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1 Inledning 

Ett av skolans uppdrag är att förankra grundläggande demokratiska värderingar hos eleverna. 

Enligt 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (s. 3), handlar det bland annat 

om människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde samt jämställdhet mellan kvinnor 

och män. I Lpf 94 (s. 4) står också fastslaget att den undervisning som bedrivs ska ha som mål 

att ”aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. Inom skolans 

sfär finns en mängd olika faktorer som påverkar detta, bland annat de läroböcker som 

används. I Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen (2006, s. 91) står att många 

lärare, och då en majoritet av speciellt engelsklärarna, till stor del baserar sin undervisning på 

läroböcker, vilket väcker frågan om huruvida dessa läroböcker lever upp till skollagens och 

läroplanens krav på att förmedla värderingar som jämställdhet. 

Enligt Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur 

etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av 

läroböcker (2006, s. 42) menar vissa forskare att lagstiftning mot exempelvis 

könsdiskriminering inte har eliminerat att detta förekommer, utan snarare lett till att olika 

typer av diskriminering ”har ändrat form och numera är mer subtil”. Detta fenomen menar 

dessa forskare, gör diskriminering ”svårare att upptäcka, bemöta och bekämpa”. Dock visade 

Skolverkets undersökning på ett flertal exempel på exempelvis könsdiskriminering i form av 

bland annat stereotypa framställningar av det som anses vara kvinnligt och det som anses vara 

manligt. Detta tyder på att flera av de läroböcker som används i skolan inte lever upp till 

läroplanens mål, vilket är problematiskt då läroböcker, som tidigare nämnts, utgör en stor del i 

undervisningen. 

Då det framgått att läroböcker ofta förmedlar mer än bara det ämnesmässiga stoffet, 

finns det en poäng att som lärare medvetandegöra sig om vilka andra kunskaper och 

värderingar som förmedlas. För att vidare undersöka detta avses med denna uppsats att 

analysera två läroböcker för gymnasiekursen Engelska A ur ett genusperspektiv för att se hur 

dessa förhåller sig till läroplanens riktlinjer vad gäller denna aspekt. De läroböcker som 

behandlas är Progress Gold A (2003), hädanefter refererad till som Progress, och Solid 

Ground (2003). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är således att genom en analys av genusdiskursen undersöka två 

läroböcker för gymnasiekursen Engelska A ur ett genusperspektiv för att se hur väl de 
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överensstämmer med skolans värdegrund. För att nå detta syfte har följande frågeställningar 

valts: 

- Hur konstrueras genus i texterna i dessa båda läroböcker?  

Syftet med frågan är att se hur pojkars/mäns och flickors/kvinnors genus skapas i texterna 

utifrån hur de handlar och beskrivs. Det kan exempelvis handla om att leva upp eller inte leva 

upp till olika stereotyper. 

 

- Enligt Yvonne Hirdman (2007, s. 13f) är det vanligt att mer eller mindre oavsiktligt tala om 

det allmängiltiga i termer som antyder en manlig norm, vilket innebär att det manliga ofta 

tillåts gå bortom det manligas gränser och beskriva det allmängiltiga. Det kvinnliga, å andra 

sidan, begränsas mestadels till att referera bara till det som anses vara kvinnligt. Stämmer 

detta även när det gäller de här läroböckerna? Med denna fråga avses specifikt de tillfällen då 

läsaren inkluderas exempelvis i ett ”vi” eller ”du”, och frågeställningen berör om man då 

förutsätts vara antingen man eller kvinna, eller om detta inte har någon betydelse. 

 

- Hur förhåller sig resultaten till läroplanens mål om jämställdhet? 

Slutligen vill vi relatera resultaten till de krav som faktiskt ställs på skolans verksamhet i 

läroplanen, vilket är relevant då läroböcker på många sätt utgör basen för undervisningen. 

 

För att enklast illustrera resultaten av analysen har den delen av arbetet delats in i 

”Konstruktionen av det manliga” med ”Pojken” och ”Mannen” som underrubriker samt 

”Konstruktionen av det kvinnliga” med ”Flickan” och ”Kvinnan” som underrubriker. 

1.2 Avgränsningar 

Då skolan och klassrummet utgör en så pass stor sfär, där kunskap och värderingar förmedlas 

i en mängd olika former begränsas urvalet av läromedel till läroböcker eftersom arbetet annars 

skulle bli alltför omfångsrikt och oöverskådligt. Vidare har det begränsats till att endast 

undersöka två läroböcker i Engelska A på gymnasienivå av samma skäl – arbetet blir annars 

för stort då syftet med arbetet är att göra en kvalitativ närläsning av texterna i läroböckerna, 

snararen än att undersöka ett större antal läroböcker för att söka efter ett mer ytligt mönster.  

 Avgränsningar gör, per definition, att man endast kan ta del av liten, specifik aspekt av 

det stora hela. Dock kan det i detta fall argumenteras för att då man som lärare 

medvetandegörs om hur genus kan framställas i läroböcker överlag, kan denna kunskap sedan 

appliceras på andra former av läromedel och situationer i undervisningen.     
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Genus och genusforskning 

Vad är genus, och vad menas egentligen med genusforskning? Britt-Marie Thurén menar i sin 

bok Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar (2003, s. 49f ) att det inte är helt lätt att 

reda ut terminologin kring detta, då forskarna själva inte är helt överens och begreppet 

fortfarande ses som kontroversiellt.  

Historiskt sett började man använda sig av termen genus för att skilja det socialt och 

kulturellt konstruerade könet från det biologiska. Dock har denna separation alltmer luckrats 

upp, men Thurén (2003, s. 14f) anser att genus, trots att definitionen nu ofta även inkluderar 

det biologiska könet, är en bättre term att använda då det inte är lika laddat med olika 

associationer som termen kön är. Vidare menar Thurén att termen genus är en bättre definition 

då den ”pekar på en särskild aspekt av allt mänskligt liv” snarare än separata delar av det. 

Thurén förespråkar, som de flesta genusforskare, ett konstruktionistiskt perspektiv, vilket 

innebär att genus ses som ”en princip för social organisation och kulturell organisering” och 

inte något av naturen givet (ibid., s. 11). Även Yvonne Hirdman (2004, s. 116) anser att 

termen genus är att föredra då hon menar att det är ”en mer symbiotisk kategori än ’roll’ och 

socialt kön”. Likaså Christina Ericsson (1993, s. 6) håller med om att genus är den bättre 

termen, då genus även innefattar män och relationerna mellan män och kvinnor. Hirdman, 

Ericsson och Thurén är således överens om att termen genus innefattar alla aspekter av att 

vara man eller kvinna, medan exempelvis termen kön endast handlar om en liten del.  

Genusforskning, tidigare kallat kvinnoforskning, förknippas ofta med feministisk 

forskning (Thurén 2003, s. 17). Thurén anser dock att även då det finns ett samband är de inte 

samma sak, utan menar att genusforskning handlar om att beskriva och försöka förklara de 

förhållanden som råder, både för män och för kvinnor, medan feminism handlar om ren 

politik (ibid., s. 15).  

Hur ska man då definiera genusforskning? Enligt Thurén (2003, s. 63) kan det 

sammanfattas med att man som forskare problematiserar ”kön”. Genusforskning ska inte 

förbise någon aspekt av ”kön”, varken den sociala eller den biologiska, utan problematisera 

alla rådande uppfattningar och idéer. Ingenting får förnekas eller uteslutas, då allt 

sammantaget utgör grunden för hur ”kön” och genus definieras (ibid., s. 11).  

Denna uppsats utgår även den från den modernare synen på genus, det vill säga att då 

både termen ”kön” och termen ”genus” ses som sociala konstruktioner även om man ej kan 

bortse från specifika biologiska skillnader så är genus termen att föredra. Att inkludera allt 
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som på något sätt har med hur genus definieras är teoretiskt motiverat, men inte alltid 

genomförbart i praktiken. Självfallet finns det en mängd olika faktorer som påverkar rådande 

genussystem, exempelvis klass och etnicitet, men då sådana faktorer inte är uppenbara i 

materialet lämnas de därhän i denna undersökning. 

2.2 Genussystemet och genuskontraktet 

Enligt Hirdman (2004, s. 116) är genussystemet en ”ordningsstruktur av kön” som i sin tur 

utgör basen för andra sociala ordningar, såsom ekonomi och politik. Således blir indelandet av 

människor efter kön förutsättningen för att kunna placera in dem i andra sociala sammanhang 

och grupper. Vidare menar Hirdman att genussystemet vilar på två pelare, dikotomi och 

hierarki. Dikotomin, eller ”isärhållandet” av det som anses vara manligt och det som anses 

vara kvinnligt, anser Hirdman vara nödvändigt för att den hierarki som dikterar det manliga 

som norm ska kunna upprätthållas och ses som legitim. Dikotomin mellan män och kvinnor 

blir nödvändig, då man måste jämföra för att kunna värdera. Den manliga normen, det 

överordnade, ställs mot kvinnan, det underordnade, och i jämförelsen dem emellan skapas 

värderingen av status. (ibid., s. 117f). 

 Genussystem har alltid funnits, menar Hirdman. Historiskt sett så har dessa system dock 

haft olika regler, så kallade genuskontrakt. Ett genuskontrakt kan förklaras som en 

överenskommelse mellan män och kvinnor, från det personliga planet till det samhälleliga, 

om vilken norm som råder och vilka regler som bör följas. Genuskontraktet ska dock inte ses 

som en jämställd överenskommelse, utan enligt Hirdman är det ”ett kontrakt uppdraget av den 

part som definierar den andra”, dvs. mannen bestämmer reglerna då han är överordnad 

kvinnan (ibid., s. 120).  

 Genuskontraktet är, trots att det i sin grund är abstrakta idéer, konkret i sitt utförande. 

Det finns klara föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt som 

genomsyrar hela det sociala livet. Detta spektrum inkluderar allt ifrån språket – hur man 

pratar, vem som får säga vad, till gestalten – hur man bör se ut etc. Detta genuskontrakt, dessa 

idéer om hur män och kvinnor bör vara mot varandra, ”ärvs” från en generation till nästa och 

reproduceras på så vis hela tiden vilket gör det svårt att få förändringar till stånd (ibid., 2004, 

s. 121). 

  

2.3 Tidigare forskning 

Det som i Sverige kallas genusvetenskap eller genusforskning har en relativt ung historia, 

men har sina rötter den i feminism som ibland hävdas gå tillbaka ända till 1700-talet och 
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Mary Woolstonecraft och Olympe de Gouges (Thurén 2003, s. 21). Vad som under 1900-talet 

länge kallades kvinnoforskning förändrades med tiden, och det var på 1980-talet man började 

tala om begreppet genusvetenskap. Därmed hade man också flyttat tyngdpunkten något från 

att delvis ha strävat efter att synliggöra kvinnan till att snarare förstå relationerna mellan 

kvinnor och män, enligt Thurén (ibid., s. 22). En bidragande orsak till denna förändring var 

exempelvis att den svenska staten började prioritera jämställdhetsfrågor alltmer, vilket gjorde 

delar av kvinnokampsfrågorna överflödiga.  

 När jämställdhetsfrågorna började bli allt viktigare för den svenska staten, fick detta 

konsekvenser också för den svenska skolan. I fråga om läromedel fastslog regeringen redan 

1968 att innehållet inte fick förstärka stereotypa tolkningar av könsrollerna, utan skulle 

motverka dem aktivt genom upplysning (Westman Berg 1976, s. 46). 

 I och med decentraliseringen av skolan under 1980-talet började den statliga styrningen 

av läromedlens innehåll minska till fördel för läromedelproducenternas inflytande, och efter 

1990-talets början visade den sig nästintill obefintlig (Skolverket 2006, s. 7).  

 Sedan antagandet av de nuvarande kursplanerna från 1994 har flertalet undersökningar 

gjorts kring olika läromedels innehåll utifrån vilka värderingar de kan tänkas ge uttryck för i 

fråga om t.ex. kön (genus), klass, religion och etnisk tillhörighet. När det gäller genusaspekten 

i läromedel för gymnasiet har Skolverket utfört två undersökningar.  

Den första är en jämställdhetsanalys av sju läromedel i fysik genomförd av Moira von 

Wright (1999, s. 11). von Wright konstaterar att de undersökta läromedlen varken är 

genuskänsliga eller genusmedvetna, utan tvärtom riskerar att förstärka det stereotypa. 

Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? (2006, s. 6) hade även den till 

uppdrag att undersöka ett urval av läroböcker i olika ämnen för att se ”i vilken omfattning och 

på vilket sätt de avviker från läroplanens värdegrund”. Utgångspunkten var således att det 

finns avvikelser, syftet var att undersöka omfattningen.  

Detta bekräftas även i den andra rapporten som fastslår att pojkar och män är 

överrepresenterade, oavsett ämne, och att läroböckerna således genomsyras ”av en manlig 

norm” (ibid., s. 31). Vidare fann man flera exempel i olika läroböcker där ”kvinnor och 

flickor nedvärderas, förlöjligas eller skuldbeläggs” och att läroböckerna på detta sätt föga 

överensstämmer med skolans uppdrag att förmedla människors lika värde eller ”främjar /.../ 

möjligheterna att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män (ibid., s. 43f)”. Detta visar på att 

böckerna inte uppfyller de krav på jämställdhet som förordas av läroplanen, där det 

exempelvis står att undervisningen är skyldig att spegla ”både manliga och kvinnliga 

perspektiv” (Lpf 94, s. 12).  
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I fråga om forskning kring engelskämnets läromedel ur genussynpunkt finns fortfarande 

inte alltför mycket att tillgå. Visserligen har det vid svenska högskolor de senaste åren skrivits 

några uppsatser i ämnet, men samtidigt lämnar dessa mycket obesvarat. Det tycks än så länge 

vara svårt att få en klar bild av hur lyckade dagens läromedel är ur genussynpunkt.  

Exempelvis visar Natalia Bethencourt Traverso (2007, s. 27) på den kvantitativt ojämna 

fördelningen av manliga och kvinnliga karaktärer i olika textböcker, men undviker nästan 

genomgående den kvalitativa aspekten. Detta är en påtaglig svaghet, eftersom en uteslutande 

kvantitativ undersökning givetvis är otillräcklig för att säga något givande om vad texterna 

egentligen kommunicerar ur ett genusperspektiv, vilket författaren också medger. 

 En kvalitativ redogörelse presenterar istället Sofie Elmrud och Anton Åström (2006), 

med exempel på hur kön konstrueras i två läroböcker för gymnasiets engelskundervisning. Av 

oklara skäl avgränsar de emellertid sin analys till att enbart beröra genuskonstruktioner i 

kärleksrelationer, trots att deras frågeställning tycks vara avsedd för genuskonstruktioner rent 

generellt. Därmed blir deras resultat också smått missvisande, eftersom genusperspektiv på 

forskning normalt rör en problematik som kretsar kring mer än vad som uttrycks i ömsesidiga 

kärleksrelationer.  

 Den enda återstående kvantitativa analysen som gjorts på engelskämnets läroböcker för 

gymnasiet är Rikke Halbergs (2006) uppsats som fokuserar på boken Blueprint A. Med bara 

en fullgod undersökning av ett enda läromedel tycks följaktligen återstå stora luckor i fråga 

om hur engelskämnets läromedel kan se ut ur ett genusperspektiv. Avsaknaden av 

genusforskning kring läromedel i engelska påpekas även av Håkan Larsson och Kajsa 

Ohrlander (2005, s.15) i deras rapport till Skolverket Att spåra och skapa genus i 

gymnasieskolans program- och kursplanetexter. Här framgår att fokus vad gäller 

genusforskning ligger på matematik och naturvetenskap, medan ”mycket lite forskning har 

hittats kring genusfrågor i engelska”. 

 Det finns således ett behov av att se närmare på läroböcker inom 

engelskundervisningen, och då även att göra detta på ett mer övergripande kvalitativt sätt än 

de undersökningar som gjorts tidigare. Målsättningen med denna uppsats är att försöka fylla 

en del av detta tomrum. 
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3 Metod och teori 
Den metod som är aktuell för denna uppsats är hämtad från det fält som kallas diskursanalys, 

med den teori som detta förutsätter. Varje vetenskaplig metod vilar på en teoretisk grund och 

vad gäller diskursanalysen finns ett så nära samband mellan teori och metod att det varken är 

möjligt eller meningsfullt att försöka skilja dem åt (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 10). 

 Diskursanalysen kommer ursprungligen ur den teori som vanligtvis kallas 

socialkonstruktionism eller socialkonstruktivism, vari man betonar språkets centrala roll i den 

sociala konstruktionen av världen, enligt Marianne Winter Jørgensen & Louise Phillips (ibid., 

s. 10f). Begreppet diskurs är som synes viktigt, och en grundläggande definition av begreppet 

är ”språkbruk såsom social praktik”, utifrån hur det används av exempelvis Norman 

Fairclough (1995, s. 66). Annorlunda uttryckt är en diskurs ett bestämt sätt att ”tala om och 

förstå (aspekter av) världen”, förklarar Winter Jørgensen och Phillips (2000, s. 7).  

 Eftersom man inom socialkonstruktionismen och diskursanalysen föreställer sig att det 

är med språket som människan skapar sociala konstruktioner och diskurser, blir det snart 

högst väsentligt att reflektera kring vad som uttrycks (i tal, skrift eller bilder etc.), på vilket 

sätt det uttrycks och hur det alternativt hade kunnat uttryckas, visar Mats Börjesson (2003, s. 

21). Således handlar diskursanalys till stor del om perspektivtagning och att problematisera 

det (eller de) perspektiv som ges uttryck för inom den studerade diskursen.  

Att problematisera diskurser och reflektera kring hur de kunnat uttryckas annorlunda är 

ofta särskilt intressant när det gäller ojämlika maktförhållanden. Inte sällan kan 

diskursanalyser nämligen visa på exempelvis diskursordningar som tas för givet av båda 

parter trots att ena parten missgynnas. Detta är en av diskursanalysens viktiga uppgifter, vilket 

Sahlin illustrerar: 

 
Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår som naturligt. 
Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på rad outtalade förutsättningar, men i en 
diskursanalys läser man inte texterna för att undersöka vad författaren vill säga, utan man 
granskar dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör respektive implicerar 
(Sahlin, 1999, s. 91). 

 

Detta speglar varför diskursanalys som teori och metod tycks vara en passande ansats inför 

denna studie, som genomförs utifrån ett genusperspektiv. Genusteorin utgår från att genus är 

något som konstrueras och reproduceras bl.a. genom diskurser, och utgår också från att vårt 

sätt att tala om manligt och kvinnligt genus ofta präglas av ett asymmetriskt maktförhållande.  

Om diskursbegreppet kan definieras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, 

kan genusdiskursen förklaras som ett sätt att tala om och förstå aspekter av tillvaron som rör 



 10 

genusfrågor. Det kan exempelvis handla om hur förståelsen av genus får prägla sättet att tala 

om eller beskriva människor och hur man på så vis skapar genus. Det handlar också om hur 

aspekter av genus kan prägla diskurser i allmänhet, till exempel på ett sätt som kan verka 

inkluderande eller exkluderande för olika människor beroende på vilka genusnormer som 

kommer till uttryck.  

Inom diskursanalysen finns flera olika modeller för hur olika diskurser bör studeras, där 

valet av teori och metod delvis beror på vad som ska studeras. I denna uppsats ligger det 

närmast till hands att fokusera den inriktning som kallas kritisk diskursanalys, sedan denna är 

utformad specifikt för att ”klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den 

sociala värld, inklusive de sociala relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden”, enligt 

Winter Jørgensen & Phillips (2000, s. 69). Det bör noteras att det i praktiken inte tycks vara 

mycket som skiljer denna metod från en konventionell kvalitativ närläsning eller textanalys. 

Samtidigt finns där begrepp som kan vara viktiga att fokusera när just perspektivtagningen är 

central för textanalysen. Exempelvis presenteras inom den kritiska diskursanalysen de två 

begreppen transivitet och tema. Transivitet handlar om att se till textens subjekt och objekt 

och hur händelser och processer förbinds, och att klargöra vilka konsekvenser som olika 

formuleringssätt kan medföra, förklarar Winter Jørgensen & Phillips (2000, s. 87). 

Exempelvis menar Fairclough (1992, s. 236) att det kan handla om vem som får en aktiv 

respektive passiv roll i en viss formulering, vilket bör vara relevant för denna studie eftersom 

det kan bidra till hur genus konstrueras.  

När man undersöker en texts tema är målsättningen att försöka urskilja tematiska 

mönster i en texts struktur, enligt Fairclough (ibid., s. 236). Detta anknyter återigen till målet 

att betrakta och problematisera perspektivet och reflektera kring dess konsekvenser och 

tänkbara alternativ. Varför väljer man exempelvis formuleringen Pappa hjälper till hemma 

framför Pappa gör sin del av hushållsarbetet, undrar Karin Westman Berg (1976, s. 16).  

Samtidigt som betoningen på perspektivtagningen är en stark fördel med 

diskursanalysen, är det på sätt och vis också dess uppenbara nackdel. Den påminner oss om 

att den objektiva sanningen är oåtkomlig. Inom diskursanalysen gör man därför inga absoluta 

sanningsanspråk, utan presenterar endast alternativa, subjektiva förslag i förhållande till den 

diskurs som avhandlas. Läsningen och tolkningen har ett subjektivt ursprung, liksom 

redovisningen av resultaten. Detta är emellertid ett ofrånkomligt problem som drabbar alla 

forskare mer eller mindre påtagligt. Angående denna problematik är målsättningen 

naturligtvis att presentera resultaten och argumenten på ett öppet och trovärdigt sätt. En fördel 

inför detta uppsatsarbete är att vi är två som läser, tolkar och resonerar.  
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4 Material 

För gymnasiets kurser i engelska finns idag ett relativt stort urval läroböcker att tillgå, och 

angående vilka som skulle få utgöra underlaget för denna uppsats avgjordes denna fråga av 

två aspekter. Den ena var målsättningen att finna böcker som används i dagens skolor, och då 

vi gjort praktik på ett flertal skolor utgick vi från de böcker vi har sett användas där. Den 

andra var att koncentrera sig på böcker om inte tidigare behandlats på detta sätt i forskning ur 

ett genusperspektiv. Slutligen föll valet på två böcker som mötte båda dessa kriterier, och 

dessa presenteras nedan.   

 

4.1 Progress Gold A 

Progress Gold A ingår tillsammans med ett övningshäfte och en cd–rom i ett paket av 

läromedel avsett för gymnasiets A-kurs i engelskämnet. Boken började ges ut 2003 av 

Studentlitteratur i samarbete med Corona, och författare är Eva Hedencrona, Karin Smed-

Gerdin och Peter Watcyn. Tidigare har samma författare givit ut Progress Topics som är en 

föregångare till denna upplaga. Progress Topics trycktes i flera upplagor (1995, 1998 och 

2002) med snarlikt innehåll. Skillnaden mellan textböckerna Progress Topics och Progress 

Gold A är att den senare har getts ett ”nytt, fräscht utseende” tillsammans med några nya 

texter och en förbättrad cd-rom (Studentlitteratur, Progress Gold A 

www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=30845 02&csid=983&mp=987, 2009-05-14). 

Texterna i Progress Gold A (2003, s. 5) består av ”skönlitteratur, tidningsartiklar och sakprosa 

/…/ med syftet att informera om samhällsförhållanden och att ge en förståelse för vad 

tvärkulturell kommunikation innebär”. Alla texter utom en är hämtade från autentiska 

sammanhang. Undantaget är ett kapitel om 1900-talets historia där inga källor nämns. 

Rimligtvis är det Hedencrona et al. själva som har sammanställt detta kapitel.  

   

4.2 Solid Ground 

Solid Ground är liksom föregående bok avsedd för gymnasiets A-kurs i engelska, och är en 

slags allt-i-ett-bok med en elev-cd och övningar på nätet. Boken har getts ut av Bonniers 

förlag sedan 2003 i en första upplaga och författare är Fred Nilsson och Gunnar Svedberg.  

Solid Ground (2003, s. 3) är uppdelad i tre delar, där den första ska ge ”en mjukare övergång 

än sedvanligt från grundskolan”. Del två är tematiskt upplagt med ämnena Food, Film och 

Fear som rymmer fyra kapitel vardera. Den avslutande delen rymmer längre och svårare 

texter. Samtliga texter är hämtade från autentiska sammanhang, och rymmer enligt det 
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utgivande förlaget allt från skräck till ”riktigt söta historier” (Bonnier Utbildning, 

www.bonnierutbildning.se/m2/Gymnasie--vuxenutbildning/Engelska/Engelska/Baslaromedel/ 

Solid-Ground/, 2009-05-14). 

 

5 Analys 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultaten under två huvudsakliga rubriker, som rör 

konstruktionen av manligt respektive kvinnligt genus. Diskussionen sker löpande under 

rubriker som belyser olika aspekter av resultatet, och slutligen vävs de olika delarna samman i 

en slutdiskussion där resultatet också relateras vad till rådande styrdokument säger om genus- 

och jämställdhetsfrågor.   

 

5.1 Konstruktionen av det manliga 

Följande avsnitt behandlar konstruktionen av manligt genus såsom det tycks uttryckas i det 

undersökta materialet. Resultatet presenteras och diskuteras med början i hur pojkars genus 

konstrueras och övergår senare till att diskutera genuskonstruktionen av vuxna män. Slutligen 

presenteras också resultat som har att göra med genusbundna normer i materialet i allmänhet. 

5.1.1 Pojken 

I det material som behandlas i denna uppsats framträder ganska omgående ett återkommande 

mönster vad gäller pojkars genuskonstruktion. Alla passar de in på ett mönster som skulle 

kunna ges benämningen ”den misslyckade skolpojken”.  

Intressant i sammanhanget är att genuskonstruktioner inte sällan kan knytas direkt till en 

viss verksamhet eller visst sammanhang, vilket här utgörs av skolgången och skolmiljön. När 

det gäller hur genus konstrueras i praktiken menar Elisabet Öhrn (2002, s. 37) nämligen att en 

individ kan variera och värdera uttrycket för hans eller hennes genus på olika sätt beroende på 

kontexten. Just i skolmiljö kan elever finna det särskilt viktigt att förstärka uttrycket för en 

viss aspekt av hur man upplever det rådande genusidealet i den grupp man tillhör eller i 

allmänhet. Detta kan vara viktigt att hålla i åtanke, eftersom det mest framträdande mönstret 

vad gäller pojkars genuskonstruktion i materialet relaterar till skolans verksamhet: De pojkar 

som förekommer som karaktärer i texterna figurerar i sammanhang som tydligt relaterar till 

skolmiljön.  Samtidigt relaterar också ett antal övriga manliga karaktärer till sin skolgång när 

de beskriver sin barndom, i samband med att de också uttrycker något om hur genus 

konstrueras för pojkar. 
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 De fyra tillfällen då pojkar förekommer Progress är det i rollen som skolpojkar, varav 

tre gånger med skolpojken som protagonist. Det första exemplet finner vi i texten ”He could 

not spell” (Progress 2003, s. 12), vari protagonisten Lennie och klasskamraten Frankie 

förekommer i en provsituation. Lennie skriver desperat ner sina gissningar, och har aldrig 

förut känt sig så eländig (eng. miserable). När Lennie vänder sig till Frankie för att få hjälp 

med svaren eller för att fråga hur det går, avfärdas han med en axelryckning vilket antyder 

dennes misslyckande och ointresse. 

 Nästa exempel hämtas från den självbiografiska texten skriven av Jamie Oliver. I rollen 

som skolpojke beskriver Jamie sig själv som fullständigt misslyckad, vilket uttrycks bl.a. i 

följande mening: ”I still failed miserably at everything apart from art and geography in 

school” (Progress 2003, s. 28). Slutligen finner vi i Progress ett sista exempel i texten ”Me 

and my brother” (ibid., s. 64), där protagonistens skolgång visserligen inte står i centrum, men 

ändå framhävs som riktigt misslyckad med stadigt sjunkande betyg, främst som följd av att 

han börjar skolka och missbruka alkohol och droger.  

Sammantaget uppvisar Progress således bilden av att pojkars genuskonstruktion i stort 

är avhängig en misslyckad skolgång och en aversion mot skolans verksamhet, vilket blir 

särskilt tydligt i en jämförelse med hur skolflickan beskrivs i denna bok. Dikotomin bidrar till 

att kraftigt förstärka detta intryck (se avsnitt 2.2). 

I Solid Ground (2003, s. 46). möter vi den första skolpojken i ”Link’s story”. Liksom 

tidigare nämnda pojkar vittnar även denna text om en misslyckad skolgång. Links situation 

beror emellertid till stor del på hans hemförhållanden. I texten lever Link i en klar 

beroendeställning till kvinnorna i hans familj, och kanske är det på grund av ett förstärkt 

behov av att hävda genus som han kraftigt tar avstånd från skolan. I övrigt går det så långt att 

han slutligen väljer att hellre leva som hemlös än ständigt misslyckas med att leva upp till den 

manliga normen att fungera i familjekontexten. Links misslyckade skolgång är orsaken till att 

han inte kan få jobb, men det är inte vad som tycks gräma honom allra mest. Problemet är 

relationerna till modern och systern och deras män. Hellre än att vara en belastning för sin 

mor och sin syster lever han sitt liv på gatan bland ”hard, violent people, some of whom are 

deranged (ibid., s. 49)”. Här tydliggörs att manligt genus bl.a. definieras av att en man ska 

reda sig själv. Gör han inte det, får han lära sig. 

Undantagslöst beskriver texterna således skolpojken som misslyckad sett till vad han 

presterar resultatmässigt, och på så vis blir detta en central aspekt av hur pojkens genus 

konstrueras i allmänhet: maskulinitet ställs i konflikt med skolans intellektuella verksamhet. 
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Den kritik som skulle kunna riktas mot det mönster som framträder är ensidigheten; att det 

framför allt tycks finnas ett enda uttryckssätt för maskulinitet för pojkar i skolmiljön.  

Vad gäller frågan om hur pojkar i verkligheten konstruerar och uttrycker genus just i 

skolmiljö är det ett faktum att det finns flera direkta samband mellan maskulinitet och 

prestationer (Öhrn 2002, s. 37).  Av den anledningen kan det vara olyckligt att manligt genus i 

skolmiljö uttrycks ensidigt, särskilt i Progress, och är eventuellt något för engelskläraren att 

uppmärksamma och problematisera i klassrummet.  

Samtidigt som den ensidiga bilden av pojkens genuskonstruktion som ”misslyckad 

skolpojke” kan ses som ett misslyckande ur pedagogisk synvinkel, finns aspekter av texterna 

som förmodligen har konstruktiva syften eller som åtminstone har potential att fungera på det 

viset. Exempelvis kan Jamie Olivers berättelse fungera som exempel på hur det trots allt är 

möjligt att nå ett gott liv med en god sysselsättning och tillvaro fastän man inte varit 

framgångsrik i skolan. Samtidigt kan texten om Michael, ”Me and My Brother”, förmodas ha 

ett konstruktivt syfte genom dess tydliga sensmoral, som består i budskapet att droger med 

lätthet kan rasera en människas liv fullständigt. 

Medan ”den misslyckade skolpojken” är det genusmönster som tydligast framträder i 

analysen av pojkar i texterna, skymtar ett annat tätt inpå, nämligen pojken som subversiv. Den 

subversive pojken, som vi också kan kalla ”den kriminelle”, kan ses som en ytterlighet av 

”den misslyckade skolpojken”.  

Den kriminelle pojken framställs något olika i de två böckerna. I Solid Grounds ”Camp 

Green Lake” och ”The Last Spin” beskrivs huvudpersonerna som modiga och hårdföra, och 

intressant är att även om de bryter mot lagen bryter de inte mot den manliga normen. I texten 

”Me and My Brother” i Progress bryts dock både samhällets lagar och den manliga normens 

lagar, där brottet mot genuskontraktet framställs som mer förkastligt. Detta kan även kännas 

igen från ”Link’s story” där misslyckande med att leva upp till den manliga normen ses som 

mer eller mindre oförlåtligt. Hirdman (2001 s. 66ff) menar att detta är ett bestående fenomen. 

Visserligen är genuskontraktet utformat efter mannens villkor, med mannen som norm, men 

det innebär också att mannen har samma krav på sig som kvinnan att ovillkorligen leva upp 

till dessa regler och förväntningar. Gör han inte det blir han reducerad till ”den andra”, till 

kvinna, den underordnade. 

Stanley Yelnats i avsnittet ”A Camp for Bad Boys” (Solid Ground 2003, s. 246 )är 

visserligen oskyldigt dömd, men tar sitt straff med jämnmod. Hemma är han socialt 

misslyckad utan vänner, Camp Green Lake ter sig inte så farligt. Stanley hoppas till och med 

att han ska få vänner där. Camp Green lake är en manlig värld, där män skapas genom att 
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gräva gropar i öknen som straff för sina brott. För Stanley presenteras här en simpel värld där 

han vet exakt vad som förväntas av honom och vilken roll han har att leva upp till. För en ung 

kille som har gått vilse i det sociala samspelet kan detta te sig som en välbehövlig paus. Allt 

han behöver göra här att leva upp till den manliga normen som råder i lägret, inget annat 

krävs egentligen av honom. 

I ”The Last Spin” (Solid Ground 2003, s. 208) möts två kriminella unga män som tillhör 

varsitt gäng. De har av sina ledare utsetts till att spela rysk roulett tills en utav dem dör. De 

har aldrig träffats förut, men har blivit utvalda för denna uppgörelse så att fler ska slippa dö 

och gängen ska slippa få problem med polisen. Båda accepterar detta, hellre döden än att 

bryta mot gängens regler. Viktigare ändå är att de lever upp till den av dem accepterade 

manliga normen som gängen föreskriver. Trots att de efter ett tag börjar prata och skämta med 

varandra, kan ingen av dem förmå sig att avbryta dödsleken. Pressen att leva upp till normen 

blir större och viktigare än överlevnadsinstinkten. Här synliggörs återigen Hirdmans 

resonemang om det oförlåtliga i att bryta mot den manliga normen på ett synnerligen extremt 

sätt. 

5.1.2 Mannen 

Vad gäller mannen i jämförelse med exempelvis pojken finns fler mönster till antalet att 

urskilja i fråga om hur genus konstrueras, vilket delvis har att göra med den kvantitativa 

skillnaden i att det förekommer betydligt fler män än pojkar i materialet.  

 Om det mest framträdande mönstret för pojken var rollen som misslyckad skolpojke, är 

det intressant att se hur mannen ofta tycks fungera i rollen som lyckad yrkesman, vilket pekar 

på en viss kontrast i hur genus konstrueras för pojkar respektive män: Misslyckade i skolan, 

men lyckade i arbetslivet. Mönstret är tydligare i Progress än i Solid Ground, eftersom det 

finns flera yrkesmän i den förstnämnda men få i den senare.  

 Det första exemplet finner vi i ”The Naked Chef” i Progress (2003, s. 27), där den nyss 

nämnda kontrasten blir väldigt tydlig. Jamie beskriver att han misslyckades totalt i skolan, 

förutom i bild och geografi. I beskrivningen av hans nuvarande situation har han oberoende av 

skolgången lyckats bli en världsberömd tv-matlagare och kändiskock med flera imponerande 

samhällsprojekt vid sidan av. En liknande text om Jamie Oliver finns också i Solid Ground 

(2003, s. 86). Andra framgångsrika män som figurerar i texterna i Progress är protagonisten 

Ben i ”A Typical Irish Christmas” (Progress 2003, s. 37), George i ”Not a Proper Occupation” 

(ibid., s. 17) samt alla de historiskt kända män som omnämns i kapitlet ”The 20th Century – A 

century of changes” i Progress (ibid., s. 43), såsom Henry Ford och Neil Armstrong. 
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Sammanlagt nämns 33 framgångsrika män i jämförelse med tre kvinnliga i historieavsnittet. 

Bortsett från denna kvantitativa skevhet – som inte säger något utförligt om hur genus 

konstrueras - är det intressant att det är ett så tydligt mönster i övriga texter: Var än män 

fungerar som protagonister tycks de också vara framgångsrika och framförallt fungera i en 

roll som kan kontrasteras mot de omgivande kvinnornas roller. Den benämning man kan ge 

denna mansroll är den som Hirdman pekar ut som en typisk manlig stereotyp och som hon 

kallar ”försörjaren”. Mönstret blir tydligare i ljuset av hur kvinnorna i deras omgivning 

framställs.  

 Enligt Hirdman (2001, s. 85) bygger en stor del av det stereotypa genuskontraktet 

mellan män och kvinnor på att män har rollen som försörjare medan kvinnans uppgift är att 

foga sig efter mannens vilja. I Progress visar kapitlen ”Butterflies” (Progress 2003, s.10), 

“The Chinese Dinner” (ibid., s.32) samt ”Life for a Young Asian Girl” (ibid., s. 79) på detta 

mönster. I Solid Ground finns två texter, ”The Porcelain Box” (Solid Ground 2003, s. 20) och 

”The Kiss” (ibid., s. 234) som exemplifierar detta. Viktigt i sammanhanget är insikten i att 

genuskontraktet ställer hårda krav på både män och kvinnor. Hirdman hävdar dock att män 

lyder under ”den vite mannens börda” vilket innebär att med privilegier kommer inte bara 

ansvar, utan även förpliktelser som kan vara nog så svåra att leva upp till (2001, s. 63).  

Vidare menar Hirdman att i sina försök att leva upp till den rådande manliga normen risker 

mannen att ”förvandlas till överhund eller tyrann /…/ Med eller emot sin vilja (ibid., s. 93)”. 

Även om den röda tråden som löper genom genuskontraktet dikterar att kvinnan ständigt hålls 

underställd mannen, bör det alltså framhållas att genuskontraktet medför plikter för båda 

parter. 

 I ”The Porcelain Box” (Solid Ground 2003, s. 20) möter läsaren en äldre man, en bonde, 

som skadar sig allvarligt när han arbetar ute på åkern. En tiggare erbjuder honom sin hjälp i 

utbyte mot den hemliga ask som han sett bonden gömma bakom spisen varje morgon och 

kväll, som inte ens hans hustru verkar känna till eller vet vad den innehåller. Bonden erbjuder 

allt han äger för att slippa avslöja sin hemlighet – i asken ligger nämligen hans löständer. Då 

hans ”unga, vackra hustru” är bortrest har han låtit dem ligga för dagen. Det intressanta här, ur 

ett genusperspektiv, är den äldre mannens behov att behålla sin status som stark, viril och 

arbetsför man som kan försörja sin unga hustru. Att vara tandlös kan dock tvärtom förknippas 

med att vara gammal och orkeslös, knappast något en ung kvinna söker då hon letar efter en 

försörjare. Således blir det oerhört viktigt för bonden att behålla löständerna, men lika viktigt 

är det att hans hustru inte får reda på hans hemlighet eftersom hon då skulle kunna ifrågasätta 

hans förmåga att leva upp till sin roll som försörjare.  
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I ”The Kiss” (Solid Ground 2003, s. 234) luras Jimmy, 9 år, till sin förtvivlan att tro att 

han gift sig med Cecily, 6 år. Mycket upprörd inser han dock att han inte har något annat val 

än att hitta ett jobb för att försörja henne. Utskrattad och förödmjukad hittas han till slut av sin 

far som tar honom till den präst som ”vigt” barnen. Prästen förklarar att äktenskapet upphävts. 

Jimmy blir otroligt glad och lättad, det är en helt annan pojke som lämnar prästen än den 

desperate, ledsne pojke som kom dit. Både prästen och Jimmys far reagerar på kontrasten i 

hans humör. Speciellt Jimmys far blir fundersam. 

 
He wondered if, somehow, it was his fault. He wondered if he was responsible 
for something buried deep in the mind of his son that had caused this simple joke  
of the priest to bring such a terror (ibid., s. 240). 

 

Detta resonemang innefattas även det av genuskontraktet på så sätt att det hela tiden 

reproduceras och ”ärvs” av nästkommande generation (Hirdman 2003, s. 121). De stereotypa 

rollerna, ”den naturliga ordningen”, bibehålls genom de socialt konstruerade rollerna som 

barn föds och fostras in i, både som pojkar/flickor och sedermera män/kvinnor (Hirdman 

2001, s. 88f). Jimmys far har, omedvetet, fört över sin frustration över sin roll som försörjare 

på sin unge son. Först när fadern ser resultatet av de värderingar som han förmedlat till sitt 

barn börjar han reflektera kring detta, och vilka konsekvenser det kan få för Jimmy i 

framtiden. Denna text blir således ett tydligt exempel inte bara på den stereotypa mansrollen 

som försörjare, utan även på hur genuskontraktet fortsätter att reproduceras i samhället genom 

den uppfostran och de värderingar barnen får med sig.   

En ytterlighet av rollen som försörjare förekommer också i form av den hjälteroll som 

understundom återkommer i texterna, där mannen (hjälten) ska rädda kvinnan (den 

nödställda). Detta antyder både en dikotomi och hierarki.  

Ett exempel på hur det kan se ut återfinns i ”The Rescue” (Solid Ground 2003, s. 120), 

med Jack och Rose som protagonister. Jack är en fri konstnärsjäl, men även modig och 

empatisk. När han ser en främmande flicka, Rose, i färd med att kasta sig från fartyget grips 

han inte av panik utan räddar henne på ett klartänkt sätt. Han lever på många sätt up till rollen 

som den lugne, trygge, intelligente mannen som räddar den emotionella och smått hysteriska 

kvinnan från henne själv. 

I konstruktionen av mäns genus (och genus i allmänhet) finns enligt Fanny 

Ambjörnsson ytterliggare två viktiga komponenter som bidrar till att upprätthålla 

genusordningen, nämligen de homosociala relationerna och det heterosexuella begäret (2004, 

s. 105f). Detta är en underförstådd norm som framträder i majoriteten av texterna i de två 
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böckerna. I förhållande till de två aspekter som Ambjörnsson nämner finns emellertid två 

normbrytande texter som behandlar homosexualitet, båda i Progress, och båda med män som 

protagonister. I båda texterna skildras homosexualiteten dessutom i sammanhang som präglas 

av social misär, vilket i bästa fall är en slump. I den första texten, ”Keith Haring” (Progress, s. 

22), beskrivs hur protagonisten blir paranoid av tanken på AIDS eftersom sjukdomen är så 

vanlig i de sammanhang han befinner sig i (”a gay community”). I texten beskrivs hur han 

varje dag letar efter AIDS-relaterade sjukdomstecken på sin kropp, fram tills dess att farhågan 

besannas – Keith drabbas av ”gay cancer” vilket leder till hans död. Kapitlet avslutas med två 

korta kommentarer från Keiths vänner, Claude Picasso och Kenny Scarf, som båda betonar 

AIDS-problematiken.    

 I den andra texten, ”Me and My Brother” (Progress, s. 64) är den sociala misären mer 

direkt kopplad till homosexualiteten på ett sätt som kan ge normbrottet negativa associationer. 

Medan normbrottet i det föregående exemplet var något som på sin höjd kan väcka empati, 

fungerar det föreliggande förmodligen mer avskräckande: I berättelsen om brodern Michael är 

den röda tråden det eskalerande eländet. Från att ha börjat med skolk och sjunkande betyg 

övergår livet i drogmissbruk, våld och allmän värdenihilism i ett liv på gatan. Hans 

uppförande är så ruskigt att han blir utsparkad från hemmet, ungdomshärbärgen och 

pingstkyrkan. I vad som skulle kunna tolkas som ett tecken på att protagonisten till sist når 

botten, beskrivs avslutningsvis det normbrytande sexuella i hans i övrigt destruktiva liv:   

 
He paid for hookers, both male and female, with money he stole from other  
homeless kids /…/ A trucker gave him money and food, in exchange for sex  
until Michael finally tired of him and moved to a different part of town (Progress, s. 65). 

  

En möjlig tolkning av hur genus konstrueras i denna text skulle vara hur det slutliga öde som 

beskrivs i blockcitatet ovan visar på hur Michael kommer till korta i att konstruera genus 

enligt den heteronorm som i övrigt gjort sig gällande. Värre kanske det inte kan bli.  

I båda texterna behandlas alltså avstegen från heteronormen genom texter som samtidigt 

pekar på i övrigt destruktiva motiv, vilket är AIDS å ena sidan och prostitution å den andra. 

Det är förvisso inte en nödvändig tolkning att uppfatta detta negativa samband i läsningen av 

texterna, men den är långt ifrån orimlig. Det bör tveklöst ligga närmare till hands att se det 

negativa än det positiva i sammanhangen. Sannolikt bidrar detta i sin tur också till att 

förstärka den heteronormativa konstruktionen av manligt genus.  
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5.2 Konstruktionen av det kvinnliga 

5.2.1 Flickan 

Hirdmans resonemang om hur genuskontraktet reproduceras genom barnens uppfostran har 

tidigare tagits upp i detta arbete. Dock tål det att upprepas, då dikotomiseringen och hierarkin 

är konstant från det att barnen föds (Hirdman 2004, s. 119). Detta exemplifieras på flera sätt i 

både Progress och Solid Ground, vilket blir tydligt när man ser på hur flickor framställs i 

dessa båda läroböcker. 

Lika tydligt som det mönster som präglar skolpojken i de båda läroböckerna finns ett 

mönster för skolflickan, men med motsatt innehåll. Skolflickan som protagonist ges inte 

samma utrymme som skolpojken, men finns ändå ofta med som bifigur. Mönstret blir ändå 

tydligt, och resultatet blir således en form av dikotomisering av pojkars och flickors roller och 

genuskonstruktion i skolmiljön. Liksom pojkarna framställs flickorna dock på två olika sätt, 

antingen som duktiga eller misslyckade i skolan. Skillnaden mellan dessa två framställningar 

skiljer sig även åt på så vis att de duktiga flickorna är något förbisedda, inte så viktiga, medan 

de inte fullt så duktiga ändå blir fullt acceptabla då de lever upp till genuskontraktets 

förväntningar på dem. 

I Progress (2003, s. 10) möts läsaren först av protagonisten ”the granddaughter” i texten 

”Butterflies” Texten beskriver flickans skolgång och har som tema den förveckling som 

uppstår när de åsikter som hon fått med sig hemifrån kommer på kollisionskurs med lärarens.   

Flickans genus i den här texten konstrueras av framför allt två aspekter. För det första 

att hon tar sin skolgång på stort allvar i syfte att vara både hemmet (”the grandparents”) och 

läraren till lags. Flickans duktighet lyfts fram och passar in på det mönster som återkommer i 

Progress på fler ställen, som vi kallar ”den lyckade skolflickan”. För det andra konstrueras 

flickans genus genom de aktiviteter och beskrivningar som texten rymmer: ”She is fine”, She 

is terrific with her two plaits in her hair”, ”And clever”, ”She’s fine” (igen). Bilden av flickan 

målas till stora delar upp genom sådana beskrivningar av hennes yttre, fastän det inte är av 

någon betydelse för intrigen i övrigt. Detta är inte nödvändigtvis problematiskt, men 

uppmärksamheten bör fästas vid att det tycks vara ett relativt vanligt fenomen i 

konstruerandet av kvinnligt genus i litteratur och media: istället för att betona vad kvinnan 

gör, betonas hennes yttre. Det är nämligen det vackra utseendet som gör en kvinna. Vad gäller 

aktiviteter i den nämnda texten, är det nämnvärt att de dessutom ändå kretsar kring utseende, 

såsom exempelvis i textens inledande mening: ”The grandmother plaited her granddaughter’s 

hair”. Det kan vara ett problem när det återkommande blir den vackra utsidan som bekräftar 
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en individ som människa och kvinna, menar Sofie Ljunggren (2009, s. 39), eftersom det 

motarbetar feminismens försök att avsexualisera kvinnan och låta henne vara subjekt istället 

för objekt. 

 Nästa exempel på en text som bidrar till mönstret för hur flickor framställs i skolan är 

”He could not spell” (Progress 2003, s. 12), som följer direkt på föregående nämnda text. 

Också i denna text blir dikotomin tydlig. De två misslyckade pojkarna kan ställas i konstrast 

till de lyckade skolflickorna, och på så vis blir genuskonstruktionen tydlig. Letty Bond är 

duktiga eleven som skriver provsvaren med bläck i en anda av självsäkerhet. Hennes enda 

rädsla, enligt protagonisten Lenny, är möjligen att inte vara läraren till lags genom att skriva 

med fel sorts penna. I slutet av texten kommer nästa duktiga skolflicka in i bilden, Cammie, 

som väntar på att få ta Lennies plats inför nästa lektion.   

 Det är naturligtvis inte någon nackdel i sig själv att flickor framställs som ambitiösa 

eller framgångsrika i skolan, men vad som däremot kan vara värt att fundera är över sättet 

som detta genomgående ställs i kontrast till de unga pojkarna i skolan, eftersom det kan bidra 

till att förstärka intrycket av pojkars genuskonstruktion enligt mönstret ”den misslyckade 

skolpojken”.  

Som nämndes i inledningen till detta avsnitt finns det en andra framställning av flickor, 

d.v.s. de som inte är ambitiösa eller framgångsrika i skolan. Dessa har liksom pojkarna fullt 

acceptabla alternativ att välja, även om dessa alternativ skiljer sig väldigt från de som deras 

manliga motsvarigheter har. Det dessa alternativ har gemensamt är som sagt att de inte bryter 

mot de normer som genuskontraktet föreskriver. I flickornas fall handlar det ofta om att 

endast behöva leva upp till föreställningen om ”varelsen Kvinna” som mindre intelligent just 

för att hon är född till en kvinnas fysiska kropp (Hirdman 2001, s. 45). 

I Solid Grounds ”Growing up” (2003, s. 60) möter läsaren 15-åriga Lana. Berättelsen är 

i jag-form, och utifrån hennes egen beskrivning av sina upplevelser i skolan och hemmet 

framgår snart att Lanas mål i livet är att gifta sig och skaffa barn. Att studera är för Lana helt 

ointressant, hon har inga som helst ambitioner att lyckas i skolan. Istället fokuserar hon sin tid 

på sitt utseende, så att om hon råkar möta en intressant, äldre kille ”he’d be sure to notice me” 

(ibid., s. 64). För Lana är det fullt acceptabelt, till och med önskvärt, att fokusera all sin energi 

på att bli försörjd av en man. Att själv uppnå intellektuella bedrifter är inget som lockar. 

Faktum är att Lana här lever upp till en av de äldsta förväntningarna på kvinnan – hon är nöjd 

med sin lott som maka och mor.  

Enligt Hirdman (2001, s. 85) är, som sagt, en av de mest vedertagna grunderna i 

genuskontraktet mannens roll som försörjare och kvinnans roll som ”den omhändertagna” 
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vars plikt är att ta hand om hem och barn samt se till sin makes behov. Där Hirdman ser ett 

fängelse ser dock Lana en önskvärd, bekväm och eftersträvansvärd framtid. Kanske beror 

detta på att hon att hon fått lära sig, både på ett personligt och på ett samhälleligt plan, att hon 

inte är kapabel till något annat.  

Att Lana genom sina ambitioner framstår som en relativt inskränkt ung flicka som valt 

att följa genuskontraktet till punkt och pricka är inte något som det reflekteras kring i texten. 

Istället framställs Lana som en jämförelsevis normal femtonåring, vars strävan efter att genom 

sitt utseende vinna en försörjare som ett fullgott alternativ till att vara självständig och 

självförsörjande. Porträttet av Lana borde således vara ett självklart ämne att problematisera i 

klassrummet, vilket skulle kunna leda till att bearbetandet av texten leder till något positivt 

där eleverna får tillfälle att ifrågasätta inte bara Lanas idéer, utan även genuskontraktet och 

deras egna värderingar. Om texten inte problematiseras föreligger stor risk för att den endast 

bekräftar och reproducerar genuskontraktets regler för hur flickor bör vara och hur de bör leva 

sina liv. 

Megan Hoke i “Learning how to drive” (Solid Ground 2003, s. 32) är även hon ett 

exempel på en flicka som inte har några som helst intellektuella ambitioner, även om det i det 

här fallet exemplifieras genom om att lära sig köra bil. Texten är skriven i dagboksform 

utifrån Megans eget perspektiv. Hennes beskrivningar av det hon gör och hur hon tänker visar 

klart att det inte bekommer henne nämnvärt att andra människor med största sannolikhet 

uppfattar henne som direkt korkad. Även om hon bryter trafikregler hur som helst, så bryter 

hon i alla fall inte mot den kvinnliga norm som säger att kvinnan är mindre intelligent och 

mindre lämpad för att syssla med och förstå sig på det tekniska, vilket ofta anses höra till den 

manliga sfären.  

Hirdman (2001, s. 66f) skriver att kvinnor som försöker sig på traditionellt manliga 

sysslor måste förändras, bli mer ”manlig” för att lyckas. För att undvika denna förändring, och 

för att inte störa den rådande genusordningen kan det då argumenteras att ett sätt att undvika 

detta är att förstärka de aspekter som följer genuskontraktet. I Megans fall skulle detta då vara 

att förminska sitt intrång på ett område som traditionellt ansetts vara manligt genom att 

framställa sig själv som knappt duglig, i princip inkompetent, för att inte framstå som ett hot 

mot den manliga normen. 

5.2.2 Kvinnan 

När flickan växt upp, formad av det gällande genuskontraktet, blir hon till slut en kvinna. Som 

vuxen blir dikotomin och hierarkin mellan man och kvinna än mer tydlig. Mannens roll, som 
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redan beskrivits, är till stor den som försörjare medan kvinnans roll per automatik då blir den 

omhändertagnas, den beroendes (Hirdman 2001, s. 85). I denna dikotomi synliggörs hierarkin 

överordnad – underordnad på ett tydligt sätt. Kvinnan kan inte, och bör inte, klara sig själv 

utan ska sträva efter att omhändertas av en man, någon att lyda under, en målsättning som 

tidigare exemplifierats av den unga flickan Lana. I Solid Ground finns även exempel på hur 

denna beroendeställning till mannen kan te sig för den vuxna kvinnan. I de olika texterna 

framställs kvinnan på olika sätt som underordnad mannen, inte endast som den 

omhändertagna, den försörjda. Hon är även underordnad på så sätt att hon alltid ställs som 

motsats till den manliga normen. Detta isärhållande är, som tidigare nämnts, en av 

grundförutsättningarna för genuskontraktets fortlevnad. Ju mer särskiljt det manliga är från 

det kvinnliga ju mer legitim blir den manliga normen, menar Hirdman (2004, s.125). 

Framställningen av det ena förstärker och bekräftar den motsatta framställningen av det andra. 

Den underordnade kvinnan vars roll det är att lyda sin man representeras på ett tydligt 

sätt i detta arbete av Links mor och hans syster, Carol i ”Link’s Story” (Solid Ground 2003, s. 

46). Dessa båda kvinnor viker sig båda för sina män trots att det innebär att de måste överge 

sin son och bror och låta honom bli hemlös.  

I berättelsen beskriver Link hur hans mor förändras efter att hans styvfar Vincent flyttat 

in hos dem. ”He’s changed her… She was always there when you needed her and I think she 

loved us” (ibid., s. 47). Links mor beskrivs som undfallande och rädd för sin man. Hon 

ifrågasätter inte hans beteende, och försvarar inte sin son när Vincent gör honom illa, inte ens 

när Link tvingas ut på gatan. Hennes roll som mor är således av mindre vikt än hennes roll 

som kvinna underordnad sin man. 

Carol försöker till en början att hjälpa sin bror. “When… Mum started changing, it was 

Carol who made life bearable for me” (ibid., s. 47).  Även hon viker sig dock till slut för sin 

pojkväns vilja, och ger upp sin bror. ”[N]obody stuck up for me. Not even my sister” (ibid., s. 

50). När Link till slut ger sig av, är det Carol som ger honom pengar till tågbiljetten. Under 

förevändningen att hon hjälper sin bror med pengar, hjälper hon egentligen sig själv. Nu 

behöver Carol inte längre slitas mellan sin bor och sin pojkvän, utan kan nu i lugn och ro leva 

upp till sin roll som sin mans kvinna. 

Likaså i kapitlet ”The Rescue” (ibid., s. 120), som är ett utdrag ur filmen “Titanic”, är 

Rose till en början fast i rollen som ”sin mans kvinna”. Hon ska, mot sin vilja, gifta sig med 

Cal som hon inte älskar. Han, å sin sida, är inte nämnvärt intresserad av sin blivande hustrus 

inre kvalitéer utan endast de yttre.  
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Rose, som är desperat och förtvivlad över sitt öde, är nära att ta sitt liv men räddas av en 

ung man vid namn Jack. Cal tror att Jack försökt våldföra sig på Rose, men det är inte 

fästmöns tillstånd som prioriteras, utan det faktum att någon har understått sig att röra vid det 

som är hans. Rasande vänder han sig till Jack: ”What made you think you could your hands 

on my fiancée?!” (Solid Ground 2003, s. 125) Cal reducerar reflexmässigt Rose till hans 

ägodel, hans accessoar. Hennes värde mäts i det att hon tillhör honom, inte utifrån hennes 

egen person. Cal förväntar sig en dekoration till hustru, något Rose försökt men inte kan leva 

upp till. Rose vill mer med sitt liv än att vara reducerad till en kvinnokropp, men ser ingen 

möjlig väg ut ur situationen. Detta, anser Hirdman (2001, s. 63f), är ett problem kvinnor alltid 

brottats med. Mannen, den förnuftige, den intelligente, har tillskrivits en högre status och 

makt över kvinnan som blivit hans ”pendang”. All makt korrumperar, menar Hirdman, och 

därmed måste kvinnan förminskas och ”placeras in i ett litet mellanrum mellan djur och 

människa” (ibid., s. 64). Rose och Cal utgör således ett tydligt exempel på hur mannen 

begränsar kvinnan som människa för att upprätthålla sin egen överhet och makt. 

Här återkommer vi även till viss del till Ljunggrens (2009, s. 39) resonemang kring 

problemet med att det är kvinnans yttre som utgör grunden för hennes värde som människa. 

Emellertid kan denna framställning av kvinnan här ses som problematiserad då denna roll 

uppenbarligen gör Rose mycket olycklig och hämmad som individ.  

När Rose möter Jack, möter hon honom inte endast som en person men som en motsats 

som bekräftar hans värde som man, och dikotomin är ett faktum. I motsats till Jack är hon 

olycklig och fjättrad i sin roll som ”accessoar”. Hon kan dock själv inte lösa sina problem och 

förbättra sin situation utan måste förlösas av en man. Rose är även den rationelle mannens 

kvinnliga motpol i det att hon helt och hållet låter sina känslor ta över. I motsats till Jacks lugn 

springer Rose genom skeppet, skandalöst öppet gråtandes i förtvivlan. Hennes roll är 

emellertid inte på något sätt oviktig. Tvärtom. Rose, den svaga kvinnan, är nödvändig för att 

Jack ska kunna definieras som hennes motsats, den starke mannen, och på så sätt upprätthålla 

hierarkin mellan män och kvinnor. Hirdman (2001, s. 48) skriver att definitionen av att vara 

man är ”att inte vara Kvinna”. Rose möjliggör följaktligen Jacks roll som den starke genom 

att inte vara det han här, dvs. lugn, rationell och modig. Dessa kontraster ger genuskontraktet 

än mer kraft att reproduceras, då det som anses vara manligt och det som anses vara kvinnligt 

blir lättare att hålla isär och väga emot varandra (ibid., s. 73). 

I Progress finns dock exempel på kvinnor som bryter mot genuskontraktet och går 

utanför ramarna för den traditionellt kvinnliga sfären och rollen på ett på flera plan 
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framgångsrikt sätt. Dock får framgången vitt skilda konsekvenser för dessa kvinnor, beroende 

på hur de handskas med att leva utanför stereotypen av det som anses vara det kvinnliga.  

I texten ”Margaret Mead – Understanding the Lives of Other Peoples” (Progress 2003, 

s. 19) berättas det om den kända antropologen Margaret Mead. Mead var banbrytande på 

många sätt. Redan 1925 tog hon emot sin doktorsgrad i antropologi, vilket måste ses som 

mycket ovanligt på den tiden. Vidare valde hon att åka till Samoaöarna för att studera 

människorna där, trots att ”it was considered too dangerous for a young woman to go alone 

(ibid., s. 19)”. Även hennes forskningsmetoder inom antropologin var nytänkande och banade 

väg för nya idéer. Således kan man utifrån denna text sammanfatta Meads karriär som 

strålande, och hon anses idag vara en av de främsta inom antropologin. Läser man mellan 

raderna framträder bilden av en stark, intelligent och självständig kvinna som inte tvekar att 

göra det hon vill, oavsett vad samhället anser om henne som person.  

Med Hirdman (2001, s. 48) som utgångspunkt skulle Meads karaktärsdrag kunna sägas 

vara av sådan art som traditionellt tillskrivits mannen. För att lyckas inom den traditionellt 

manliga akademiska sfären, blir hon således tvungen att till viss del avsäga sig sin 

kvinnlighet. En ”kvinna som ville göra” snarare än att vara, här exemplifierad av Mead, sågs 

som något onaturligt. All aktivitet som inte har någon koppling till kvinnan som maka och 

mor ”ter sig som abnormiteter, skapar sterilitet och elände” (ibid., s. 40). Idag framstår kanske 

inte Meads framgångar som så förvånande, vilket är väldigt positivt. Dock finns det en poäng 

med att diskutera detta i klassrummet ur ett historiskt perspektiv, för att sedan kunna jämföra 

med hur det ser ut idag och då inte endast det som blivit bättre utan det som, sett ur ett 

genusperspektiv, fortfarande behöver åtgärdas.  

 En annan framgångsrik kvinna i Progress är författaren Marian Keyes som beskriver sitt 

föga glamorösa liv i texten ”Paperback Writer” (Progress 2003, s. 52). Hon är en välkänd 

författare som har nöjlighet att faktiskt leva på sitt författarskap. Trots detta beskriver hon sitt 

liv som tråkigt och arbetsamt, och sig själv som virrig och smått hysterisk, på snudden till 

genant. Här kan samma beteende som tidigare beskrevs hos Megan Hoke i ”Learning how to 

drive” skönjas. För att inte framstå som alltför självständig och hotfull i sin framgång drivs 

Keyes till att förminska sig själv som person. Detta gör hon genom att spela på karaktärsdrag 

som ansetts vara traditionellt kvinnliga, såsom svaghet, virrighet etc. Som tidigare nämnts 

lyder Hirdmans (2001, s. 66f) resonemang kring detta att kvinnan måste förändra sig för att 

passa in i den manliga sfären, och på så sätt bekräfta den manliga normen.  
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En intressant notering här är att framställningen av kvinnan som kompetent inte 

förekommer överhuvudtaget i Solid Ground, utan där beskrivs kvinnan som inkompetent på 

samma sätt som i fallet med Keyes ovan. 

Återigen handlar det om dikotomin mellan det som anses vara kvinnligt och det som 

anses vara manligt och hur dessa roller kan förändras, dock med bibehållen status.  I ”The 

Mysteries of Tortellini – a Food Memory” (Solid Ground 2003, s. 78) ställs en flickvän som 

inte kan laga mat mot pojkvännen som, i likhet med Jamie Oliver, är utbildad kock. Mannen 

har här tagit över en syssla som traditionellt anses vara kvinnlig, men professionaliserat denna 

syssla till en statusfull yrkeskarriär på ett så framgångsrikt sätt att kockyrket traditionellt sett 

blivit manligt. Kvinnan, å andra sidan, är väldigt tafatt inom detta område och beskrivs som 

helt misslyckad vad gäller matlagning. Det som nu blivit en manlig syssla kan alltså inte 

behärskas av den motsvarande kvinnan.  

Enligt Hirdman (2001, s. 66f) så finns här en avgörande skillnad mellan män och 

kvinnor och deras respektive roller. Det har redan i detta arbete visats exempel på hur kvinnan 

som slår sig in i en manlig sfär måste förändras för att inte störa genusordningen. När mannen 

tar över ett område som traditionellt ansetts vara kvinnlig måste detta område, denna syssla, 

förändras. Mannen kan alltså fortsätta att vara densamme, det är världen runt omkring som får 

rätta sig efter honom. 

Om man accepterar mannen som norm kan inte kvinnan, den andra, motpolen, agera 

utefter samma villkor och med samma förutsättningar. Då mannen tagit över en traditionell 

kvinnoroll bör kvinnan därmed misslyckas i sin ambition att utföra samma syssla för att 

bibehålla isärhållandet som en av stöttepelarna i genuskontraktet. På sätt vis bryter hon mot 

den del av genuskontraktet som säger att kvinnan ska ta hand om hemmet, dock har mannen 

ändrat förutsättningarna för kontraktet, vilket ändrar normen. Då villkoren för genuskontraktet 

kan förändras över tid, är detta helt i enlighet med genuskontraktets reproduktion genom 

historien. Det essentiella för genuskontraktet är att grunden, dikotomin och hierarkin kvarstår 

orubbade. 

5.3 Konstruktionen av texterna – om manlig, kvinnlig eller allmängiltig norm 

Det är inte bara genom beskrivningen av manliga och kvinnliga karaktärer eller deras repliker 

som genus kan uttryckas i texter. Också andra aspekter av texter kan ge uttryck för normer 

som anknyter till genus. Enligt Hirdman (2007, s. 13f) är det exempelvis ett vanligt fenomen 

att mer eller mindre oavsiktligt tala om det allmängiltiga i termer som antyder en manlig 

norm. Medan det kvinnliga vanligtvis begränsas till att referera bara till det som anses vara 
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kvinnligt, tillåts det manliga ofta gå bortom det manligas gränser och beskriva det 

allmängiltiga.  

Ett enkelt exempel kan vara när man i olika sammanhang använder ord som vi och dem 

i en kontext som pekar på det allmängiltiga, men egentligen utgår från ett åtskiljande av män 

och kvinnor, där männen alltså är utgångspunkten. Hirdman visar på följande kända exempel:  

År 1907-09 fick Sverige allmän rösträtt; drygt tio år senare kom tillägget – kvinnlig rösträtt, 

Här kan man tala om en underförstådd manlig norm, vilket enligt Hirdman i längden bidrar 

till att skapa en ojämlik maktordning (2007, s. 13f). 

 I ljuset av detta, hur ser då konstruktionen av texterna ut i Progress och Solid Ground?   

I Solid Ground har texterna en genomgående genusneutral konstruktion. När det talas om 

människor i allmänna termer, exempelvis med ord som people eller humans, sker det på ett 

sätt som inkluderar både kvinnor och män. I Progress däremot finns ett antal exempel på hur 

allmängiltiga termer för individer används på ett sätt som exkluderar kvinnor. 

 Ett exempel kan hämtas ur intervjun med George Lucas med titeln ”Not A Proper 

Occupation” (Progress 2003, s. 17). I ett samtal kring Star Wars-filmerna, i vilka 

uppskattningsvis 99 % av karaktärerna är män (eller manliga rymdvarelser), talar Lucas ändå 

om att dessa filmer är skapade för ”12-åringar” och ”ungdomar”, i syfte att spegla ”vårt” 

samhälle. Frågan är dock om det inte egentligen är specifikt mannens samhälle som speglas, 

när den manliga dominansen i filmerna är så extremt överdriven. Resonemanget är måhända 

inte vattentätt eftersom man exempelvis kan hävda att filmernas motiv skulle kunna vara 

allmänmänskliga, men frågan kan ändå vara värd att problematisera i det klassrum där denna 

text behandlas så att inte unga kvinnor får skäl att automatiskt känna sig exkluderade i 

samhällsbeskrivningen. 

  I kapitlet ”The Ticket Inspector” (ibid., s. 56) skildras en kortare teaterpjäs med fyra 

roller, varav två inledningsvis fastställs med genusneutrala termer, a passenger, a ticket 

inspector, samt a steward och a waitor vilka traditionellt avser män. Emellertid lyser den 

manliga normen igenom under pjäsens gång och det framgår snart att samtliga roller 

underförstått är män, trots att de två förstnämnda lika väl kunnat vara kvinnor. I texten hade 

det förmodligen varit konstigt om karaktärerna aldrig hade fått hänvisas till med pronomen 

som röjer deras kön, varför man naturligtvis måste välja det ena eller andra könet. Emellertid 

kvarstår faktum att man valt den manliga normen, vilket förslagsvis skulle kunna bero på det 

skeva antagandet att det i klassrummet vore värre för en man att spela kvinna än för en kvinna 

att spela man.  
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 Slutligen finns i Progress också ett exempel på en text där det omvända 

förhållningssättet råder och allmängiltiga termer tillåts spegla det kvinnliga, vilket alltså 

exkluderar män. I kapitlet ”Just Like Nature Made Us” (Progress 2003, s. 67) talas i ett 

textavsnitt om people i allmänhet, ända tills det framgår att de under så lång tid kunnat 

förstora brösten genom kosmetisk kirurgi. Även i slutet av texten syns textens underliggande 

kvinnliga norm, exempelvis när det påstås att den mest önskade examenspresenten på high-

schools i Kalifornien är bröstimplantat (såvida det inte bara är kvinnor som lyckas ta examen).  

  Sålunda finns alltså texter som rymmer inslag av både manliga och kvinnliga normer, 

vilket är ett intressant resultat. Till sist finns också ett kapitel i Progress som så påfallande 

utgår från den manliga normen att det får ett eget avsnitt, som följer nedan.    

5.3.1 Historien tillhör mannen 

I Progress finns ett kapitel med namnet ”The 20th Century: A Century of Changes” (2003, s. 

43) som tillägnas 1900-talets historia. Kapitlet består av en femsidig översikt där varje 

årtionde sammanfattas under varsin rubrik. Till skillnad från övriga texter i Progress är inte 

detta kapitel hämtat från något autentiskt sammanhang. Istället tycks den ha skrivits av 

lärobokens författare i ett pedagogiskt syfte. Således skulle man som lärare kunna förvänta sig 

en särskilt hög kvalitet på innehållet i detta kapitel i förhållande till gällande läroplan, 

värdegrund och därmed också genusperspektivet. Därför är det med viss förvåning som 

läroboksförfattarna inte lyckats särskilt väl med att lyfta fram eller synliggöra kvinnan i denna 

historieskildring. Tvärtom visar detta kapitel att historien tillhör mannen. Eftersom det 

utrymme kvinnor ges i detta kapitel är så begränsat, ges i detta avsnitt kommentarer kring allt 

det som kapitlet lyfter fram som rör kvinnors roll i 1900-talets historia, för att på så vis ge en 

god bild av hur kvinnan behandlas i bokens historiekapitel.   

En kvantitativ genomgång av förekomsten av män och kvinnor kan ge en inledande bild 

av hur historien skildras i kapitlet: Här nämns 33 män, 5 kvinnor samt 14 kollektiva termer 

(exempelvis workers, nazis och scientists) som även de kan misstänkas avse män vid flera 

tillfällen. Sett till textomfånget ges kvinnorna inte mycket plats i texterna, och 

innehållsmässigt finns inte heller skäl att imponeras. Inte ens i en text av denna genre undgår 

kvinnan beskrivningar av hennes yttre, som om det yttre var av någon större betydelse för 

historien. Tvärtom är kvinnans yttre det första som nämns när hon plötsligt dyker upp 

oannonserat under 1920-talet: ”During this period /…/ Ladies smoked cigarettes and wore 

short skirts (ibid., s. 44)”. Några motsvarande beskrivningar av män finns inte någonstans i 
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kapitlet, eftersom perspektivet tycks vara underförstått manligt och främst ser till manliga 

intressen. 

Under rubriken ”1920” nämns även Amelia Earhart i sällskap med Charles Lindbergh: 

“A year later Amelia Earthhart (sic!) was the first woman to fly across the Atlantic” (Progress 

2003, s. 44). Hur man förhåller sig till uttrycket “first woman” är en tolkningsfråga. Å ena 

sidan kan man tycka att det är oproblematiskt, om tyngdpunkten läggs på att det är ett 

historiskt faktum. Å andra sidan skulle man ur ett genusperspektiv kunna hävda att 

formuleringen är olycklig eftersom den reproducerar bilden av att kvinnor hela tiden spelar i 

en annan (lägre) division än män.  

Nästa gång kvinnan nämns i historieöversikten är 30 år senare, på 1950-talet, då man 

pekar på två händelser: Den ena händelsen var att Marilyn Monroe blev en sexsymbol i filmer 

(ibid., s. 45). Den andra pekar på följande skede: ”Women were needed in production after the 

war so there was less time for housework” (ibid.). Av passivformen i detta påstående följer på 

ett naturligt sätt att vi frågar av vem kvinnor behövdes, varpå det ligger nära till hands att ge 

ett svar som präglas av en manlig norm. När man som i denna text väljer att förmedla viktiga 

händelser i punktform, är det emellertid erkänt svårt att formulera sig på ett sätt som gör alla 

parter nöjda. Uttrycket att det fanns mindre tid till hushållsarbete skulle kunna tolkas som att 

kvinnorna blev berövade sitt hushållsarbete, och det är nog en ståndpunkt som få håller med 

om, åtminstone ur ett genusperspektiv, då man kan hävda att situationen från redan början 

vittnar som en systematiserad manlig dominans, som Fox-Genovese uttrycker det. Samma 

manliga dominans ligger också bakom den historieskrivning som medvetet utesluter kvinnan 

ur historien, hävdar Fox-Genovese vidare (1993, s. 19).  

Under rubriken ”1960” konstateras att ”Women’s movement fought for equal pay, free 

abortions and daycare centres” (Progress 2003, s. 46) och slutligen berättas under rubriken 

”1990” att prinsessan Diana ”died in a car crash in Paris” 1997 (ibid., s. 47). Därmed har 

allting lyfts fram av det som nämns om kvinnor under hela 1900-talet, och som utgör en 

nästan försvinnande liten del av den totala historieskildringen i detta kapitel, där det manliga 

generellt får representera det allmängiltiga. Genusforskare skulle kalla denna historieskildring 

patriarkal genom att den i princip endast erkänner den del av mänskliga aktiviteter där män 

varit verksamma på hög nivå. Redan Elin Wägner kritiserade denna form av historieskildring 

och menade att skolan i sämsta fall riskerar att fostra kvinnor utan tilltro till sin egen förmåga 

när de saknar identifikationsobjekt i historien (Westman Berg, 1976, s. 100). Det kan tyckas 

märkligt att läromedelsförfattare inte lyckas undvika sådana genusfällor nästan 70 år senare.   
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Här finns således skäl för engelskläraren att skjuta in fler perspektiv på 

historieskrivningen för att inte reproducera bilden av mannen som tillvarons subjekt. Det är 

inte bara utifrån genusaspekten som detta kapitel behöver kompletteras med alternativa 

perspektiv, utan också sett till aspekter som klass och etnicitet. 

5.4 Progress, Solid Ground och läroplanen 

Redan inledningsvis i detta arbete presenterades tidigare undersökningar av läroböcker som 

visat att flertalet läroböcker inte lever upp till läroplanens krav på jämställdhet mellan könen. 

Bland annat Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur 

etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av 

läroböcker (2006) fann att stereotypa framställningar av det som anses vara kvinnligt och det 

som anses vara manligt är relativt vanligt. Detta stämmer väl överens med resultatet av denna 

undersökning. Intressant här är att den svenska regeringen, som tidigare nämnts, redan 1968 

avgjort att läroböcker inte får förstärka stereotypa idéer om könsrollerna utan aktivt bekämpa 

dessa föreställningar (Westman Berg 1976, s. 46). Både Progress och Solid Ground, 

läroböcker som är publicerade på 2000-talet visar dock upp ett flertal exempel där stereotypa 

framställningar av det som anses manligt respektive kvinnligt utan att problematisera dessa, 

exempelvis de ”misslyckade skolpojkarna” såsom Lennie i ”He Could Not Spell” (Progress 

2003, s. 12), samt de ignoranta flickorna med Megan Hoke i ”Growing Up” (Solid Ground 

2003, s. 60) i spetsen.  

Resulatet av denna undersökning går således stick i stäv med inte bara regeringens 

proklamation från 1968, men även den nuvarande läroplanen där det fastställts att skolans 

”värdegrund och uppgifter” bland annat innefattar att förankra demokratiska värderingar 

såsom vikten av ”jämställdhet mellan könen” samt ”alla människors lika värde (Lpf 94, s. 3)”. 

När pojkar/flickor och män/kvinnor regelbundet framställs som motpoler till varandra, såsom 

försörjaren och den omhändertagna, motverkar det jämställdhet och även den demokratiska 

grundtanken om människors lika värde. Det kan argumenteras att när exempelvis Jack i ”The 

rescue” (Solid Ground 2003, s. 120) framställs som stark i förhållande till den svaga Rose får 

han automatiskt högre status och därmed värderas han även högre.  

Enligt läroplanens riktlinjer är ska läraren ”se till att undervisningen till innehåll och 

uppläggning speglar både manliga och kvinnliga perspektiv (Lpf 94, s. 12)”. Frågan är då vad 

som är ett representativt kvinnligt respektive manligt perspektiv. Rimligtvis bör man här utgå 

ifrån just kravet på jämställdhet, och inte rådande normer baserade på ett genuskontrakt som 

bygger på dikotomi och hierarki – stöttepelare som är föga demokratiska. Vidare står i 
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läroplanen att eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som är kvinnligt och manligt, vilket försvåras när de matas med de stereotypa framställningar 

som förekommer i de båda läroböckerna (Lpf94 s. 4). Då många lärare, som tidigare nämnts, 

till stor del baserar sin undervisning på läroböcker kan detta lätt bli ett problem. 

 De texter i både Progress och Solid Ground som analyserats i detta arbete behöver dock 

inte vara negativa ur ett genusperspektiv om de problematiseras i klassrummet. I läroplanen 

står nämligen att läraren ska ”tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, 

uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa (ibid., s. 13)”. Med detta 

som utgångspunkt har dessa båda läroböcker möjlighet att bli utmärkta diskussionsunderlag i 

undervisningen, istället för att förstärka och reproducera stereotypa framställningar av 

flickor/pojkar och kvinnor/män.   
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6 Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker två läroböcker avsedda för gymnasiets A-kurs i engelskämnet ur 

ett genusperspektiv. De böcker som det fokuseras på är Progress Gold A (2003) och Solid 

Ground (2003), i syfte att se vad de kan kommunicera ur ett genusperspektiv. De 

frågeställningar som behandlas är följande:  

 
- Hur konstrueras genus i texterna i dessa båda läroböcker?  

- Då läsaren inkluderas exempelvis i ett ”vi” eller ”du”,  förutsätts läsaren då vara antingen 

man eller kvinna, eller har detta inte har någon betydelse? 

- Hur förhåller sig resultaten till läroplanens mål om jämställdhet? 

 
Den teori och metod som ligger till grund för analysen har hämtats från det fält som kallas 

diskursanalys. Såsom den utformats i detta arbete kan metoden närmast beskrivas som en 

kvalitativ närläsning av materialet.  

 Resultatet av analysen visar att båda verken överlag tycks reproducera det som är 

genuskontraktets grundpelare, som är dels dikotomiseringen av manligt och kvinnligt, dels 

hierarkin dem emellan som innebär att det som anses manligt ges en högre status än det 

kvinnliga. I karaktärernas handlingar och personbeskrivningar blir dikotomiseringen ofta 

väldigt tydlig vilket förmodligen har att göra med att den underförstådda definitionen av att 

vara man är att inte vara kvinna. Ett exempel är hur ofta pojkar och flickor kontrasteras 

genom de roller de fungerar i, såsom ”den misslyckade skolpojken” respektive ”den lyckade 

skolflickan”. Även män och kvinnor har en tendens att ställas i kontrast mot varandra, där ett 

återkommande mönster är rollerna ”försörjaren” respektive ”den omhändertagna”.  

 Vid de fåtal tillfällen då texterna rymmer olika slags normbrytare av genuskontraktet 

framställs detta generellt som något negativt. Det kan vara anmärkningsvärt i sammanhanget 

att det tycks vara något lättare för kvinnor än för män att bryta med genuskontraktets normer. 

För kvinnor finns således en liten möjlighet att förändras för att passa i den ”manliga” sfären, 

medan män ofta måste förändra hela det ”kvinnliga” området för att inte ses som misslyckad.  

Angående texternas genuskonstruktion i övrigt då texterna inkluderar läsaren 

exempelvis i ett ”vi” eller ”du”, påvisar Solid Ground genusneutralitet i det avseendet, medan 

det i Progress förekommer texter där det allmängiltiga underförstått riktar sig till antingen 

män eller kvinnor. Oftare är det män än kvinnor som får utgöra normen och representerar det 

allmängiltiga.  
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I förhållande till läroplanen framgår av resultatet att dessa båda läroböcker stämmer illa 

överens med läroplanens grundläggande värderingar om jämlikhet mellan män och kvinnor, 

samt läroplanens krav på att undervisningen ska återspegla både manliga och kvinnliga 

perspektiv. Resultatet i denna uppsats ligger även i linje med Skolverkets resultat från år 2006 

då man gjorde en ämnesöverskridande analys av olika läroböcker.  

 Texterna i de båda läroböckerna behöver inte vara uttryckligen negativa ur ett 

genusperspektiv i sig, men vad denna uppsats visar är att det finns mycket för en lärare att 

problematisera. Om läraren utnyttjar dessa tillfällen att ifrågasätta genuskontraktets rådande 

normer kan texterna tvärtom utgöra underlag för debatt och diskussion, istället för att låta 

texterna reproducera genuskontraktets stereotyper utan reflektion.  

 Till sist, denna undersökning har ett relativt snävt fokus då den koncentrerats på 

närläsning av två läroböcker. Som tidigare nämnts består klassrumssfären av en stor mängd 

olika typer av läromedel, såsom artiklar, skönlitteratur, filmer etc. Dessa vore även de 

intressanta att undersöka ur ett genusperspektiv. Det skulle också vara av värde att undersöka 

hur elever och lärare upplever att genus förmedlas, konstrueras och problematiseras i skolan. 

Detta skulle kunna undersökas genom att exempelvis intervjuer, analys av 

jämställdhetsplaner. Kort sagt, inom detta område finns ett stort underlag för framtida 

forskning. 
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