USA och Storbritanniens vardagsliv. 

Det andra läromedlet heter Champ 4 textbook, som tillsammans är författat av Christer 

Bermheden, Lars-Göran Sandström samt Staffan Wahlgren. Den är utgiven 2015 av samma förlag 

som gav ut tidigare nämna läromedel, Sanoma utbildning AB. Förlaget själva berättar att i Champ 4 

textbook finns välskrivna texter, varierande övningar samt sånger som tillsammans bidrar till 

elevernas motivation för att använda sig av engelska. Champ 4 textbook innehåller 25 olika 

berättelsekapitel och i slutet av boken finns det en ordlista för varje kapitel samt en mer generell 
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ordlista i alfabetisk ordning. På förlagets hemsida www.sanomautbildning.se står det att förlaget 

har gått igenom Champ 4-serien och jämfört med den nya kursplanen i Lgr 22. Enligt förlaget 

behövdes inga uppdateringar göras i läromedlet. De nämner däremot att det har gjort små 

uppdateringar i den digitala lärarhandledning som finns tillgänglig för nedladdning online. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i en studie handlar om dess pålitlighet. I boken Utvärdera din undervisning: Värdera och 

förstå statistik och evidens står det att en studie inte nämnvärt bör påverkas av tillfälligheter (Elbro, 

Poulsen & Erlandsson, 2016, s.155) Detta innebär också att resultatet hos en studie med hög 

reliabilitet inte ska förändras markant om den återupprepas. I boken Metodpraktikan konsten att 

studera samhälle, individ och marknad (2017) skriver Peter Esaiasson, et al, att validitet kan definieras 

på tre olika sätt: Den första är överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator. Det andra är frånvaro av systematiska fel, och det tredje att vi mäter det vi påstår att vi 

mäter. Dessa tre definitioner brukar ofta användas synonymt, dock delar författarna upp dem i två 

olika kategorier; Definition ett och två hamnar i kategorin begreppsvaliditet medan definition tre 

kallas för resultatvaliditet (Esaiasson, et al, 2017, s. 58). Validitet kan alltså beskrivas som en sorts 

giltighet, om en studie har hög validitet innebär det att den mäter det som den verkligen säger sig 

mäta (Elbro, Poulsen & Erlandsson, 2016, s. 52).  

För att studien skulle uppnå en hög validitet har de mallar och kriterier som använts vid studiens 

datainsamling utformats efter studiens frågeställningar och syfte. Detta har gjorts för att se till att 

vår insamlade data skulle bli relevant för studiens analys. För reliabiliteten gäller samma sak, om en 

bedömare följer de anvisade kriterierna som hör till mallarna bör hen komma fram till en slutsats 

som stämmer överens med vår. 

Etiska hänsynstaganden 

Då detta arbete analyserar och diskuterar andra författares verk krävs det att vissa etiska 

hänsynstaganden efterlevs. Detta gör vi genom att förhålla oss till de riktlinjer som Vetenskapsrådet 

presenterar i sin rapport God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017, s.8) efter vår bästa förmåga. God 

forskningssed finns tillgänglig för allmänheten på Vetenskapsrådets hemsida www.vr.se. De riktlinjer 

som vi förhåller oss till genom vår studie inkluderar:  

- Du ska tala sanning om din forskning.  

- Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  

- Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  

- Du ska redovisa kommersiella intressen och andra bindningar  

- Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra  

- Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation.  

- Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö  

http://www.sanomautbildning.se/
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- Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning  

Utöver detta är vi väl medvetna om att det finns individer som identifierar sig som varken kvinna 

eller man, men för att simplifiera studien har vi valt att utgå från de två redan cementerade 

könsbegreppen; Man och kvinna. Detta innebär att de resultat som inte kan kategoriseras som 

manligt eller kvinnligt hamnar utanför studiens ramar. 

Sanoma utbildning har kontaktats via mejl med en förfrågan om att studien ska få rätt att 

använda sig av utdrag i form av bilder från läroböckerna. Kontakten blev ej besvarad vilket 

resulterade i att studien avstår från att publicera bilder från de utvalda läroböckerna. Vi valde då att 

genomföra studien utan att publicera några bilder från läroböckerna överhuvudtaget, och kontext 

till bilderna och avsnitten sker i stället via beskrivande text. 

Arbetsfördelning 

Arbetet har varit uppdelat på så sätt att Rasmus Granqvist har ansvarat för inledningen samt 

bakgrundsavsnittet. Erik Andersson har haft ansvar för tidigare forskning samt teori. Vi har 

diskuterat tankar och idéer med varandra under arbetets gång för att ta oss fram i studien. Under 

samlandet av empiri ansvarade Erik Andersson för läromedlet New what’s up? 4 textbook och Rasmus 

Granqvist för Champ textbook 4. Resterande delar av arbetet har gjorts gemensamt. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys av läromedlen. Först presenteras resultaten 

från den kvantitativa analysen. Resultaten från analysen av New what’s up? 4 textbook presenteras 

först och sedan presenteras resultaten från analysen av Champ 4 textbook. Den kvantitativa delens 

resultat visas genom grafer samt beskrivningar, detta avslutas med en sammanfattning. Den 

kvalitativa analysen presenteras på liknande vis med en analys av läroböckernas bildspråk och text. 

New what’s up 4 textbook  

I det här delkapitlet kommer vi att presentera resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen 

av läromedlet New what’s up 4 textbook. Detta sker genom att vi behandlar tre utarbetade kategorier 

för att få ett mått på hur fördelningen mellan manligt och kvinnligt ser ut i läromedlet. 

 

Hur ofta förekommer män/pojkar och kvinnor/flickor i bild?  

Här nedanför visar vi på hur många gånger män/pojkar samt kvinnor/flickor förekommer i bild 

i det analyserade läromedlet: 

 

 

Sammantaget undersöktes och dokumenterades 205 illustrationer. Som grafen visar påträffades 

illustrationer av män/pojkar totalt 108 gånger vilket motsvarar ungefär 52,6% av de undersökta 

illustrationerna. Kvinnor/flickor förekom i bild totalt 97 gånger genom läromedlet vilket då 

motsvarar de resterande 47,4%. 

I New What’s Up 4 textbook ser vi ett mått på en tämligen rättvis fördelning mellan män och 

kvinnor. Antalet bilder håller sig inom ramen för vad som räknas som en kvantitativ jämställdhet 

då ingen av grupperna faller under 40% spärren. Anmärkningsvärt dock är att män ändå 

förekommer så pass mycket mer i bild trots att de är en karaktär mindre som grupp än kvinnorna 

(se nästa graf). 
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Antal karaktärer i läromedlet 

Här visas hur många karaktärer med tillhörande namn och bild som synts genom läromedlet. 

Grafen visar även på hur många av dessa som är män/pojkar respektive kvinnor/flickor. 

 

Karaktärer som förekom i boken med både namn och bild representeras i grafen ovan. Totalt 

förekommer 35 karaktärer varav 17 av dessa identifierades som män/pojkar och 18 som 

kvinnor/flickor. Dessa karaktärer kunde förekomma enstaka gånger genom läromedlet eller 

flertalet gånger. Av det totala antalet ser vi en procentfördelning av 48,5% män/pojkar och 51,5% 

kvinnor/flickor. 

Antalet karaktärer som beskrivs i grafen ovan ger ett gott mått på representation av manligt och 

kvinnligt  

Talutrymme  

Vid förekomsten av de båda grupperna i text räknades antalet meningar tillhörande varsin grupp. 

Grafen nedan visar på hur talutrymmet var fördelat mellan de två grupperna i läroboken. 

 

Grafen ovan visar antalet meningar de båda grupperna har haft i situationer där både män och 

kvinnor har förekommit i text och bild. Totalt genom läromedlet har 409 meningar granskats och 

214 av dessa meningar var yttrade av kvinnor/flickor och 195 av meningarna var yttrade av 
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männen/pojkarna. Talutrymmet som tilldelas de båda grupperna är förhållandevis likt då 52,3% av 

meningarna var från kvinnor/flickor och 47,6% från männen/pojkarna. 

Talutrymmet i New what’s up? 4 textbook är tämligen jämnt fördelat. Vi ser att kvinnorna/flickorna 

har en större andel meningar än männen/pojkarna. 

Sammanfattningsvis är läroboken New What’s up? 4 textbook jämställt utifrån ett kvantitativt mått 

på jämställdhet och både män och kvinnor som grupp har en god representation i alla de tre 

kategorierna, bilder, karaktärer och talutrymme. 

Champ 4 textbook 

Detta delkapitel presenterar resultaten från Champ 4 textbook på samma vis som det ovan redovisade 

resultaten av New What’s up 4 textbook. 

 

Hur ofta förekommer män/pojkar och kvinnor/flickor i bild?  

 

Sammantaget identifierades och undersöktes 149 illustrationer. 75 av illustrationerna var av 

män/pojkar och 74 kvinnor/flickor. Fördelningen mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna är 

tämligen jämn med en fördelning på 50,3% till männen/pojkarna respektive 49,7%.  

I denna lärobok förekommer de båda grupperna i bild i en nästan helt jämn fördelning på 

50/50%. Totalt förekommer män mer med en procent på 0,3% vilket knappt är märkbart. Antalet 

bilder håller sig med god marginal innanför Jämställdhetsmyndighetens ramar på 40/60%. Detta 

innebär att om man utifrån kön och representation tittar på bilderna representeras de båda 

grupperna mer än väl och räknas som jämställda. 

Antal karaktärer i läromedlet 

Här visas hur många karaktärer med tillhörande namn och bild som syns genom boken. Grafen 

visar på hur många av dessa som hör till kategorin män/pojkar respektive kvinnor/flickor. 
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Genom boken påträffades totalt 49 namngivna karaktärer som kunde kopplas till bild. 

Kvinnor/flickor kopplades samman med 25 av dessa och män/pojkar till 24. Procentuellt var cirka 

51% kvinnor/flickor och 49% män/pojkar. Även i detta område fördelade sig grupperna väldigt 

nära 50/50%. Den här gången med 1% marginal åt kvinnorna/flickorna, vilket betyder att även 

här kan man antyda som tidigare att det är jämställt då båda grupperna representeras i stor 

utsträckning. 

Talutrymme 

Vid förekomsten av de båda grupperna i text räknades antalet meningar tillhörande varsin grupp. 

Grafen nedan visar på hur talutrymmet var fördelat mellan de två grupperna i läromedlet. 

 

Totalt påträffades 487 meningar som granskats och räknats. Av dessa meningar var det 

männen/pojkar som var talande 262 gånger och kvinnorna/flickorna 225 gånger. Talfördelningen 

är fördelad så att männen/pojkarna har 53,8% och kvinnorna/flickorna har 46,2% av talutrymmet. 

I Champ 4 Textbook observeras en nästan jämn uppdelning som i de tidigare kategorierna men 

den här gången med en något större marginal, ca. 7,6%. Detta håller sig inom dock fortfarande 

inom Jämställdhetsmyndighetens tidigare nämnda ramar för kvantitativ jämställdhet. 
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Sammanfattningsvis kan man enligt denna kvantitativa analys se att de båda grupperna är 

jämställda utifrån Champ 4 textbook. Vad som kan tyckas anmärkningsvärt är att trots att det var 

jämnt mellan grupperna ökade ändå procenten till männen/pojkarnas fördel när det gällde 

talutrymme. 

Sammanfattning av kvantitativa data 

I de två analyserade läromedlen är det tämligen jämnt mellan de två grupperna vi ämnade att 

undersöka. Båda läromedlen har en god representation av de båda grupperna manligt och kvinnligt 

när det kommer till hur ofta de förekommer i bild. Antalet karaktärer av grupperna manligt och 

kvinnligt som förekommer i läromedlen var också något vi satte som ett kriterium för att få ett 

mått på jämställdhet och representation. Här observerar vi att det är ytterst jämnt mellan de två 

grupperna och vi ser inte på en favorisering av något av de två grupperna. Vårt sista mått för att 

mäta jämställdhet och representation var att mäta hur mycket talutrymme de båda grupperna får i 

läroböckerna. Här observerar vi att det inte riktigt är lika jämnt som i de tidigare nämnda 

kategorierna bilder/karaktärer. I New what’s up? 4 textbook ser vi att kvinnorna/flickorna har flest 

antal meningar genom läroboken. I Champ 4 textbook ser vi dock en större skillnad mellan 

männen/pojkar och kvinnornas/flickornas talutrymme. Hos männen/pojkarna ser vi en stor 

ökning i talutrymmet i förhållande till de tidigare kategorierna som var mycket jämna med 

kvinnorna/flickorna. 

Den kvalitativa resultat och analysdelen. 

Detta delavsnitt kommer presentera resultaten av den kvalitativa undersökningen. Resultatet 

presenteras kapitelvis och delas upp under fyra kategorier som har analyserats. Varje kapitel har 

analyserats utifrån händelser, explicita värderingar, implicita värderingar och vilka egenskaper som 

karaktärerna tillskrivs. Vi presenterar först läroboken New what’s up? 4 textbook och därefter Champ 

4 textbook.  

New what’s up? 4 textbook 

I läromedlet New What’s up? 4 textbook får vi som läsare följa familjen Clark. Det är en familj med 

två föräldrar och tre barn. Föräldrarna är Henry och Diana Clark och barnen är Olivia, Fraser och 

Elliot. Familjen är återkommande i någon konstellation i varje avsnitt och ibland är det inspel av 

andra karaktärer och familjemedlemmar som mor- och farföräldrar. I de analyserade kapitlen 

förekommer minst en karaktär från vardera grupp män och kvinnor. Kapitlen valdes på detta vis 

för att kunna titta på hur karaktärerna framställs i relation till varandra och hur de samspelar 

 



 

 29 

Kapitel 4 – You are invited 

I detta kapitel fyller mellansonen i familjen Clark år. Fraser vill skicka bjuda in sina vänner på sitt 

kalas och han ber sin mamma om hjälp med detta. Fraser och Diana diskuterar fram och tillbaka 

om vilka vänner fraser ska bjuda in till kalaset. Diana föreslår att kalaset ska börja kl. 18 så att alla 

kompisarna kan gå hem tidigt kl. 21:30. Det här förslaget blir Fraser irriterad över och han börjar 

gnälla på sin mor, han vill att kalaset ska sluta tidigare. Diana ger till slut med sig för Frasers gnäll 

och förlänger kalaset med hela 30 minuter. Fraser avslutar deras interaktion med ett spydigt svar 

tillbaka till Diana ”Big deal…(sigh)”. Kapitlet avslutas med en berättarröst som ger lite mer inblick 

i hur de förbereder kalaset tillsammans.  

Explicita värderingar 

Inga explicita värderingar observeras i detta avsnitt. 

Implicita värderingar 

De implicita värderingarna som går att utröna i texten är inte direkt utskrivna, men man får känslan 

av att Fraser tycker sin mamma är ”snål” som sätter en sådan snäv gräns för hur länge hans kalas 

ska pågå. Detta förstärks ytterligare av den snorkiga kommentaren ”Big deal…(sigh)” av Fraser. 

 

Karaktärers egenskaper 

I det här kapitlet ser vi hur en dialog mellan en mor och son utspelar sig och vilken dynamik de 

har. Det upplevs som att sonen Fraser är den som har övertaget då han får som han vill med sin 

otacksamma och gnälliga attityd. Mamma Diana upplevs som en Snäll och hjälpsam person. Hon 

ger med sig för sin sons gnäll och detta kan vara ett tecken på att hon undviker konflikt. Detta 

går att koppla till den andra logiken i Hirdmans genussystem att det manliga får agera norm 

(Hirdman, 1988, ss. 51–52) när lille Fraser får som han vill utan större motsättningar.  

Kapitel 5 – Fraser’s birthday 

I kapitel fem får vi följa med på Frasers födelsedagskalas. Han fyller 11 år. Han har fått många 

presenter som han är glad för. Presenterna han får är en Cykel, Cykelhjälm, basebollträ, poster, 

hörlurar, mobilskal med mera. Under kalasets gång dyker det upp några nya karaktärer, det är mor- 

och farföräldrar, faster och farbror. Något oväntat som händer är att Frasers pappa (som är pilot) 

kommer hem som en överraskning tillsammans med kusinen Pete. Fraser får då ytterligare en 

present av Pete och det är en hamster. Hamstern orsakar kaos bland de kvinnliga karaktärerna då 

de förväxlar den med en råtta och faster blir biten. 
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Explicita värderingar 

Frasers farfar säger att nu är du en stor pojke ”You’re a big boy” signalerandes att den blott 11-

årige pojken nu börjar bli stor. Henry Clark som kommer hem som en överraskning proklamerar 

att han själv är en bra present. 

Implicita värderingar 

Kapitlet är fyllt av implicita värderingar och ju fler gånger man läser det ju mer upptäcker man. När 

man tittar i texten och granskar vad som finns där ser man att i princip alla presenterna som Fraser 

får är kopplade till någon sorts sportig aktivitet eller teknik. Detta upplever vi kan vara signalerande 

vad en ung pojke vill ha för presenter och vilka aktiviteter pojkar förväntas deltaga i. Pappan Henry 

som man får veta under bokens gång är ofta frånvarande och när han väl dyker upp är det med 

stor självsäkerhet. Kvinnorna i kapitlet förpassas till att ha biroller med ytterst lite utrymme och 

korta uttalanden. De framställs som okunniga och gapiga i interaktionen med råttan och deras roll 

blir av något komisk karaktär. Slutligen har vi det största frågetecknet i det här avsnittet och det 

har med mamman att göra. Mamman som har hjälpt Fraser med att fixa hela kalaset har blivit helt 

osynliggjord genom att varken synas i text eller bild 

Karaktärers egenskaper 

De egenskaper som dyker upp hos karaktärerna kan man koppla till både text och bild. I 

framställningen av karaktärerna i det här kapitlet har författarna lagt fokus på att de manliga 

familjemedlemmarna. Kvinnornas roller i kapitlet fungerar som biroller och de får som sagt mycket 

lite utrymme i förhållande till de manliga karaktärerna. De manliga karaktärerna i kapitlet upplevs 

ha egenskaper som: Glada, Tacksamma, Stolta, viktiga, Spontana, Aktiva och deltagande. Medan 

kvinnorna i kapitlet målas upp i ett tråkigare ljus med egenskaper som: Rädda, gapiga och oturliga. 

Detta kan man koppla till Hirdmans (1988) begrepp om isärhållning mellan könen och det manliga 

som norm då man ser att karaktärerna målas upp som konstraster till varandra och kvinnorna 

förpassas till biroller eller osynliggörs helt.  

 

Kapitel 10 – What a mess! 

Här får vi följa med familjen Clark när de ska packa inför sin stundande semesterresa. Avsnittet 

handlar om när familjen ska packa sina resväskor och det kaos som uppstår i detta. Barnen hittar 

ingenting och det blir mammas ”jobb” att hjälpa dem. Hon har såklart koll på vart alla bortslarvade 

saker är och hon driver på sina barn få ihop sina saker. Barnen bråkar och tjafsar genom hela 

avsnittet medan mamma Diana försöker hålla ihop det hela. 
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Explicita värderingar 

Inga explicita värderingar observeras i detta avsnitt. 

Implicita värderingar 

Mamma Diana blir lämnad ensam i att hjälpa sina barn och i rollen som ”ensam” förälder blir hon 

den som behöver både tjata, hjälpa och fredsmäkla mellan barnen, Pappa Henry är i detta avsnitt 

helt frånvarande trots att han åker med på semestern. Detta kan skicka signaler om vilka normer 

som gäller i familjen, att det är modern som tar hand om barnen och pappan ”slipper” undan. 

Karaktärers egenskaper 

I detta avsnitt så framställs de manliga karaktärerna/pojkarna som Slarviga, vilsna, busiga, retiga. 

Kvinnorna får axla en mer ansvarstagande roll då både syster och mor ser till att pojkarna packar 

och sköter sig. Kvinnorna är: Hjälpande, tjatiga, omhändertagande, fredsmäklande. I det här 

avsnittet går det att göra kopplingar till Hirdmans begrepp isärhållning igen. Vi ser att de manliga 

och kvinnliga karaktärerna representeras av två karaktärer som skiljer sig åt i samma roll, 

föräldrarollen. Vi ser att mamman får ta mera ansvar än vad pappan får göra.  

 

Kapitel 11 – A sunny holiday 

Vi får nu följa familjen Clark på sin semester i Barbados. Hela familjen är där och kapitlet är berättat 

ur perspektivet från en berättarröst som återger vad familjemedlemmarna gör. Det är en solig dag 

på Barbados och familjen spenderar den på lite olika vis. 

Explicita värderingar 

Inga explicita värderingar observeras i detta avsnitt. 

Implicita värderingar 

När man tar in alla aspekterna av texten ser man hur det skiljer sig åt om vad som förväntas av 

familjemedlemmarna. Pappan Henry sitter ensam uppe en balkong, frånskild sin familj och 

slappnar av. Mamma Diana ser man däremot både i bild och textspråket att hon är den som fått 

eller tagit på sig ansvaret att se efter barnen som leker i på stranden och i havet. 

Karaktärers egenskaper 

Än en gång ser vi att man gör skillnad i vad som förväntas av de manliga och de kvinnliga 

karaktärerna. Pappan i familjen får sitta och slappna av och vara för sig själv på sin semester medan 

mamman ser till barnen på stranden. Vi ser den Frånvarande, ensamma pappan(mannen) och den 

Omhändertagande mamman. I det här kapitlet går det att göra kopplingar till Hirdmans teorier om 

genussystemet, normer och multimodalitet. Som läsare blir man fortsatt invaggad i vilka normer 
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det är som gäller i den här familjen. Vi ser fortsatt en tydlig uppdelning mellan pappa och 

mammarollen och vad som förväntas av vem.   

 

Kapitel 12 – Back from the holidays 

I det sista analyserade kapitlet med familjen Clark möts vi av ett kaos likt det vi såg i kapitel 10 

”what a mess”. Familjen har kommit hem från Barbados och alla är i full gång med att packa upp 

sina resväskor. Familjen har besök av Olivias kompis Leah och de umgås och pratar om vad de 

hittar i Olivias resväska. Fraser dyker upp i Olivias rum efter ett tag för han kan inte hitta sina egna 

saker och ber storasyster om hjälp. 

Explicita värderingar 

Inga explicita värderingar observeras i detta avsnitt. 

Implicita värderingar 

Flickorna pratar nästan endast om kläder och shoppingen, denna del av semestern känns viktigare 

att prata om än om upplevelserna. Vi märker också att Olivia har behövt ta en ansvarstagande roll 

när hon har packat med sig sina småbröders saker. Slutligen ser vi ett försök till en normbrytande 

karaktär i Leah. Hon föredrar den ”coola” Spiderman t-shirten över klänningarna/kjolarna som 

annars är typiskt kvinnligt kodade kläder. 

Karaktärers egenskaper 

Vi ser att de kvinnliga karaktärerna i det här avsnittet kopplas till shopping och mode. Detta är likt 

de resultat Ruiz-Cecilia, Guijarro-Ojeda och Marín-Macías (2020) presenterar i sin forskning. Vi 

ser ett försök till att skapa en normbrytande interaktion när Leah gillar den ”coolare” t-shirten och 

det är enda gången vi ser detta. Tjejerna i avsnittet framställs som ansvarstagande och storsinta 

medan den pojken som figurerar i texten ännu en gång framställs som slarvig.  

Champ 4 textbook 

Kapitel 5 – Becky and Henry Champ 

Kapitlet startar med en introduktion från båda karaktärerna där de presenterar sig själva och 

beskriver varandra. Pappan Henry beskriver sin dotter som duktig/klok flicka (clever girl) samt att 

han är väldigt stolt (very proud) över henne. Dottern Becky berättar att hennes pappa arbetar som 

vaktmästare och beskriver honom som en trevlig person även fast han är lite galen (a bit crazy). 

Becky påvisar detta sedan genom att peka på en kläd hög som hennes pappa har lyckats smutsa 

ner. Vidare i kapitlet försvinner Becky till skolan och man får som läsare följa Henrys vardag. På 

gymmet ber han en kvinnlig PT hjälpa honom att lyfta ner en skivstång som han inte orkar när han 
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ligger på bänkpressen. Sedan på jobbet bär han en planka som han råkar stöta in i en kvinna vid 

namn Alice när han tittar åt ett annat håll för att hälsa på en man vid namn Tom. Henry ber om 

ursäkt och säger att han själv är korkad (stupid), var på Alice påpekar att han inte är korkad utan 

klumpig (clumsy). 

Explicita värderingar 

Henry lägger en värdering på sin dotter när han beskriver henne som en ”duktig flicka” (clever 

girl), precis som när Becky beskriver sin pappa som ”lite galen” (a bit crazy). När Henry senare 

kallar sig själv för korkad (stupid) efter att ha råkat stöta till Alice varpå Alice påstår att Henry är 

klumpig (clumsy) läggs ytterligare explicita värderingar på karaktären Henry. 

Implicita värderingar 

Genom text och bild i kapitlet kan man ganska snabbt avgöra att Henry agerar som den komiska 

karaktären man ska skratta åt. Detta då han vid upprepade tillfällen gör saker som får honom att 

framstå som dum eller klantig. Han hänger nytvättade kläder med för låg lina vilket gör att de blir 

leriga direkt. På gymmet ber han en PT om hjälp att ta ner en skivstång som tanken är att han ska 

bänkpressa med (vilket inte kommer att gå inom rimlighetens lagar om han inte ens orkar lyfta ner 

den från början). Vidare råkar han stöta till Alice med en planka när han utan att tänka sig för tittar 

åt ett annat håll för att hälsa på en kollega. 

 

Karaktärers egenskaper 

 

Becky & Henry får båda komma till tals genom att presentera varandra för läsaren i den första sidan 

av kapitlet. Henry beskriver sin dotter som en duktig flicka medan Becky förklarar för läsaren att 

hennes pappa är lite galen. På nästa sida ser man på bilderna hur Henry gör bort sig genom att vara 

både klantig och aningen korkad, vilket också blir aningen bekräftat genom dialog och bild. 

Kapitel 10 – Becky and Henry Champ 

Kapitlet startar med att de båda karaktärerna är i Beckys rum och samtalar samtidigt som Becky 

matar sin hamster. Berättarrösten påpekar att Henry är en trevlig pappa som alltid är hjälpsam (nice 

father – and always helpful). Becky har ett dilemma hon pratar om. Hon vill vara med sina kompisar 

men måste göra sin hemläxa i stället, särskilt då hon snart har två rättstavningsprov i skolan 

morgonen efter samt morgonen därpå. Henry påstår att han kan hjälpa henne med detta och 

kommer med ett ganska oseriöst förslag som kan liknas vid ett ”pappa-skämt” om hur man gör 

om meningar till ord. Kapitlet avslutas med att Becky skämtar liknande tillbaka till sin pappa Henry. 
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Explicita värderingar 

Berättelseintrot beskriver Henry som en trevlig och hjälpsam pappa (nice father – and always 

helpful). 

Implicita värderingar 

I text och bild märker man att Becky tar sina studier på allvar, då hon påpekar att hon prioriterar 

studierna över att gå ut med vänner. Samt att hon i en bild vänder ryggen mot sin pappa och 

fortsätter skriva på sitt papper när han kommer med sina löjliga förslag. Vilket signalerar till läsaren 

att hon är duktig med sina studier. Detta stärks även genom miljön de befinner sig i (Beckys rum). 

Där är sängen bäddad, skrivbord med lampa finns samt en prydlig hög av läroböcker på bordet. 

Då hon till slut skämtar tillbaka mot sin pappa kan man tyda det som att hon ändå är omtänksam 

mot honom. Henry vill nog vara hjälpsam, men då han kommer med skämtsamma tips om hur 

Becky bör plugga uppfattas han som både skämtsam och oseriös. Detta stärks även delvis av hans 

val av kläder, då tofflorna som han bär är komiskt designade att efterlikna ett krokodillikt monster.  

 

Karaktärers egenskaper 

 

Texten från berättarrösten i början av kapitlet påpekar att Henry är en hjälpsam far, och som läsare 

förstår man det då bild och text samspelar genom att bilden visar Henry sitta bredvid sin dotter 

som studerar. Han verkar dock agera mer som ett störningsmoment för Becky då han inte kommer 

med någon relevant hjälp utan bara agerar skämtsamt. Trots detta fortsätter Becky prata med sin 

pappa, men i bild ser vi hur hon hela tiden stirrar ner mot sina läxor, vilket får henne att framstå 

som aningen omtänksam. Becky vill umgås med sina vänner, men prioriterar skolan framför allt 

vilket inte upplevs så konstigt då hennes främsta cementerade egenskap hittills som karaktär är att 

vara duktig. Karaktären Becky riskerar att bli en stereotyp om hon gång på gång presenteras som 

en omhändertagande figur som näst intill passar upp på sin far.  

 

Kapitel 15 – Becky and Henry Champ 

Kapitlets introduktion berättar att Becky vanligtvis kommer hem från skolan, gör sina läxor och 

efter middagen simmar, spelar badminton eller träffar hon sin bästa vän. Sedan beskrivs det att just 

den här dagen kommer Becky hem och hennes pappa inte verkar vara hemma. Hon ropar efter 

honom tills hon hör ett ljud från fönstret på övervåningen. Hon tittar ut och ser sin pappa Henry 

hänga från fönstret och han dryper av vit målarfärg. Henry ber sin dotter om hjälp som genast 

springer ner och hämtar stegen som ligger nedanför. Därefter tar hon in sin pappa till köket och 

uttrycker sig med ”stackars pappa” (poor dad) och berättar att hans mat står i ugnen. Henry vill 

inte ha mat så Becky frågar honom om han vill ha något varmt och dricka och en kaka. Hon frågar 

om Henry vill ha svart eller vitt kaffe varpå Henry svarar svart eftersom han skämtsamt säger att 

han inte gillar vitt längre. 
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Explicita värderingar 

Becky uttrycker sig med ”poor dad” (stackars pappa), vilket kan ses som att hon är omtänksam 

eller/och att det faktiskt är synd om pappan Henry. 

Implicita värderingar 

Introduktionen beskriver Beckys vardagar som raka och ordentliga, vilket stärker de karaktärsdrag 

hos Becky som redan har byggts upp av tidigare kapitel. Vidare får man läsa om hur hon hjälper 

sin pappa samt erbjuder honom middag och fika i köket medan Henry sitter ner. Den bild man 

redan har skapat av Henry stärks här ytterligare. Genom att han är så klantig har han självt försatt 

sig i en situation där han hänger från ett fönster och är helt nedstänkt i vit färg. I slutet av kapitlet 

lyckas han ändå dra ytterligare ett skämt om att han vill ha svart kaffe, inte vitt (white or black 

coffee). 

 

Karaktärers egenskaper 

 

Genom samtliga kapitel hittills märker man hur Beckys främsta karaktärsdrag är att vara duktig, 

samt att barn/förälder rollen är lite ombytt då de oftast är hon som omtänksamt får ta hand om 

sin far Henry och hjälpa honom, i detta kapitel i en vårdande roll. Henrys roll är i detta kapitel är 

likt tidigare att vara komisk genom att vara klantig och hamna i knasiga situationer. Karaktären 

Becky riskerar att bli en stereotypisk karaktär om hon gång på gång presenteras som en 

omhändertagande figur likt det Lewandowskis forskning visar historiskt ha varit kvinnornas roll i 

läroböckerna (2014, s. 85).  

Kapitel 20 – Becky and Henry Champ 

En kapitelintroduktion beskriver att Henry och Becky lagar mat tillsammans på lördagar och 

söndagar. Sedan står det att deras mat oftast blir jättebra, fast inte alltid. Det är nämligen ofta lätt 

att göra fel när man lagar mat. Utöver introduktionen är det bara instruktioner via text om hur man 

tillagar en champacho. Bilderna på karaktärerna visar dock läsarna en hel del, Henry står med en 

stor sked vid grytan, svettas och sprutar eld medan Becky står förvånad i bakgrunden med en liten 

sked. 

Explicita värderingar 

Inga explicita värderingar observeras i detta avsnitt. 

Implicita värderingar 

Texten utan bild säger inte mycket, men med bilden till och vetskap om tidigare kapitel i boken 

kan man som läsare anta att Henry har varit klantig och lagat maten på tok för stark. Därför står 

han komiskt på bilden och sprutar eld med en för stor avsmakningssked på bilden. Becky 
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förekommer i bakgrunden och ser oroligt på sin pappa. Detta går att koppla till att alla delar av en 

textyta är potentiellt meningsbärande. Likt det Danielsson och Selander menar är informationen 

mellan det olika elementen ibland kompletterande (Danielsson & Selander, 2014, s.20). I det här 

fallet är bilden den viktigaste semiotiska modaliteten då texten inte förmedlar vem det är som 

klantar till matlagningen medan bilden gör det. 

 

Karaktärers egenskaper 

 

De tidigare observerade karaktärsegenskaperna fortsätter att göra sig synliga. Henry är rolig och 

klantig i både bild och text och Becky framställs ännu en gång som omtänksam i bakgrunden.  

 

Kapitel 25 – Becky and Henry Champ 

Detta kapitel leds av endast en berättarröst med tillhörande bilder. I kapitlet beskrivs det att Henry 

och Becky vill hålla sig friska, därför sysslar de med diverse sporter tre gånger i veckan. De simmar, 

joggar, spelar badminton eller går till gymmet (det sistnämnda gäller endast Henry). Sedan får vi 

veta att Henry ofta är lat (lazy) av sig och skyller på knäproblem, huvudvärk eller att han har ont i 

en fot när det är dags att träna. Becky håller dock ett öga på honom, och ser till aktiviteterna blir 

av. 

Explicita värderingar 

I kapitlet beskrivs Henry som lat av berättarrösten. 

Implicita värderingar 

Becky är den drivande som ser förbi sin pappas bortförklaringar. På bilden ser man hur hon håller 

i ett par löparskor och tittar snett på Henry. Henry ser skyldig ut och sitter på en soffa med en 

tidning i handen och hans tidigare nämnda skämtsamma tofflor på sig. På en annan bild längre ner 

på sidan står Becky i fotbollskläder med en boll bredvid en faktaruta som handlar om vilken mat 

som anses vara hälsosam, vilket kan ses av läsaren som att Becky tar sin hälsa på allvar. 

 

Karaktärers egenskaper 

 

Becky målas upp att vara hälsosam och allvarlig mot Henry när det gäller hans hälsa. Detta går 

hand i hand med hennes tidigare egenskap att alltid vara duktig. Henry som försöker smita undan 

upplevs som lat 
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Sammanfattning av kvalitativa data 

När vi tittar närmare på den kvalitativa data ser vi spår Hirdmans genussystem lite över allt. Vi 

tycker oss se en tydlig isärhållning mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna i läroböckerna. 

Karaktärerna har tydligt skilda roller och förväntningar på sig utifrån sitt kön. Detta är den första 

principen av Hirdmans genussystem ”dikotomin” (Hirdman, 1998, s. 51). Vi tycker oss också se 

prov på att det manliga får agera norm i en del av avsnitten. Tydligast blir det i Kapitel 4 och 5 i 

New What’s up? 4 textbook där männen får det största utrymmet och kvinnorna i det närmaste 

osynliggörs. Över lag har hela den kvalitativa analysen genomsyrats av multimodalitet (s. 17). 

Resultaten står i relation till att bilder och texter har analyserat både ensamma och tillsammans. 

Med det multimodala angreppssättet har vi kunnat synliggöra händelser, normer och karaktärsdrag 

som kan leda till att karaktärer framstår som stereotypa.   

De explicita och implicita värderingarna som vi ser i läromedlet Champ 4 textbook är att pappan 

Henry målas upp med egenskaper som inte alltid anses vara önskvärda. Han beskrivs flera gånger 

med egenskaper som ska få en att tycka lite synd om honom, han framställs som lat, klantig, komisk 

med mera. Trots att Henry beskrivs som klantig är han ändå hjälpsam och trevlig. Den här bilden 

av Henry blir närmast som reducerad till en komisk karaktär som inte verkar ta mycket på allvar, 

likt den nya mansfiguren Eilard beskriver växa fram under det sena 60-tal och 70-tal (Eilard, 2009, 

ss. 124–125). Becky däremot beskrivs som en ”duktig flicka” (clever girl) och får axla rollen som 

den ansvarstagande dottern i relation till sin far. Likt i Eilards beskrivning av den läseboksflickan 

som växer fram under Lpo94 är hon självständig, initiativtagande och bättre anpassad till 

vuxenvärlden än vad hennes far verkar vara (Eilard, 2009, ss. 129–130).  

I New what’s up? 4 textbook ser vi en liknande bild av karaktärerna och vilka förväntningar/normer 

som de lever efter. I familjen Clarks liv är de explicita värderingarna få men de implicita 

värderingarna döljer sig under ytan. De manliga karaktärerna är återigen slarviga. Pojkarna är riktiga 

retstickor och fadersfiguren som även i denna lärobok heter Henry beskrivs närmare den 

”borgarpappan” vi ser i Eilards forskning (2009, ss. 124–125). I New what’s up? 4 textbook ser vi 

nästan en återgång till borgarfamiljen där rollerna är tydligt fördelade. Även om familjen framställs 

som mera ”traditionell” är den också präglad av de modernare samhällsdiskurserna vi ser i Eilard. 

Kvinnorna/flickorna i läromedlet har egenskaper liknande varandra med undantaget för dottern 

Olivia som likt sina bröder också beskrivs som slarvig. Trots sina slarviga egenskaper ges bilden av 

att Olivia tar ansvar för sina småbröder. 

Sammantaget ser vi att det finns stereotypiserande framställningar av män och kvinnor i 

läroböckerna. De manliga karaktärerna beskrivs som viktiga, slarviga, komiska, med mera. Vi ser också 

att kvinnorna framställs på ett liknande vis där de har egenskaper liknande varandra där de allihop 

beskrivs som ansvarstagande, snälla och vårdande.  
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Diskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka om läroböcker för ämnet engelska i årskurs 4 

framställer sina karaktärer som könsstereotypiska samt hur manliga och kvinnliga karaktärer 

representeras i läroböcker. Vi har analyserat två läroböcker från förlaget Sanoma utbildning AB. Vi 

vill inte på något vis hävda att detta resultat är generaliserbart på andra läromedel utan vi kan endast 

diskutera det vi observerat i vår studie. Studien utgick från en innehållsanalys som var en del 

kvantitativ och en del kvalitativ, och detta gjordes för att kunna svara bäst på de två 

forskningsfrågorna som skiljer sig åt något i karaktär, där den första är kvantitativ och den andra 

kvalitativ.  

Diskussion av den första forskningsfrågan 

Studiens första forskningsfråga var hur ser fördelningen mellan manligt och kvinnligt ut i läroböckerna? I 

analysen ovan ser vi i vårt resultat att fördelningen mellan manligt och kvinnligt är jämställt utifrån 

ett kvantitativt perspektiv då det uppfyller Jämställdhetsmyndighetens (2021) krav på att endera 

grupp ska vara minst 40% respektive mest 60%. Detta skiljer sig från de resultat vi observerat i 

Berge och Widdings (2006) studie där man kommer fram till slutsatsen att män är 

överrepresenterade både i bild och text. Värt att poängtera är att det är en något äldre studie vi 

jämför mot och våra resultat kan likt den jämnare fördelning Lewandowski (2014) presenterar i 

modernare läroböcker tyda på att framsteg sker på forskningsområdet. Vi fann varken att män var 

överrepresenterade i bild, karaktärer eller talutrymme. Vi noterade dock att män fick något mera 

utrymme i bild i analysen av det första läromedlet New what’s up? 4 textbook än vad kvinnorna fick 

medan kvinnorna dock hade ett större talutrymme än vad männen hade.  

Det vi har sett i den kvantitativa analysen stämmer inte överens med det vi tidigare har belyst 

från samhällsdebatten genom artikeln från Skolvärlden.se (2017) där man såg en klar 

överrepresentation av män i läromedlen likt den undersökning Berge och Widding (2006) 

genomförde. Att ha i beaktning när det ställs i relation till dessa två studier är att det kan skilja sig 

åt mellan de olika skolämnena och vi har bara specifikt tittat på engelska läroböcker. 

Man kan känna sig trygg som lärare eller rektor när man väljer ett av dessa två analyserade 

läroböcker då de ur ett jämställdhetsperspektiv har ett jämställt innehåll. I Skolinspektionens (2021) 

undersökning framgår det att lärarna litar starkt på att förlagsproducerade läromedel är 

kontrollerade utifrån ett värdegrundsperspektiv. Denna bekymmersfria inställning till 

förlagsproducerade läromedel behöver inte vara något att oroa sig över förutsatt att lärarna besitter 

förmågan till kritisk reflektion av läromedlen utifrån ett värdegrundsperpektiv. Vidare säger lärarna 

att de skulle uppmärksamma om det var något som inte stämmer överens med läroplanens 

övergripande mål och att man var noga med att undersöka läromedlen ur ett kön/genusperspektiv 

(Skolinspektionen, 2021, s.23). 
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Diskussion av den andra forskningsfrågan 

Studiens andra forskningsfråga var hur framställs karaktärerna i läroböckerna, förekommer det 

könsstereotypiska beskrivningar? I sådana fall hur ser de ut? I den kvalitativa analysen har vi sett på ett 

antal karaktärer och försökt att kategorisera deras egenskaper. Med hjälp av den multimodala 

textanalysmodellen från Danielsson & Selander (2014) kunde vi observera en mängd värderingar i 

både text och bild som vi annars inte hade sett genom enbart en kvantitativ bokföring av 

karaktärerna. Arbetet med modellen har varit vitalt för att synliggöra både de explicita och implicita 

värderingarna som frodas i texterna. Det finns en viss diskrepans mellan värderingarna som 

förekommer i böckerna, de explicita värderingarna är få medan de implicita värderingarna 

förekommer i princip i alla de analyserade avsnitten. 

 Vi har observerat ett flertal mönster och stereotyper som vi kan härleda bakåt i tiden med hjälp 

av Angerd Eilards (2009) tidigare forskning på könsroller hos karaktärer i läseböcker. Likt Eilard 

hittar vi den stereotypiska pappan som yttrar sig på två vis i vår undersökning. Vi har dels den mer 

traditionella pappan i New what’s up? 4 textbook där Henry representerar en modern variant av den 

”borgerliga” pappan. Den andra fadersfiguren vi ser är Henry i läromedlet Champ 4 textbook som i 

konstrast till den förstnämnda fadern framstår som den nya töntiga pappan eller ”mjukismannen”. 

Henry i Champ 4 textbook stämmer bra överens med Eilards observationer att när mannen kliver in 

i de mer kvinnliga domänerna framställs det närmare ett förlöjligande, där han misslyckas fatalt 

med vardagliga uppdrag (Eilard, 2009, ss. 125–126). 

Flickorna som förekommer i läromedlen framställs som starka, självständiga och initiativtagande 

och kan således uppmanas att anpassa sig tidigare till vuxenvärlden. Vi ser exempel på dessa flick-

karaktärer i båda läromedlen där de förväntas ta ett större ansvar än sina manliga/pojkiga 

familjemedlemmar. Becky i Champ 4 textbook är den som i princip får ta hand om sin far och den 

tidigare fastställda maktordningen med fadern högst i hierarkin och flickan lägst har till synes vänts 

(Eilard, 2009, ss. 124–125, 129–130). Om bilden av flickan i läroböckerna genomgående 

representeras som den ordentliga, duktiga, och ansvarstagande riskerar läroböckerna att förmedla 

en norm om hur man förväntas vara som flicka. Likt det Åkesson skriver om hur något 

representeras finns det risker med att ha karaktärer som endast porträtteras på detta vis då det kan 

påverka deras syn på sig själva och världen omkring dem och hur den bör vara (Åkesson, 2016A, 

ss. 1–2; 2016B ss. 2–3).  

Sammantaget tycker vi oss se på att det förekommer stereotyper i de båda läroböckerna (s.8). 

Vid de närläsningar av läroböckerna som gjorts har det framgått sådant som vi inte kan mäta med 

det kvantitativa måttet på jämställdhet, vi har uppmärksammat attityder, normer som var utanför 

arbetets ramar och även ideal som vi ser kan påverka livsvillkoren för män och kvinnor inom 

samhällets olika områden. De övergripande stereotyperna som vi har sett kopplat till grupperna är 

att kvinnorna/flickorna får axla ett större ansvar gentemot sina motparter. Då männen och 

pojkarna generellt framställs som slarviga, ansvarslösa och stökiga genom båda läroböckerna 

upplevs det att de får komma undan med det genom att de kopplas till komiska roller och 
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situationer man inte tar på så stort allvar. Om karaktärerna systematiskt framställs på detta vis 

genom utbildningens läroböcker finns det risker med att man befäster könsmönster, normer och 

värderingar och detta går mot skolans värdegrundsuppdrag för en likvärdig utbildning (Lgr 22, 

2022, s. 6). 
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Konklusion 

Studiens syfte var att ta reda på om läroböcker för ämnet engelska i årskurs 4 framställer sina 

karaktärer som könstereotypiska samt att ta reda på hur fördelningen mellan manligt och kvinnligt 

ser ut. Vi kan konkludera utifrån våra resultat att vad gäller representation i läroböckerna var det 

en väldigt jämn fördelning vilket pekar på att utifrån de perspektivet var det väldigt jämställt. Detta 

upplevdes som aningen förvånande då delar av den tidigare forskningen samt samhällsdebatten 

antydde på att fallet ofta inte var så. 

Vad vi däremot ser angående könstereotypiska karaktärer är att detta är något som lever kvar 

även i dessa läroböcker, även om rollerna har förändrats över tid. Att flickan är så pass drivande 

och ansvarstagande i familjen jämfört med den manliga fadersfiguren visar att en form av 

utveckling har skett, då den feminina figuren får ta mer plats. Trots detta påvisar det inte något 

som bör hyllas, då även dessa karaktärsegenskaper kan så frön till könsroller.  

Ur ett multimodalt perspektiv stärks ibland dessa mönster ännu mer när man läser text och bild 

tillsammans. En tydlig exemplifiering av detta kan noteras i kapitel 20 från Champ 4 textbook (s. 35). 

Där framgår det i kapitelintroduktionen att Henry och Becky Champ ofta lagar mat tillsammans 

och att det vanligtvis går bra, men inte alltid. Genom att läsa bara den texten kan man som läsare 

måla upp ett scenario av att vem som helst av parterna kan ha följt ett recept fel eller använt sig av 

för stark kryddning. Men med den tillhörande bilden som visar hur Henry komiskt svettas och 

sprutar eld framför grytan talar kapitlet om för läsaren vem felet ligger hos, nämligen den klantiga 

Henry. 

Agenda 2030 fjärde mål ”God utbildning för alla” innefattar som tidigare nämnt ett antal delmål. 

Delmål 4.1 handlar om att skolans utbildning ska vara likvärdig och av god kvalité. En del av en 

likvärdig utbildning och god kvalité innefattar läromedel vars innehåll är jämställt för att elever 

lättare ska känna sig representerade. Vi kan med vår studies resultat tolka detta som att Sverige är 

på väg mot högre jämställdhet i skolans läroböcker, då tidigare forskning och samhällsdebatten 

pekade på överrepresentationen av män. Man kan se vår studies resultat som ett stickprov på att 

innehållet i läroböcker är mer jämställt än vad den tidigare forskningen har visat. Slutligen kan vi 

tolka detta som att svenska läroböcker är på god väg att nå detta delmål, men har en bit kvar. 

Vi har även under arbetets gång uppmärksammat en hel del normer och värderingar som låg 

utanför denna studies arbete. Därför vill vi passa på att nämna att även om vi inte satte ut att mäta 

eller observera familjekonstellationer och karaktärers sexuella läggningar kan vi konstatera att det 

är en heteronorm som dominerar. Vi vill även nämna att det förekommer en viss vithetsnorm inom 

läroböckerna vi analyserat och tycker att vidare forskning på dessa två områden kan vara av värde, 

speciellt med tanke på att det är två nutida verk som har analyserats och med den tröghet som 

skolorna runt om i landet tenderar att ha när det kommer till den ekonomiska situationen att byta 

ut sina läromedel mot nyare. 
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Bilagor 

Kodningsmallar kvantitativ del bilaga 1 

Mall 1 för bilder:  

Exempel: 

 

Hur ofta förekommer män/pojkar 

och kvinnor/flickor i bild? 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Kapitel 1… XX xx 

Kapitel 2… xx XX 

   

 

Mall 2 för karaktärer: 

Exempel: 

 

Karaktärens namn: Man: Kvinna: 

Jake X  

Jenny  X 

…   

…   

…   

 

Mall 3 för meningar/talutrymme 

Exempel på mall för talutrymme från analysen av New what’s up? 4 textbook 

Vid förekomsten av båda 

grupperna i skriven text, vem 

har mest utrymme? 

Antal meningar för 

män/pojkar 

Antal meningar för 

kvinnor/flickor 

Kapitel 1 15 30 x 

Kapitel 2 10 18x 

Kapitel 3 - - 

Kapitel 4 6x 5 

Kapitel 5 34x 7 

Kapitel 6 13 18x 

Kapitel 7 14 18x 

Kapitel 8 23x 12 

Kapitel 9 - - 

Kapitel 10 21x 21x 
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Kapitel 11 - - 

Kapitel 12 5 38x 

Kapitel 13 18x 17 

Kapitel 14 15x 12 

Kapitel 15 - - 

Alien Attack 5x 5x 

Intro 16x 13 

TOTALT 195 214 

 

Kodningsmall för den kvalitativa analysen bilaga 2 

Kapitel Aktörer Händelser Värderingar Egenskaper 

4 – You are invited Fraser Clark 

Diana Clark 

Fraser fyller år, hans 

mamma Diana hjälper 

honom med 

kalasinbjudningarna. 

Fraser blir irriterad på sin 

mor och har en spydig ton 

Explicita: Inga noteras 

Implicita: Fraser tycker att 

hans mamma är snål och 

tråkig. Fraser har en tråkig 

ton mot sin mor. Diana 

upplevs vara snäll och ger 

med sig för sin sons gnäll. 

Fraser: Otacksam, gnällig. 

Diana: Hjälpsam, snäll, 

Lätt att övertala, undviker 

konflikt 

Kapitel Aktörer Händelser Värderingar Egenskaper 

5 – Fraser’s birthday Fraser Clark 

Henry Clark 

Pete 

Grandad 

Grandma 

Aunt Christine 

Uncle Bob  

Olivia 

Fraser har sin födelsedag 

och släkten är där. Han 

får presenter. Frasers 

pappa dyker upp som en 

överraskning. Hamstern 

(presenten) orsakar kaos. 

Explicita: ”You’re a big 

boy”. Pappan utmärker 

sig själv till en riktigt bra 

födelsedagspresent. 

Implicita: Nästan alla 

presenter är till aktiviteter 

eller teknisk karaktär, 

implicerar att pojkar ska 

spela sporter/spel. 

Kvinnorna får inget 

utrymme i avsnittet utom 

faster som har en komisk 

roll. Frasers mamma är 

osynliggjord trots hennes 

bidrag till kalaset (se kap4) 

Fraser: Tacksam, glad 

Henry: Stolt, viktig, 

spontan 

Grandad: Givmild, aktiv, 

deltagande 

Grandma: Okunnig, rädd, 

gapig 

Aunt: Otur (komik) 

Uncle 

Olivia 

Kapitel Aktörer Händelser Värderingar Egenskaper 
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10 – What a mess! Fraser Clark 

Olivia Clark 

Elliot Clark 

Diana Clark 

Familjen Clark ska åka på 

semester. Kaos uppstår 

under packningen. Diana 

Clark försöker hålla ihop 

allt. 

Explicita: Inga noteras 

Implicita: Mamma Diana 

Clark lämnas ensam att 

hjälpa sina barn. Hon får 

axla allt familjeansvar 

medan pappan är 

osynliggjord. Hon 

behöver tjata på de men 

samtidigt fredsmäkla. 

Fraser: Slarver, vilse, 

anklagande 

Diana: Hjälpsam, tjatig, 

omhändertagande, 

fredsmäklare 

Olivia: Hjälpsam, 

Dömande 

Elliot: Busig, Retsticka 

 

Kapitel Aktörer Händelser Värderingar Egenskaper 

11 – A sunny holiday Fraser Clark 

Olivia Clark 

Elliot Clark 

Henry Clark 

Diana Clark 

Familjen Clark anländer 

till semesterorten. 

Kapitlet återberättas av en 

berättar röst. 

Explicita: Inga noteras 

Implicita: Henry Clark är 

frånvarande från familjen 

på semestern och hans fru 

Diana är den som måste 

se efter barnen och blir på 

så vis den ansvarstagande 

föräldern 

Henry: Ensam, 

Frånvarande 

Diana: Ansvarstagande 

Barnen: Lekfulla 

 

Kapitel Aktörer Händelser Värderingar Egenskaper 

12 – Back from the 

holidays 

Olivia Clark 

Fraser Clark 

Leah 

Familjen kommer hem 

från semestern och vi får 

följa barnen när de packar 

upp sina väskor. Smått 

kaos uppstår igen. Olivias 

kompis Leah är på besök. 

Explicita: Inga noteras 

Implicita: Tjejerna pratar 

kläder och shopping. 

Båda syskonen är slarviga 

och anklagande. Olivia 

har fått ta ansvar över sina 

bröder. 

Fraser: Slarvig 

Olivia: Ansvarstagande, 

storsint, gillar ”fina saker” 

Leah: Gillar fina och 

coola saker. 

 

 

Kodning av Champ 4 
Kapitel Aktörer Händelser Värderingar Egenskaper 

5 – Becky and Henry 

Champ 

Becky Champ 

Henry Champ 

Karaktärerna 

introduceras här. Becky 

beskriver sin far och vad 

han arbetar med. Henry 

går på gymmet och är 

allmänt klantig. 

Explicita: Henry lägger en 

värdering på sin dotter 

(duktig flicka). Han kallar 

sig själv korkad, han blir 

också kallad klumpig. 

Implicita: Fadern Henry 

agerar den komiska 

karaktären. Han gör gång 

på gång saker som får han 

Henry Champ: Klantig, 

lite galen, Korkad 

Becky Champ: Duktig 

flicka 
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att framstå som 

dum/korkad. 

Kapitel Aktörer Händelser Värderingar Egenskaper 

10 – Becky and Henry 

Champ 

Becky Champ 

Henry Champ 

Kapitlet utspelar sig i 

Beckys sovrum. Becky 

har ett dilemma om att 

umgås med vänner eller 

göra läxor. Henry 

erbjuder sin hjälp med 

läxorna men det upplevs 

inte seriöst. 

Explicita: Berättarrösten 

ger Henry värderande 

egenskaper som ”trevlig 

och hjälpsam” 

Implicita: Becky målas 

upp som en allvarsam 

flicka som tar sina studier 

på allvar. Allt i hennes 

rum är prydligt ordnat. 

Henry vill vara hjälpsam 

men man får intrycket av 

att hans hjälp inte är 

mycket värd. Han 

framställs som komisk 

även här med sin 

utstyrsel. 

Henry Champ: Trevlig, 

Hjälpsam, Skämtsam, 

Oseriös 

Becky Champ: Duktig 

Omtänksam 

Kapitel Aktörer Händelser Värderingar Egenskaper 

15 – Becky and Henry 

Champ 

Becky Champ 

Henry Champ 

Kapitlet beskriver Beckys 

vardag efter skolan. 

Något oväntat händer, 

hennes pappa har hamnat 

i trubbel. Hon hjälper 

Henry och kapitlet 

avslutar med att Henry 

drar ett torrt skämt. 

Explicita: Becky tycker 

synd om sin klantiga 

pappa. 

Implicita: Beckys vardag 

beskriv än en gång som 

väldigt ordentlig och 

bilden av henne som den 

duktiga studerande 

flickan målas upp. Bilden 

av Henry fortsätts att 

målas upp som att han är 

klantig. 

Henry Champ: Klantig, 

Skämtsam, Stackare, 

komisk 

Becky Champ: Duktig, 

Omtänksam, Vårdande, 

Hjälpsam. 

Kapitel Aktörer Händelser Värderingar Egenskaper 

20 – Becky and Henry 

Champ 

Becky Champ 

Henry Champ 

Henry och Becky Champ 

lagar mat tillsammans på 

helgerna. Vi får följa ett 

recept och det blir inte 

alltid rätt. 

Explicita: Inga noteras 

Implicita: Bildspråket i 

texten avger en bild av 

Henry som klantig igen, 

då han har gjort maten på 

Henry Champ: Klantig, 

Komisk. 

Becky Champ:  

Omtänksam 
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tok för stark och sprutar 

eld ur munnen. Becky ser 

oroligt på sin pappa. 

Kapitel Aktörer Händelser Värderingar Egenskaper 

25 – Becky and Henry 

Champ 

Becky Champ 

Henry Champ 

Henry och Becky Champ 

sysslar med sport för att 

hålla sig friska. Kapitlets 

berättarröst talar om för 

oss att Henry ofta 

försöker slinka undan 

men att Becky håller ett 

öga på honom. 

Explicita: Henry beskriv 

som lat. 

Implicita: Becky är den 

allvarsamma, drivande 

karaktären i att de båda 

ska vara hälsosamma. 

Bildspråket visar upp 

henne som aktiv kontra 

hennes far som ses sitta 

med tidningen i soffan, 

ovillig att röra på sig. 

Henry Champ: Lat, 

Flyktig 

Becky Champ: Allvarsam, 

drivande, hälsosam 

 


