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Kända män och vackra kvinnor 

Genusanalys av läromedel i engelska för åk 7 

Malin Pettersson 

Sammanfattning 
För att kunna ge en djupare förståelse för jämställdhetsfrågan i läromedel samt hur detta kan 

påverka elever och lärare innehåller den här uppsatsen en genusanalys av Good Stuff (2002) 

och Wings (2008), två av de vanligaste läromedlen i engelska för svenska elever i årskurs 7. 

Böckerna har analyserats utifrån tre aspekter: representation av män, kvinnor och 

transpersoner, adjektiva beskrivningar av manliga och kvinnliga karaktärer samt manliga och 

kvinnliga karaktärers sysselsättningar. Gällande representationen kunde urskiljas att båda 

böckerna hade en ojämlik fördelning av manliga och kvinnliga karaktärer där samma resultat 

även kunde urskiljas i antal kända män och kvinnor benämnda i böckerna. Genom att 

klassificera adjektiv i de två läromedlen visade Good Stuff större skillnad i manliga och 

kvinnliga beskrivningar än vad Wings gjorde. Genomgående kunde analysen visa att 

kvinnliga karaktärer oftare beskrivs med adjektiv betecknande skönhet än de manliga 

karaktärerna, medan manliga karaktärer oftast beskrevs med adjektiv betecknande mental 

kapacitet och situation. Gällande de sysselsättningar som karaktärerna ägnar sig åt i respektive 

bok stämmer analysresultatet i stor del överens med de stereotypa bilderna av sysselsättningar 

som tidigare forskning kunnat urskilja. Studien visar därmed att lärare som använder Good 

Stuff och Wings i sin undervisning bör reflektera över att inkludera normkritiskt tänkande och 

jämställt arbete i samband med eller i andra delar av sin engelskundervisning för att även 

språkdidaktiskt arbeta enligt läroplanens mål för en jämställd skola.  

Nyckelord 
Genusanalys, läromedel, engelska, högstadiet, representation, adjektivbeskrivningar, 

sysselsättningar. 
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1. Inledning 
”Det finns fler nazister än kvinnor benämnda i historieböckerna” (Mikael Delin 2015, 15 

januari). Den senaste tidens debatt kring historieböcker i grundskolan har uppmärksammat 

den ojämlika fördelningen av namngivna kvinnor och män. Den ojämlika fördelningen har 

framhävts vara upprörande ur ett demokratiperspektiv då kvinnor framställs som oviktigare än 

män. Samtidigt har det pågått en debatt om transpersoners rättigheter i dagens skola, då ofta i 

förhållande till genusneutrala omklädningsrum och toaletter (se Gymnasium får könsneutralt 

omklädningsrum, Robert Holender 2013, 24 april). Enligt Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska utbildningen i dagens skola:  

 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. […] Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan 

ska gestalta och förmedla (Lgr11, s. 7). 

 

Med utgångspunkt i läroplanen samt de ovan nämnda debatterna kring läromedel i historia 

respektive transpersoners representativitet analyseras i denna studie de vanligaste läromedlen 

i engelska för årskurs 7, med avsikt att studera hur väl de uppfyller målen om jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt hur representationen av transpersoner ser ut. Undervisningen i 

engelska kan variera stort beroende på skola och lärare. Lärare kan fritt planera sin 

undervisning utifrån läroplanen, med eller utan läromedels hjälp. Inom många skolor har 

läromedel lämnats helt till förmån för eget material och digitala hjälpmedel. Samtidigt 

framhäver Niklas Ammert att många undersökningar visar på att läroboken fortfarande 

dominerar undervisningen i framför allt språkämnen (Ammert 2011, s. 26). En engelsk studie 

från 2014 visar att det finns ett intresse i att stärka läromedlens kvalitet då de kan fungera som 

tydligt stöd åt lärares arbete och professionella utveckling och därmed förbättra elevernas 

resultat (Oates 2014, s. 19-20). En undersökning av läromedel i engelska blir därmed 

fortfarande relevant. Den bidrar förhoppningsvis till att ge en djupare förståelse för 

jämställdhetsfrågan i läroböcker samt väcka nya tankar gällande jämställdhet, könsbenämning 

och representation. 
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1.1. Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka de två vanligaste läromedlen i engelska för 

högstadiet för att ta reda på om det finns någon skillnad i hur och i vilken grad kvinnor, män 

och transpersoner framställs. Detta kommer att undersökas utifrån representationsgrad av 

kvinnor, män och transpersoner, vilka adjektiv som används för att beskriva olika 

könsangivna karaktärer samt vilka sysselsättningar karaktärerna har. Utifrån resultaten 

kommer vidare diskuteras hur lärare i engelska kan ta hänsyn till resultatet i sin undervisning. 

1.1.2. Frågeställningar 

• I vilken grad blir kvinnor, män och transpersoner representerade i de analyserade 

läromedlen? 

• Med vilka adjektiv beskrivs kvinnor, män och transpersoner i de analyserade texterna? 

• Finns det någon skillnad i vad män, kvinnor och transpersoner gör, dvs. vilka typer av 

arbeten, hemmasysslor och idrotter de utför?  

1.2. Teoretiska utgångspunkter 
Forskningen kring läromedel i engelska utifrån ett genusperspektiv är förhållandevis liten. 

Fler studier finns däremot kring läromedel överlag, genus och ungdomslitteratur samt om hur 

litteraturen påverkar läsare. I det här avsnittet ges först en definition av de begrepp som 

används genomgående i analysen, därefter en redogörelse för skolverkets direktiv för en 

jämställd skola samt slutligen en genomgång av tidigare forskning. 

 

1.2.1. Begreppsdefinition  

I följande stycke ges kortare definitioner av de begrepp som kommer att användas fortlöpande 

i uppsatsen.  

 

Kön: Enligt SAOB står begreppet kön för den sammanfattande benämningen på vardera av de 

två stora grupper i vilka organiska varelser indelas med hänsyn till fortplantningsorganen, 

varav det i fråga om människor handlar om kvinnor respektive män (Svenska Akademien 

1939 K3798).  

 

Genus: Till skillnad från det biologiska begreppet kön, kan genus betecknas som det begrepp 

som används för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns sociala beteende. Genus 
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används alltså för att beskriva det sociala könet, det som enligt Birgitta Fagrell skapas och 

bibehålls genom uppfostran och inordnandet i könssegregerade verksamheter utan närmare 

reflektion (Fagrell 2000, 64). 

 

Transperson: Transpersoner definieras i SAOB som en ”person med könsöverskridande 

beteende” (Svenska Akademien 2005, T2323) vilket följaktligen gör de två facken ”kvinna” 

och ”man” otillräckliga för en person som inte identifierar sig med de rådande könsnormerna. 

 

Kvinnligt och manligt: Genusforskningen har utvecklats enormt sedan den fick sitt 

genombrott på 60-talet. Stereotypa generaliseringar som tidigare gjordes om de olika könen 

anses idag ta bort den mångfaldiga upplevelsen av könstillhörighet. Trots utgångspunkten att 

det som anses vara kvinnligt respektive manligt varierar från person till person, kan det ändå 

vara intressant att benämna dessa traditionella generaliseringar som gjorts. Stereotypa 

föreställningar om kön verkar fortfarande i många fall vara aktuella och påverka bilden för 

många människor i dagens samhälle. Beroende på i vilket kontextuellt sammanhang 

begreppen används menar Britt-Marie Berge och Göran Widding att sättet att definiera 

människor i statiska grupper (som kvinnor, män och transpersoner) till värdering och 

kategorisering (Berge & Widding 2006, s. 6). Robin Lakoff beskriver 1974 i sin diskuterade 

”Language and Woman’s place” den stereotypa synen på män som starka (både fysiskt och 

mentalt), aktiva och hetero, medan den stereotypa synen på kvinnor är att de är sköra, vackra, 

passiva och omhändertagande (Lakeoff 1974, s. 46-8). Kathryn Scantlebury menar att det är 

centralt att analysera den sociala betydelsen av kvinnligt och manligt, samt vilka konsekvenser 

tillskrivningen bidrar till, för att kunna analysera till exempel maktrelationer mellan genus 

(Scantlebury 1998, s. 101). 

 

I den här uppsatsen kommer jag fortsättningsvis att använda begreppen kön och genus 

synonymt trots dess olika utgångspunkter. Jag kommer även att göra en distinktion mellan 

kvinnor och män i det avseende som könsbestämmande pronomen används – trots 

problematiken i den snäva kategoriseringen kvinna/man – för att kunna urskilja om det finns 

skillnader i hur dessa beskrivs. Intresset för att studera kvinnligt och manligt utgår i den här 

studien ifrån att kön är en konstruktion, och hur det kan göras meningsbärande. Jag kommer 

även att hålla mig till begreppen kvinna och man (om inte annat sägs) trots att läromedlen 

troligtvis beskriver flickor/pojkar/tjejer/killar i högre utsträckning. Detta för att på ett 
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tydligare sätt kunna visa på de potentiella skillnaderna som kan framkomma. 	  

1.2.2. Skolverkets direktiv  

I Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens skolverk står att ”Statens skolverk i 

enlighet med Statens skolverks plan för jämställdhetsintegrering ska säkerställa att både 

kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i 

myndighetens verksamhet” (Utbildningsdepartementet 2015). Följaktligen ska Skolverket 

verka för en jämställd skola, vilket kan påvisas i Skollagen 5 § (2010:800): 

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor (Skollagen 5 §). 

 

Transpersoners rättigheter finns inte explicit utskrivna i skollagen, men i diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567), som började gälla den 1 januari 2009, gäller förbud mot diskriminering som 

har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck. Utifrån läroplanen ska skolan 

”aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (Lgr11, s. 8) samt 

att ”skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.” (Lgr11, s. 8), vilket till 

en början placerar transpersoner utanför rättighetsfrågan då de lika rättigheterna bara 

innefattar begreppen kvinnor/män, för att sedan öppna upp för en vidare syn på kön och 

genus.  

 

De läromedel som produceras idag står inte under statlig uppsikt (Calderon 2015a). Anders 

Calderon på Skolverket menar dock att läromedelsförfattare och producenter är lyhörda för 

signaler från både styrdokument och den debatt som förs i samhället, vilket gör att de 

läromedel som produceras bör upprätthålla statens krav (Calderon 2015a). Under mitten av 

1900-talet granskades alla läromedel som användes i undervisningen innan de publicerades. 

Vid granskningen undersöktes överensstämmelse med kursplaner, språk och objektivitet. 

Sedan 1991 finns en möjlighet för Skolverket att granska de läromedel som kommer ut, men i 

motsats till tidigare endast i efterhand. I nuläget ligger kvalitetssäkringen snarare på lärarna 

(Calderon 2015b). 
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1.2.3. Läromedelsforskning 

Generellt är forskning kring läroböcker och läromedel ett relativt litet forskningsområde såväl 

i Sverige som internationellt. Fokus har snarare legat på IT-baserade och interkulturella 

läromedel än på läroböcker (Selander 2003, s. 211). I sin översikt av läromedel pekar Staffan 

Selander på att mycket kvarstår att utveckla för en sammanhållen forskningsinsats. Selander 

delar in läromedelsforskning i fyra indelningsgrunder: system- och processanalys, 

produktanalys gällande ämnesdidaktik, kritisk diskursanalys och historiska studier; 

receptions- och läsforskning och slutligen design: analys och utveckling (Selander 2003, s. 

212). Den här uppsatsen kommer att verka produktanalytiskt genom en kritisk diskursanalys.  

 

Studien av kvinnlig respektive manlig representation i historieböcker, som benämndes i 

inledningen, visade på att fler nazister än kvinnor nämndes i historieböckerna. Johanna Nihlén 

och Sara Nilsson menar att detta kan bero på att ”de flesta läroböcker är skrivna av män och 

handlar nästan uteslutande om män (2006, s. 114). I Berge och Widdings (2006) granskning 

av läromedel i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap kan tre 

huvudresultat urskiljas: osynliggörandet av transpersoner, överrepresentation av män och 

mindre partier innehållandes genusmedveten text. I fyra av 24 analyserade läroböcker fanns 

transpersoner omnämnda, där det mest utvecklade resonemanget fanns i en av läroböckerna i 

biologi. Berge och Widding diskuterar vidare att det ofta är upp till läraren att integrera 

debatten om trans- och HBTQ-frågor i sin undervisning (Berge & Widding 2006, s. 28). 

Gällande överrepresentationen av män nämns att både kvinnor och män finns representerade i 

både bild och text, men att det finns en stor överrepresentation av pojkar och män. Vidare 

beskrivs att de olika teman som presenteras i läroböckerna genomsyras av en likhetsdiskurs. 

Kvinnor får i regel göra samma saker som män utifrån samma positioner, men männen har 

fler representanter och får göra fler saker (Berge & Widding 2006, s. 29). I Berge och 

Widdings läromedelsanalys utgår de ifrån den statliga diskursen om jämställdhet, där kön inte 

får utgöra grund för, eller leda till, särbehandling. Nedan kategoriseras de avvikelser som 

således fungerar som exempel på olika uttryck för diskriminering av kön:  

 

Utifrån målen om den kvantitativa jämställdheten blir ”kvinnor”, ”män” 

och ”transpersoner” diskriminerade och kränkta om deras grupp: inte alls finns 

representerad, är kraftigt underrepresenterad [eller] är kraftigt överrepresenterade och 

riskerar stereotypisering (Berge & Widding 2006, s. 8). 
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Liknande resultat som Berge och Widding fann finns gällande transpersoner i RFSL 

Ungdoms granskning av biologiböcker från 2003. Där anges att kriterierna för en helt 

godkänd bok är att den ”på ett fördomsfritt och icke fördömande sätt tar upp sexuella 

läggningar som homosexualitet och bisexualitet och även innehåller ett avsnitt om 

könsidentitet och könsöverskridande beteende där korrekt och saklig information presenteras” 

(RFSL Ungdom 2003, s. 13). Resultatet av granskningen var att ingen av de analyserade 

läromedlen uppfyllde de grundläggande kriterierna. Vissa av de granskade läroböckerna 

saknade helt avsnitt om transpersoner. Bristerna i läromedlen byggde även på faktafel och 

fördomsförstärkande uttryck, vilket skapade en ”vi” och ”dom” – känsla (RFSL Ungdom 

2003, s. 13) Här finns utrymme för en reflektion kring de olika kursplanernas innehåll, där 

ämnen som biologi/naturkunskap och samhällskunskap har ett större ansvar gällande 

normrelaterad undervisning än engelska. Bortser man emellertid från respektive kursplan står 

alla ämnen under samma demokratiska värdegrundsbegrepp genom läroplanen. Det gör att 

jämställdhetsfrågor samt representationsaspekten bör genomsyra all undervisning i svensk 

skola, undervisningen i engelska inkluderad.  

1.2.4. Barn- & ungdomslitteratursforskning  

Undersökningar avseende skillnader i hur kvinnor och män beskrivs i ungdomslitteraturen har 

gjorts i större utsträckning än inom fältet för läromedelsforskning. Större delen av den 

forskning som finns inom området idag dateras emellertid till 70- och 80-talet, vilket således 

tyder på att det finns utrymme för mer forskning inom fältet. Traditionellt sett har forskningen 

fokuserat på hur karaktärer och gruppdynamik speglat traditionella könsroller i specifika verk. 

Enligt Marcia R. Lieberman innehåller många böcker riktade till ungdomar såväl traditionella 

och stereotypa könsroller som myten om att ”leva lyckliga i alla sina dagar” (Lieberman 1972, 

s. 185-6). Det knyter an till Birgitta Fagrells syn att könssegregering skapas och bibehålls 

genom uppfostran både av omgivning och av populärkultur (Fagrell 2000, s. 64). 

 

Hanna Andersdotter Sveen gjorde 2005 en diakronisk studie av hur karaktärer i engelsk 

ungdomslitteratur, från viktoriansk tid till idag, porträtterades med hjälp av adjektiv 

(Andersdotter Sveen 2005, s. 17). Resultatet av Andersdotter Sveens studie visar på att de 

viktorianska verken innehöll fler könsskillnader än de nutida verken. Beskrivningar av 

karaktärer fokuserade i de viktorianska verken mer på traditionella könsroller, medan det 

fanns en viss antydan till mer jämställda beskrivningar i de nutida verken. De viktorianska 

kvinnliga karaktärerna beskrevs till största del med adjektiv som syftade till utseende och få 
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adjektiv som beskrev mental kapacitet. Viktorianska män å andra sidan beskrevs framför allt 

med adjektiv som syftade till mental kapacitet1 och mer sällan med adjektiv med fokus på 

utseende. I de nutida verken beskrevs kvinnorna i högre grad med hjälp av adjektiv syftande 

till mental kapacitet även om de i högre utsträckning än män beskrevs med adjektiv baserade 

på utseende (Andersdotter Sveen 2005, s. 158-161). Likheten mellan ungdomslitteratur och 

läromedel i engelska är porträtteringen av karaktärer, då även läromedel innehåller narrativa 

berättelser. Med tanke på ungdomslitteraturens idealistiska beskrivningar och läromedlens 

didaktiska syfte och kan intressanta jämförelser dras. 

1.2.5. Föreställningar om könsstereotypa sysselsättningar & yrken 

För att kunna analysera läromedlens kvinnliga och manliga karaktärer utifrån vad de gör utgår 

analysen utifrån Natalie Koivulas (1999) avhandling Gender in sport samt Birgitta Fagrells 

(2000) avhandling De små konstruktörerna. I båda avhandlingarna har människors 

förväntningar på vilka idrotter, hemmasysslor och arbeten kvinnor respektive män utför 

undersökts. Koivulas har i sin studie undersökt hur kvinnor och män inordnar sporter i olika 

kategorier beroende på de normer och generaliserande föreställningar som bland annat 

litteraturen bidragit till att skapa. De kategorier som Koivulas använder i sin analys av idrotter 

är: neutrala, maskulina och feminina, vilka baseras på en bedömning huruvida idrotten i fråga 

var lämpad för kvinnor respektive män. I Koivulas studie kunde följande resultat urskiljas: 

 

Neutrala idrotter: simning, badminton, tennis, bordtennis, 

golf, löpning, skidor, orientering, fäktning 

Feminina idrotter: dans/balett, konståkning, ridning, gymnastik, 

Maskulina idrotter: tyngdlyftning, boxning, rally, backhoppning, skytte 

Mer eller mindre maskulina idrotter: ishockey, fotboll 

(min övers. av Koivulas 1999, Study II, s. 5) 

 

Koivulas menar att identifikationen av idrotter som feminina kan ha att göra med att de passar 

ihop med den stereotypa bilden av kvinnor som expressiva, graciösa och icke-aggressiva. 

Idrotter där intelligens, styrka, uthållighet, fart och fara vidhålls, kategoriseras däremot som 

maskulina då de kan uttrycka den stereotypa bilden av män (Koivulas 1999, s. 53-4). 

 
                                                
1 Mental kapacitet refererar till adjektiv som syftar till en karaktärs kognitionsförmåga, känslor och mental 

karaktär. 
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Förutom idrotter kan även andra aktiviteter benämnas som stereotypt kvinnliga och manliga. 

Birgitta Fagrell (2000) undersökte i sin avhandling barns uppfattningar om kvinnligt och 

manligt och vilka förväntningar de ställer på kvinnor och män i relation till hemmasysslor och 

arbete. Resultatet av studien visade att barnen ansåg att den starkaste kvinnliga 

genusifieringen utgörs av sysslorna: ”laga mat”, ”duka fram” och ”passa sjukt barn” medan 

starkt manligt genusifierade sysslor blev att ”läsa tidningen” och ”byta däck” (Fagrell 2000, s. 

170). I samma avhandling undersöktes även barns syn på arbete.	  Fagrells könsspecifika 

granskning av fjorton yrken visade att kvinnliga yrken som både flickor och pojkar var 

överens om var ”barnmorska” och att ”arbeta på dagis” medan ”polis”, ”statsminister”, 

”taxichaufför”, ”militär”, ”ingenjör” och ”tunnelbaneförare” tillskrevs män. Neutrala yrken i 

Fagrells studie blev ”advokat” och ”postkassör” (Fagrell 2000, s. 196). Koivulas och Fagrells 

studier dateras i dagsläget 15 år bakåt i tiden, likväl visar resultaten på att normer och 

generaliserande stereotypiseringar genomsyrar samhället. De hemmasysslor och yrken som 

barnen tillskrev män stämde väl överens med Lakoffs (1974) stereotypa syn på män som 

starka, aktiva och ledare, medan de kvinnliga yrkena mycket väl betonade kvinnors 

omhändertagande roll. Resultaten känns trots dateringen lika aktuella idag som i början av 00-

talet i och med den aktuella debatten kring könsrepresentation i historieböcker. 

1.2.6. Didaktisk inverkan av läsning 

De föreställningar som både barn och vuxna hade kring vad som ansågs vara könsspecifika 

sysselsättningar och idrotter går att härleda till att samhället idag bidrar till att konstruera 

synen på kvinnligt och manligt. I följande stycke redogörs för den forskning som gjorts 

avseende barn- och ungdomslitteraturens inflytande på läsarna. Detta för att kunna urskilja 

huruvida effekten av läsning återfinns även i läromedel. I Colette Dowlings The Cinderella 

Complex från 1981 kan ett tydligt samband hittas mellan de aspekter som ingår i de sagor som 

läses under uppväxten och hur läsarna sedan lever efter dessa förväntningar. Dowling 

beskriver ett Askungekomplex där hon menar att vuxna kvinnors rädsla för att vara 

självständiga kan knytas tillbaka till det klassiska sagotemat där flickor väntar på att 

gudmödrar eller i bästa fall prinsar ska komma och rädda dem. Även om Dowlings teorier är 

daterade tyder mycket på att de böcker och filmer som konsumeras under uppväxten kan 

påverka den framtida livsåskådningen.  

 

I sin undersökning om hur barn påverkas av könsroller i sagor, kommer Ella Westland fram 

till att tjejer i högre grad än killar är ”stridande läsare” (eng. ”resisting readers”), det vill säga 
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att tjejer i högre grad är kritiska och kan manipulera de könsroller som synliggörs i 

undersökningens texter. Samtidigt gick det att urskilja att alla barn som deltog i 

undersökningen påverkades mer eller mindre av det de sett och läst (Westland 1993, s. 237). 

Även om detta i viss mån må vara allmänt accepterat, bidrar Henry Giroux (1999) med en 

viktig aspekt. Giroux menar att ungdomar inte endast baserar sitt identitetsskapande på 

böckers narrativ. Det globala och multimodala samhället påverkar ungdomar från fler håll 

idag än förr och därmed bör dagens pedagogik syfta till att ge förutsättningar för ungdomar att 

lära sig att kritiskt granska all typ av input från de olika domäner som ungdomar möts av 

(Giroux 1999, s. 4-5). Girouxs teori är möjligen än mer aktuell idag då det multimodala 

samhället utvecklats enormt sedan 1999.  

 

Avslutningsvis kan sägas att de studier som tidigare gjorts på läromedel, framför allt har riktat 

sig till läromedel i andra ämnen än engelska. Samtidigt visar tidigare forskning på att 

innehållet i böcker som läses under tonåren påverkar synen på samhällets normer och 

värderingar även senare. Genomgången av skolverkets direktiv för en jämställd skola, 

tillsammans med den tidigare forskningen, visar därmed att det idag finns utrymme för en 

analys av läromedel i engelska riktade till högstadiet. Den demokratiska värdegrunden i 

läroplanen ska genomsyra allt arbete inom skolans verksamhet. Därför bör även läromedel 

motsvara direktiven så att lärare på ett didaktiskt plan ska kunna genomföra det arbete som 

eftersträvas. 

2. Metod och material 
I följande avsnitt redogörs för undersökningens metod- och materialval. 

2.1. Material 

2.1.1. Urvalsprocess 

För att göra analysen så relevant som möjligt inleddes arbetet med en enkätundersökning där 

grundskolelärare i engelska på ett internetforum fick frågan ”Vilka (om några) läromedel 

finns tillgängliga på era respektive skolor?” Sammanlagt svarade 48 stycken, varav 11 

framhävde att de framför allt använde annat material. Två personer svarade att de inte 
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använde läromedel alls utan bara eget material. Sju personer svarade fler än en bok medan två 

personer skrev om något annat. 

 

Tabell 1. Resultat av läromedelsenkät 

Wings Good 
Stuff Magic What’s 

Up Happy Prime 
Time Time Top 

Up Spotlight Digilär 

16 12 7 5 4 3 2 1 1 1 

 

Med utgångspunkt i enkätresultatet kommer min analys att utgöras av Wings och Good Stuff. 

Analysen riktar sig till läromedel för årskurs 7, då tidigare forskning av läromedel främst 

riktat sig till gymnasiet. Årskurs 7 räknas dessutom till den första årskursen i högstadiet och 

böckerna blir på så vis högstadieelevernas första möte med engelskan. Det gör en analys av 

läromedel för nämnda årskurs extra relevant.  

2.1.2. Presentation av material 

De böcker som genom enkätundersökningen var aktuella för studien skrevs båda utifrån 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 94 (Lpo94) 

och är således är till åren komna. De förfaller vara relevanta för undersökningen detta till trots 

då jämställdhetskravet i den gamla läroplanen inte förändrats i Lgr11 samt att de fortfarande 

används i skolorna idag på grund av budgetbegränsningar när det gäller läromedel.  

2.1.3. Good Stuff B Textbook 

I januari 2015 kom en uppdatering av Good Stuff (Good Stuff Gold), men då denna upplaga i 

nuläget inte hunnit integreras i de flesta skolor kommer min analys att utgå ifrån upplagan 

från 2002. Good Stuff består av 12 kapitel på totalt 124 sidor (142 sidor inkl. gloslista). 

Förutom textboken finns även en övningsbok, cd-skiva, sång-cd, lärarhandledning och facit 

med i serien vilka inte kommer att beröras i denna uppsats. 

2.1.4. Wings 7 – Blue Textbook  

En ny upplaga av Wings 7 kom i slutet av april 2015, vilket gör denna upplaga från 2008 

aktuell för analys. Wings består av 6 kapitel på totalt 156 sidor. Förutom textboken finns även 
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en interaktiv textbok, övningsbok och interaktiv övningsbok, elev-cd, lärar-cd, 

lärarhandledning och facit med i serien vilka inte kommer att beröras i denna uppsats. 

2.2. Metod 
För att besvara frågeställningarna analyseras de två läromedlen utifrån tre olika perspektiv. 

Undersökningen är en textstudie och är huvudsakligen av kvalitativ karaktär genom en kritisk 

diskursanalys. Då läromedlen är på engelska kommer de exempel som bistås listas med en 

svensk översättning, se Bilaga 1. 

2.2.1. Representation 

Antalet kvinnor, män och transpersoner räknas i respektive bok för att besvara i vilken grad 

dessa blir representerade i de analyserade läromedlen. Jag utgår ifrån Berge och Widdings 

(2006) analysverktyg där kvinnor, män och transpersoner blir diskriminerade om: 

 
1. Deras grupp inte alls finns representerad. 

2. Gruppen är kraftigt underrepresenterad. 

3. Gruppen är kraftigt överrepresenterad och riskerar stereotypisering. 

(Berge & Widding 2006, s. 8)  

 

Avvikelser från kategorierna ovan, som är baserade på statens kvantitativa jämställdhetsmål, 

utgör grund för olika uttryck för diskriminering av kön i Good Stuff och Wings. 

2.2.2. Adjektiv 

I den andra analysdelen utgår jag ifrån Quirks et al. (1985) fyra kriterier som definierar 

adjektiv. Definitionerna har översatts till svenska men engelska exempel har bibehållits för att 

ge den engelska läromedelsanalysen ett bättre sammanhang. Adjektiv har antingen en 

attributiv funktion eller en predikativ funktion. Adjektiv tillåter komparation, antingen med 

ändelser –er (nicer2) och –est (nicest3), eller med hjälp av more (more helpful4) och most 

(most helpful5) samt kan bli modifierade med adverbet very (very nice6) (Quirk et al. 1985, s. 

402-3). 

                                                
2 Snällare 
3 Snällast 
4 Mer hjälpsam 
5 Mest hjälpsam 
6 Väldigt snäll 
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För att kunna besvara med vilka adjektiv kvinnor, män och transpersoner beskrivs i de 

analyserade texterna används Andersdotter Sveens (2005) klassificeringar av adjektiv (i min 

översättning). Adjektiv som syftar till att beskriva liknande drag och egenskaper grupperas i 

olika semantiska domäner och undergrupper. De två övergripande semantiska domänerna är 

intrapersonliga domäner och interpersonliga domäner, där intrapersonliga domäner 

fokuserar på individens personliga egenskaper medan interpersonliga domäner fokuserar på 

individen som en social varelse. Intrapersonliga domäner har fyra undergrupper: ålder, 

utseende, mental kapacitet och fysiskt tillstånd. Interpersonliga domäner har tre 

undergrupper: talarens attityd, situation och socialitet. Jag kommer enbart att titta på de 

adjektiv som används för att beskriva andra- och tredje person singular (dvs. inte i dialoger 

när någon benämner sig själv som något “I was scared7” (Good stuff, s. 32) eller i andra- och 

tredje person plural i de fall personerna inte är genusbestämda. Jag kommer därmed inte att ta 

med grupper av människor som inte är genusbestämda även som bakomliggande normer 

förutsätter genus som att soldiers8 (Good Stuff, s. 105) skulle vara män. Nedan följer en lista 

på adjektivklassificeringen samt efterföljande exempel.  

 

Intrapersonliga domäner  

− Ålder (gammal, medelålders) 

− Utseende: utseende och kroppslig konstruktion (fet, lång, fräknig) 

− Mental kapacitet: kognition, känslor, karaktär (ledsen, tacksam, smart) 

− Fysiskt tillstånd (sjuk, hungrig, sovande) 

 

Interpersonliga domäner  

− Talarens attityd (kära pojke, kvinnor är formidabla) 

− Situation: klassifikation, gradering, lägesposition, nationalitet, förmåga, 

samhällelig/professionell position, ekonomi, släktskap (gift, rik, känd) 

− Socialitet: beteende, inställning, uppförande (trevlig, konstig, tråkig)  

(Andersdotter Sveen 2006, s. 55, min övers.) 

                                                
7 ”Jag var rädd” 
8 Soldater 
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2.2.3. Yrken och sysselsättningar 

Alla yrken, hushållssysslor och idrotter som nämns för kvinnor respektive män, samt yrken 

som inte är könsidentifierade har noterats. Den fullständiga listan med resultatet för Good 

Stuff och Wings finns bifogat i Bilaga 1 respektive Bilaga 2.  

 

Genom att studera förekomsterna av professioner, hushållssysslor och idrotter utvidgas 

analysen till att även se hur aktivt olika karaktärer framställs. Resultatet kommer att jämföras 

med Koivulas (1999) och Fagrells (2000) resultat av föreställningar. Där identifikationen av 

yrken/sysslor/idrotter som feminina kan ha att göra med att de passar ihop med den stereotypa 

bilden av kvinnor som expressiva, graciösa, icke-aggressiva och omhändertagande. Det vill 

säga yrken som barnmorska och förskolepedagog, hushållssysslor som laga mat, duka och 

passa sjukt barn och hobbys som dans, konståkning, ridning, gymnastik. Medan den 

stereotypa bilden av män som intelligenta, starka, uthålliga, snabba och modiga identifierar 

sysslor som maskulina. Det vill säga yrken som polis, statsminister, taxichaufför, militär, 

ingenjör och tunnelbaneförare, hushållssysslor som att läsa tidningen och byta däck samt 

hobbys som tyngdlyftning, boxning, skytte, ishockey, fotboll.  

3. Resultat 
I det här kapitlet redogörs för de resultat som kommit fram genom de tre analysmetoderna. 

Resultatet redovisas för båda läromedlen under respektive analysmetod. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattande kommentar. För översättning av de exempel som finns inkluderade se 

Bilaga 1.  

3.1. Resultat av representationsanalys 
I följande avsnitt redogör jag för resultatet av representationsanalysen för både Good Stuff och 

Wings. 

3.1.1. Representationsanalys av Good Stuff  

Tabellen nedan visar representationen av antalet män, kvinnor och transpersoner i Good Stuff.  
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Tabell 2 Representation av män, kvinnor och transpersoner i Good Stuff 

 

Som kan utskiljas i Tabell 2 utgörs könsfördelningen i Good Stuff av 66% män, 33% kvinnor 

och 1% av icke könsbestämda personer, så som ”guard” (s. 16) och ”waiter” (s. 19). Vid ett 

tillfälle benämndes en person som ”waiter” utan att vara könsbestämd, men var då 

visualiserad med en bild på en (stereotyp) man (s. 26) vilket gjorde att denne räknades in 

under kategorin ”Män”. Under rubriken ”A Swedish Tradition” (s. 120) urskiljs en tydlig 

uppdelning av vad som är kvinnligt och manligt i dialogen ”Miriam: Is the guy with the 

pointy hat Lucia? Emilia: No, Lucia is a girl’s name. That’s her in the front.” Transpersoner 

finns därmed inte representerade i Good Stuff alls. 

 

Gällande antalet verkliga personer som finns representerade i Good Stuff är 82% män och 

18% kvinnor. I kapitlet ”Stars” (s. 92-3) finns ett avsnitt som berättar om kända personer som 

dött unga. Här ges fyra exempel varav en är kvinna. 

3.1.2. Representationsanalys av Wings 

Tabellen nedan visar representationen av antalet män, kvinnor och transpersoner i Wings 

efterföljt av en sammanfattande diskussion.  

Tabell 3 Representation av män, kvinnor och transpersoner i Wings 

 

Könsfördelningen i Wings består enligt Tabell 3 av 58% män, 40% kvinnor och 2% av icke 

könsbestämda personer, så som ”Shop assistant” (s. 39) och ”Waiter” (s. 114). Det finns inga 

transpersoner representerade i Wings, snarare görs tydliga uppdelningar mellan vad som är 

”kvinnligt” respektive ”manligt”. Under rubriken ”Mistaken Identity” (s. 39) exemplifieras 

detta då Callum är ute och shoppar med sin kompis Jeff (båda män). Callum testar olika plagg 

som både Jeff och butiksbiträdet anser vara lite ”Strange” innan Jeff till slut kommer på vad 
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som är fel: ”I know what’s wrong. You look just like a girl!”, varpå butiksbiträdet svarar 

”That’s because you’re in the ladies section”. Även när Skotska ”highlanders” (s. 141) kläder 

beskrivs kommenteras könsordningen: ”A highlander in national dress is an impressive figure. 

He wears a kilt, which looks like a skirt but has been worn by men for centuries” (s. 141). 

 

Gällande antalet verkliga personer som finns representerade i Wings är 61% män och 39% 

kvinnor. I inledningskapitlet ”Music” (s. 8-25) nämns totalt fem stycken verkliga 

band/artister. Dessa är: U2, The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan och James Blunt, av 

vilka alla är manliga. Trots detta finns i nämnda kapitel tre kvinnliga artister representerade på 

bild, manliga artister förekommer på 12 bilder.  

3.2. Resultat av adjektivanalys 
I följande avsnitt redovisas resultatet av adjektivanalysen för både Good Stuff och Wings. 

3.2.1. Adjektivanalys av Good Stuff 

Genom att dela in de adjektiv som används för att beskriva manliga och kvinnliga karaktärer 

har en procentuell uppdelning mellan de intrapersonliga domänerna och de interpersonliga 

domänerna samt deras respektive underdomäner kunnat göras. Tabellen och diagrammet 

nedan visar resultaten samt efterföljs av en sammanfattande förklaring.  

 

Tabell 4 Resultat av adjektiva beskrivningar i Good Stuff  

 
Enligt Tabell 4 kan totalt 108 adjektivbeskrivningar av manliga karaktärer, och 68 

adjektivbeskrivningar av kvinnliga karaktärer hittas i Good Stuff. Adjektiv i de 

intrapersonliga domänerna (manliga 63% och kvinnliga 71%) var vanligare än adjektiv i de 

interpersonliga domänerna (manliga 37%, kvinnliga 29%) för både manliga och kvinnliga 



16 

 

karaktärer. De procentuella skillnaderna kommer att förklaras mer explicit i anslutning till 

Diagram 1.  

 

Diagram 1 Procentuell fördelning i Good Stuff  

 

I och med att representationen av manliga och kvinnliga karaktärer var såpass ojämlik har en 

procentuell fördelning räknats ut för att kunna visa resultatet tydligt. Genom att först titta på 

resultatet av de manligt beskrivande adjektiven, kan man se att adjektiv som tillhör 

underdomänen Mental kapacitet är mest förekommande (23,10%). Situation och Utseende 

(båda 21,30%) följer tätt därefter. De vanligaste adjektiven som användes i Mental kapacitet 

berör ilska eller frustration (förekommer 7 gånger), till exempel ”a very frustrated man” (s. 

83) och “he was furious” (s. 43). Den vanligast förekommande adjektiva beskrivningen totalt 

sett kunde hittas i underdomänen Situation. Där fanns 11 instanser av adjektiv som 

betecknade de manliga karaktärerna som kända, till exempel ”He is more famous than ever” 

(s. 92). Analysen av adjektiv som beskrev kvinnliga karaktärer visar på större skiftning än 

resultatet av adjektiv kopplat till män. Utseende (38,20%) var den överlägset vanligaste 

kategorin för kvinnliga adjektivbeskrivningar, där adjektiv som betecknar skönhet förekom 

oftast (11 gånger) till exempel “Snow white became more and more beautiful” (s. 38). Mental 

kapacitet var den underdomän som förekom näst mest för kvinnliga karaktärer (14,70%), följt 

av Ålder och Socialitet (båda 13,20%). Den enda gången famous användes för att beskriva en 

kvinnlig karaktär användes det för att beteckna hennes hår: “Marilyn Monroe was the world’s 

most famous blonde” (s. 92). Beautiful användes aldrig för att beskriva en manlig karaktär 

förutom i ett fall, då med synonymen handsome: “handsome prince” (s. 43). 
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3.2.2. Adjektivanalys av Wings  

Nedan följer en procentuell uppdelning mellan de intrapersonliga- och de interpersonliga 

domänerna samt respektive underdomäner även för Wings. Tabellen och diagrammet nedan 

visar mina resultat, efterföljt av en sammanfattande förklaring.  

 

Tabell 5 Resultat av adjektiva beskrivningar i Wings  

 

Enligt Tabell 5 finns totalt 81st adjektivbeskrivningar av manliga karaktärer, och 55 

adjektivbeskrivningar av kvinnliga karaktärer att hitta i Wings. Adjektiv i de intrapersonliga 

domänerna (manliga 70%, kvinnliga 76%) var vanligare än adjektiv i de interpersonliga 

domänerna (manliga 30%, kvinnliga 25%)  för både manliga och kvinnliga karaktärer. Den 

procentuella fördelningen mellan de olika underdomänerna kommer att förklaras närmare i 

samband med Diagram 2.  

 

Diagram 2 Procentuell fördelning i Wings 
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Resultaten har beräknats i procent för att visa likheter och skillnaden mer explicit. Resultatet 

av de beskrivande adjektiven i Diagram 2, visar att den vanligaste underdomänen för både 

män och kvinnor finns i kategorin Utseende. Gällande adjektivbeskrivningarna för män ligger 

Utseende på 42%, där de vanligaste adjektiven betecknar antingen skönhet (5 gånger), till 

exempel “a good-looking man” (s. 45) och “[guys] are so cute” (s. 17), eller kroppsstorlek (5 

gånger), till exempel “[he] is fairly slim” (s. 41) och “he was fat” (s. 45). De flesta av de 

adjektivbeskrivningar som beskriver utseende finns i kapitlet ”Clothes” (s. 27), där läsarna får 

lära sig att beskriva kläder och människor. Den totalt sett vanligaste adjektivbeskrivningen av 

manliga karaktärer finns dock i den näst vanligaste underdomänen: Situation (16%). Där kan 

adjektiv som betecknar män som famous/great hittas 11 gånger, till exempel “[J.R.R Tolkien 

is] one of the greatest fantasy writers” (s. 134). Resultatet av analysen av adjektiv som 

beskriver kvinnliga karaktärer är tämligen likt resultatet för det manliga. Den vanligaste 

adjektivbeskrivningen betecknar Utseende (52,7%), och förekommer i mer än hälften av alla 

adjektivbeskrivningar totalt. I underdomänen Utseende förekommer beskrivningen beautiful 

(med synonymer) 14 gånger. Adjektiv som betecknar kvinnor som famous/great är vanligare i 

Wings (3 gånger) än i Good Stuff (1 gång): till exempel “Stella was born into fame” (s. 151) 

eller “[The Queen] is a famous person” (s. 115). 

3.3. Resultat av sysselsättningsanalys 
I följande avsnitt redogör jag för resultatet av representationsanalysen för både Good Stuff och 

Wings. 

3.3.1. Yrken, sysselsättningar och idrotter i Good Stuff 

I analysen av Good Stuff (2002) finns 45 yrken bedrivna av män respektive nio utförda av 

kvinnor. Gällande sysselsättningar kunde finnas två hushållssysslor bedrivna av män samt tre 

hushållssysslor bedriva av kvinnor. Vidare benämndes fyra idrotter utförda av män samt fyra 

idrotter bedrivna av kvinnor. Det fullständiga resultatet finns bifogat i Bilaga 2.  

 

De två yrkeskategorier som förekommer oftast bland manliga karaktärer är ”teacher” och 

”soldier” med fem förekomster var. Därefter följer yrken som går att sammankoppla med 

fotboll, så som ”football player”, ”football referee” samt ”football expert”. Manliga 

presidenter förekommer tre gånger. Av de nio yrken som bedrevs av kvinnor förekom två 
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”teachers” i övrigt varierade resultatet. I sju fall förekom yrken som bedrevs av enskilda 

personer som inte var könsbestämda. 

 

Gällande hushållssysslor förekom två fall där hushållssysslor bedrevs av män, där de antingen 

”cleaned” (s. 14) eller ”prevented his home from rats” (s. 117). Gällande de kvinnliga 

karaktärernas hushållssysslor handlade två av tre om att förbereda inför en måltid, till 

exempel ”laying the table” (s. 102) och ”prepare breakfast” (s. 108) och den tredje handlade 

om att vara ”home with child” (s. 104). Av de fyra manliga karaktärer som idrottade spelade 

tre av dem fotboll (s. 81-2) och den sista fiskade (s. 65). Fem idrotter förekom hos de 

kvinnliga karaktärerna där två av fem var ”horseback riding” (s. 68, 76) och de andra tre 

cykling (s. 8), karate (s. 23) och att spela fotboll (s. 77). 

3.3.2. Yrken, sysselsättningar och idrotter i Wings 

I analysen av Wings (2008) har 35 yrken bedrivna av män respektive 31 bedrivna yrken av 

kvinnor urskilts. Gällande sysselsättningar kunde två hushållssysslor bedrivna av män samt 

åtta hushållssysslor bedriva av kvinnor finnas. Vidare benämndes nio hobbys bedrivna av män 

samt tre hobbys bedrivna av kvinnor. Det fullständiga resultatet finns bifogat i Bilaga 3.  

 

Den vanligast förekommande yrkeskategorin för män var ”music artist” som förekom vid åtta 

tillfällen. Därefter följer yrken som handlar om att leda sitt land, så som ”Prime Minister” (s. 

152) och ”King” (s. 154) som förekommer vid fem tillfällen. I övrigt varierar de manliga 

yrkeskategorierna allt ifrån ”make-up artist” (s. 48) till ”lawyer” (s. 46). Bland de yrken som 

bedrivs av kvinnor är ”top model” (s. 48, 151) och ”teacher” (s. 128 etc.) de vanligaste 

yrkesgrupperna med fem förekomster var. Yrken som handlar om att leda sitt land 

förekommer vid tre tillfällen då i form av ”Queen” (s.150 etc.). ”Music artist” förekommer 

vid två tillfällen för kvinnliga karaktärer. Vid åtta tillfällen förekommer yrken utfärdade av 

karaktärer med ospecificerad könstillhörighet    

 

Gällande hushållssysslor förekom två fall där hushållssysslor bedrevs av män, där det vid ena 

tillfället klipptes gräs (s. 94) och vid det andra tändes en brasa (s. 95). Av de åtta 

förekomsterna av kvinnliga karaktärers hushållssysslor handlade fem stycken om att 

”prepare/cook dinner”. Den oftast förekommande hobbyn för manliga karaktärer var att spela 

fotboll som förekom i två av tre fall. Den tredje idrotten var ”hunting” (s. 3). Det fanns inga 

idrotter utfärdade av kvinnliga karaktärer i Wings. Vid ett tillfälle talar två kvinnor om att 
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köpa kläder från en postorderkatalog varav den ena säger ”Julie: Look here, there’s a whole 

section with gym clothes. I could really do with some new tracksuit trousers and a sweatshirt 

[…]. Tina: And what would you do with gym clothes, you don’t go to the gym, do you? Julie: 

No, but it would be really comfy to have them at home and snuggle up in them!” (s. 35). 

4. Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras resultatet för analyserna av Good Stuff (2002) och Wings (2008) 

gemensamt med utgångspunkt i de tre analysmetoderna.  

4.1. Diskussion av representationsanalys 
Både Good Stuff och Wings visade på en ojämlik könsfördelning av nämnda karaktärer där 

Good Stuff bestod till två tredjedelar av män och till en tredjedel av kvinnor och Wings till tre 

femtedelar av män och till två femtedelar av kvinnor. De icke könsbenämnda personerna som 

finns med har i båda texterna endast syftet att föra en dialog framåt, så som att ta en 

beställning (Good Stuff, s. 19) eller ge vägbeskrivningar (Good Stuff, s.16), snarare än att 

fungera som egna tänkande personer. Vid ett tillfälle benämndes en person i Good Stuff som 

”Waiter” (s. 26) utan att vara könsbestämd grammatiskt, men visualiserad som man på bild 

vilket gjorde denne kategoriserades som man. Här finns utrymme för att diskutera huruvida 

denne skulle kunnat kategoriseras som transperson eller ej, men då boken genomgående gör 

en uppdelning mellan kvinnor och män och inte öppnar upp för en vidare syn på kön, 

bedömdes att denne inte av vare sig författare eller elever skulle tolkas som en transperson. 

Även i Wings görs tydliga uppdelningar av manligt och kvinnligt och de icke könsbenämnda 

personer som finns med (2%) tjänar inget eget syfte. Om underrepresentation anses vara ett 

kriterium för diskriminering skulle båda läromedlen anses diskriminerande i och med 

transpersoners bristande representation. Avsnittet i Wings under rubriken ”Mistaken Identity” 

(s. 39) visar med hjälp av butiksbiträdets och Jeffs reaktioner på att det är ”wrong” och 

”strange” för en kille att klä sig som en tjej, det vill säga att vara utanför normen. Avsnittet 

hade kunnat öppna för en vidare syn på könstillhörighet om det avslutats med att Callum 

köpte kläderna ändå, eller att han gett ett svar där han visade att det som var ”fel” inte berörde 

honom, men då den avslutande kommentaren till avsnittet var att orsaken till felet berodde på 

att killarna var ”in the ladies section” gick möjligheterna för transidentifikation förlorade. Här 
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bör dock diskrimineringslagen gällande transpersoner beaktas då den ännu inte var instiftad 

vid tidpunkten då böckerna skrevs. Det här knyter däremot an till Berge och Widdings (2006) 

diskussion där det tas upp att det ofta är upp till läraren att integrera debatten om trans- och 

HBTQ-frågor i sin undervisning, då samma läraragerande verkar erfordras även här. 

 

Vidare kan den ojämlika representationen av kända män respektive kända kvinnor diskuteras. 

I Good Stuff var 82% av de verkliga personerna som nämndes män och 18% kvinnor. 

Liknande resultat kan urskiljas i Wings där 61% av de verkliga personer som nämns är män 

och 39% kvinnor. Frågan kring vilken bild representationen ger av samhället är intressant att 

diskutera i detta läge. Vad säger detta resultat till de elever som läser läromedlen om 

framtidsmöjligheter för män respektive kvinnor? Är kända personer verkligen oftast män? Det 

här kommer vidare att diskuteras i avsnitt 4.2 och 4.3 då fler indikationer på detta resultat går 

att finna även där.  

 

Resultatet av representationsanalysen går att koppla samman med Berge & Widdings analys 

där kvinnor, män och transpersoner blir diskriminerade och kränkta om deras grupp inte alls 

finns representerad, är kraftigt underrepresenterad eller är kraftigt överrepresenterad och 

riskerar stereotypisering (Berge & Widding 2006, s. 8). Det här kan sägas om resultatet i både 

Good Stuff och Wings där transpersoner inte alls finns representerade, kvinnor är kraftigt 

underrepresenterade och män är kraftigt överrepresenterade och riskerar därmed 

stereotypisering (vilket vidare kommer att diskuteras i avsnitt 4.3). För lärare som arbetar med 

dessa läromedel krävs därmed ett kritiskt ställningstagande och att de kan förmedla 

läroplanens demokratiska värdegrund genom andra delar av undervisningen. 

4.2. Diskussion av adjektivanalys 
I analysen av Good Stuff (2002) och Wings (2008) kan man urskilja att adjektiv i domänen 

utseende är vanligast förekommande för kvinnliga karaktärer i båda läroböckerna, medan 

mental kapacitet är vanligare för manliga karaktärer i Good Stuff. Detta kan jämföras med 

Andersdotter Sveens (2005) resultat av att ha analyserat viktoriansk ungdomslitteratur, där 

samma resultat kunde hittas. Good Stuff är visserligen äldre än Wings, men båda läromedlen 

skulle ändå klassificeras som nutida i Andersdotter Sveens studie. I Wings, den senare av de 

två läroböckerna, liknar resultatet Andersdotter Sveens resultat i analysen av nutida 

ungdomslitteratur på så sätt att adjektivanvändandet är mer jämlikt än i den äldre läroboken. 
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Både kvinnliga och manliga karaktärer i Wings beskrivs med adjektiv om utseende, i mycket 

högre grad än med andra adjektiv. Detta kan bero på det faktum att Wings har ett helt kapitel 

med det specifika syftet att lära eleverna att på engelska beskriva hur människor ser ut. Dock 

ska tilläggas att mer än 50% av alla adjektiv som beskrev kvinnliga karaktärer, beskrev 

utseende. Det i sig är inte ett särskilt jämlikt sätt att skildra en könsgrupp. 

 

De vanligaste adjektiven totalt sett, beträffande manliga karaktärer i både Good Stuff och 

Wings, är adjektiv som betecknar män som kända eller framgångsrika. När de manliga 

karaktärerna är aktiva i sitt kändisskap, så som att “[J.R.RTolkien is] one of the greatest 

fantasy writers” (Wings, s. 134), är de kvinnliga karaktärerna – vid de få förekommande fallen 

– snarare passiva i sitt kändisskap. Det här kan synliggöras genom exemplet i Wings där 

“Stella was born into fame” (s. 151) där det snarare är Stellas pappa [Paul McCartney] som 

bidragit till hennes framgång än hennes egna förmågor, eller genom exemplet från Good Stuff 

där Marilyn Monroes kändisskap fokuserar på hennes hår snarare än på hennes person 

“Marilyn Monroe was the world’s most famous blonde” (s. 92).  

 

Vidare är de vanligaste adjektiven för att beskriva kvinnliga karaktärer i båda böckerna 

adjektiv som betecknar skönhet. I Good Stuff betecknas manlig skönhet en gång, då med 

adjektivet handsome. I Wings å andra sidan, är adjektiv som betecknar skönhet ett av de 

vanligaste adjektiven i Utseende för manliga karaktärer (tillsammans med adjektiv om 

kroppsstorlek). Det här kan exemplifieras med “good-looking man” (s. 45) och “they’re 

[guys] so cute” (s. 17). Detta skulle kunna jämna ut för Wings överanvändande av adjektiv 

som betecknar utseende även för kvinnliga karaktärer, som vilket tidigare tagits upp är över 

50%. Oavsett sammanfaller resultatet av adjektivanalysen med representationsanalysen där 

82% respektive 61% av de verkliga människorna som fanns benämnda i de båda läromedlen 

var män. Troligtvis är detta utfall inte något som författarna aktivt valt, tydligt är dock att det 

verkar krävas ett aktivt förfarande för att representationen av karaktärer i läromedlen ska bli 

jämställd. 

4.3. Diskussion av sysselsättningsanalys 
Resultatet av sysselsättningsanalysen skiljde i ett avseende stort mellan Good Stuff (2002) och 

Wings (2008). I Good Stuff var endast 9 av de 54 yrkesverksamma karaktärerna kvinnor 

medan fördelningen var mer jämn i Wings (31 av 66 yrkesverksamma var kvinnor). Här skulle 
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åldern på de två läromedlen kunna inverka, då jämställdhetsdebatten eventuellt hade kommit 

längre 2008 än 2002, men det ska dock tilläggas att båda läromedlen skrevs utifrån samma 

läroplan och därmed borde ha samma utgångspunkt. Förutom den starkt ojämlika 

fördelningen av yrkesverksamma kvinnor och män i Good Stuff, visade resultatet av de yrken 

som fanns en relativt icke-stereotyp bild av yrken för kvinnor respektive män. Det vanligaste 

yrkena för både män och kvinnor var lärare. Emellertid följdes lärare av soldat och 

fotbollsrelaterade yrken för männen vilka båda skulle kunna kategoriseras som stereotypt 

manliga. Gällande Wings var de vanligaste yrkena för män ledare för sitt land, lärare och 

artister. Att män var kända artister stämmer överens med tidigare analysaspekter där män 

visat sig ha en större benägenhet att bli benämnda som kända än kvinnor. Kändisskapet gäller 

dock till viss del även kvinnliga karaktärer i Wings då en av de två vanligaste yrkesgrupperna 

för kvinnor är supermodell (den andra är lärare). Att lärare totalt sett, oavsett kön och bok, 

verkar förekomma oftast bland yrkesbeskrivningarna kan ha att göra med läromedlens vilja att 

öka elevernas förutsättningar för identifikation. Genom att referera till yrken som alla elever 

känner till kan en högre igenkänningsfaktor ske.   

 

En mer stereotyp del av sysselsättningsanalysen var de olika karaktärernas hushållssysslor. 

Resultatet visade att båda böckerna innehöll fler hushållssysslor utförda av kvinnor än män 

och de hushållssysslor som fanns beskrivna stämde i regel överens med de stereotypa 

föreställningar som Fagrells (2000) undersökning kunde påvisa. Hushållssysslor som att laga 

mat, duka och passa sjukt barn utfördes bara av de kvinnliga karaktärerna i både Good Stuff 

och Wings medan de manliga tände brasor, klippte gräs och städade. Överlag ska tilläggas att 

förekomsten av hushållssysslor var lägre i båda läromedlen än förutspått. Förmodligen har 

detta att göra med det faktum att boken riktar sig till elever på högstadiet som på andra sätt än 

med just hushållsarbete kan förväntas uppskatta språkdidaktiska texters innehåll. En 

generaliserande bild av högstadieelever är att de vanligtvis lever tillsammans med en 

målsman som ofta har ett större ansvar för och uppskattning av hushållssysslor i hemmet. 

Med tanke på att läromedlen ska öka elevers lust att lära, bland annat genom identifikation, 

kan denna generalisering vara en grund för den låga förekomsten av hushållssysslor i 

läromedlen. 

   

De idrotter som finns benämnda i Good Stuff handlar för de manliga karaktärernas del främst 

om fotboll. Av de fyra manliga karaktärer som idrottade spelade tre fotboll medan den sista 
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fiskade. För de kvinnliga karaktärerna var ridning den mest förekommande idrotten. 

Resultatet överensstämmer med Koivulas (1999) studie där fotboll utgör en mer eller mindre 

manlig idrott och ridning en kvinnlig idrott. Det ”manliga” i fotboll förklaras som lagspel, 

styrka och uthållighet medan det ”kvinnliga” i att rida skulle anses vara det omhändertagande, 

graciösa och eleganta. De övriga idrotterna som utövades av kvinnliga karaktärer i Good Stuff 

visade däremot en mindre stereotyp bild av vad kvinnor kan göra, där cykling, karate och 

fotboll fanns nämnda. I Wings fanns bara tre idrotter utövade av manliga karaktärer, två 

spelade fotboll och en jagade. Alla överensstämmande med Koivulas (1999) resultat (där 

skytte exemplifierade en typisk manlig idrott). Vidare fanns inga idrotter som utövades av 

kvinnliga karaktärer alls, vilket givetvis leder till frågan varför? Troligtvis hade Wings dragit 

nytta av att inkludera fler sporter för sina kvinnliga karaktärer, då igenkänning och 

identifikation kan främja lärandet. 

 

Avslutningsvis kan sägas att både Good Stuff och Wings befäster de mer eller mindre 

stereotypa antaganden som Fagrell (2000) och Koivulas (1999) får fram i sina respektive 

studier, vilket gör att de lärare som arbetar med Good Stuff och Wings bör vara medvetna om 

detta i sin undervisning för att inte förstärka de föreställningar som redan finns.  

4.4. Diskussion av material och metod 
Studiens omfattning har inte givit utrymme för en vidgad analys där de två läromedlens 

tillhörande övningsböcker och lärarhandledningar inkluderats i undersökningen. 

Textböckerna utgör dock grunden för elevernas inlärning. Övningsböckerna bygger till 

exempel till största del på texter påträffade i textböckerna. Det ska även tilläggas att resultatet 

av enkätundersökningen gällande vilka läromedel som är vanligast idag, givetvis inte kan tala 

för alla Sveriges skolor. Men med studiens begränsningar till trots, bedömdes ändå Good Stuff 

och Wings textböcker täcka en stor del av vad som används i Sverige idag.  

 

Som tidigare diskuterats i materialavsnittet skrevs både Good Stuff och Wings utifrån Lpo94. 

Dessa har undersökts ändå då de förefaller vara de mest tillgängliga läromedlen i Sverige idag 

(till stor del på grund av skolornas begränsade läromedelsbudget), samt att 

jämställdhetskravet ser likadant ut i läroplanen från 2011. Läromedelsförfattarna har inte 

kunnat ta med diskrimineringslagen för transpersoners rättigheter, vars uppdatering började 

gälla först efter att de två analyserade läromedlen var publicerade. Här finns utrymme att 
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diskutera huruvida det finns behov för Skolverket att återuppta granskning av läromedel igen, 

då kvalitetssäkrade läromedel enligt tidigare forskning har möjlighet att förbättra elevernas 

resultat.  

 

Gällande studiens urvalsprocess av material framhålls att resultatet i enkätundersökningen i 

sig inte talar för alla Sveriges skolor. En förhoppning hade givetvis varit att det hade funnits 

reliabel översiktlig statistik på de vanligaste läromedlen i engelska, eller att studiens 

enkätundersökning hade genererat fler svar. Då detta inte var möjligt, dels på grund av 

tidsaspekten och dels på grund av förlagens regler, bedömdes ändå Good Stuff och Wings vara 

relevanta för undersökningen. Studiens resultat visar trots allt på att Good Stuff och Wings 

både tillhör de vanligaste läromedlen idag och att de brister i sin genusframställning. Samma 

metod som använts i denna studie skulle givetvis kunna användas på fler läromedel för att 

skapa en bredare bild av hur genus framställs i läromedel i engelska överlag. Vidare bör 

framhållas att både adjektivanalysen och sysselsättningsanalysen baseras på stereotypa 

kategoriseringar av vad som är kvinnligt respektive manligt. Att bibehålla den snäva 

kategoriseringen av kön samt att åberopa de stereotypa generaliseringarna är givetvis 

problematiskt i sig då det kan verka bakåtsträvande ur genussynpunkt. Trots detta valdes 

analysmetoderna som supplement till representationsanalysen då studiens avsikt är att ge en 

bredare bild av den sociala betydelsen av kön. Då syftet med analysen varit att diskutera hur 

lärare i engelska kan ta hänsyn till studiens resultat, har analysmetoderna förhoppningsvis 

bidragit till att öppna upp för ett normkritiskt tänkande gällande stereotypa generaliseringar av 

kön i det didaktiska arbetet. 

5. Slutsatser 
Trots att Good Stuff (2002) och Wings (2008) tillhör de vanligaste läromedlen i engelska för 

högstadiet idag, har båda skrivits utifrån läroplanen från 1994 (Lpo94) vilket gör det otroligt 

viktigt för lärare som använder dessa böcker att vara medvetna om jämställdhetsaspekterna i 

varje bok. Enligt läromedelsundersökningen gjord för denna studie, nämnde åtminstone elva 

av lärarna att de huvudsakligen använde annat material än läroböcker. Det är givetvis en 

viktig aspekt att ta med i denna analys, då det finns en stor potential för detta material att vara 

mer demokratiskt och jämlikt förutsatt att det är genomtänkt. Kvarstår gör dock det resultat 
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som denna studie kunnat visa, där både Good Stuff och Wings visar brister i 

jämställdhetsaspekten utifrån alla tre analysmetoder. I både Good Stuff och Wings finns fler 

män än kvinnor representerade och inte i någon av böckerna representeras transpersoner. De 

adjektiv som beskriver karaktärerna i respektive bok är relativt statiska, kvinnor beskrivs som 

vackra och män som kända. Gällande de sysselsättningar som karaktärerna ägnar sig åt i 

respektive bok stämmer analysresultatet i stor del överens med de stereotypa bilderna av 

sysselsättningar som tidigare forskning kunnat urskilja.  

Om Westlands (1993) resultat om att tjejer i högre grad är kritiska och har förmågan att 

manipulera de könsroller som synliggörs i texter går att jämföra med hur elever bearbetar 

innehållet i läromedel, bör man ifrågasätta även hur manliga elever som använder läromedlet 

påverkas av de ojämlika fördelningarna. Enligt Berge och Widding (2006) riskerar 

överrepresentation av en viss grupp stereotypisering. Vad finns det då för utrymme för de 

manliga studenter som inte passar in i normen? I slutändan leder det till att både 

underrepresentation och överrepresentation bör tas med som en risk med att använda de två 

läromedlen utan att aktivt bearbeta dess resultat. Givetvis bör även Girouxs (1999) tankar om 

att ungdomar inte endast baserar sitt identitetsskapande på böckers narrativ tas med i 

analysen. Elever i dagens skola påverkas genom det multimodala samhället av fler normer än 

de som synliggörs i skolan och i läromedel. Som lärare gäller det därigenom att ge eleverna 

förutsättningar för att lära sig att kritiskt granska all typ av input, vilket ett jämställt läromedel 

kan vara med och bidra till.  

De två vanligaste läromedlen i engelska för svenska elever i årskurs 7 idag kan inte anses vara 

jämställda i sin framställning av kvinnor, män och transpersoner enligt denna studie. 

Troligtvis är detta utfall inte något som författarna aktivt valt när de skrivit böckerna. Tydligt 

är dock att det verkar krävas aktiv bearbetning av lärare som arbetar med materialet från pärm 

till pärm för att undervisningen ska förmedla och förankra de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. För lärare är det därför viktigt att använda 

Good Stuff (2002) och Wings (2008) med detta perspektiv i åtanke, för att inte fortsätta att 

åberopa stereotypa könsroller där män är kända och kvinnor vackra. 

5.1. Förslag till vidare forskning 
Men tanke på den ojämlika gestaltningen av kvinnor, män och transpersoner i Good Stuff 

(2002) och Wings (2008) samt det faktum att läromedlen används idag trots deras datering, 
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vore en jämförande analys av de nya upplagorna från 2015 ett intressant ämne för vidare 

forskning. Att undersöka huruvida Lgr11 och de senaste årens debatter påverkat 

representation och gestaltning i de nya upplagorna vore angeläget för att i så fall kunna 

förespråka ett utbyte av de äldre upplagorna. Ett särskilt fokus på transpersoners 

representation vore aktuellt i denna analys. Vidare föreslår jag analyser av ytterligare material 

i samma serie som Good Stuff och Wings, för att påvisa om läromedelstypen i sig påverkar 

genusrepresentation och analys. Likväl vore det väl i linje med dagens genusforskning att 

analysera fler läromedel i engelska för högstadiet utifrån samma analysverktyg. Detta för att 

urskilja om huruvida fler läromedel delar samma ojämlika fördelning. Vid ett sådant resultat 

skulle en vidare utveckling av studien kunna undersöka huruvida det finns behov av att 

återinföra en statlig granskning av läromedel. 
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Bilaga	  1	  	  
Översättning	  av	  exemplifierade	  ord	  och	  meningar	  
 

Ord/meningar i 3.1 
− Guard - Vakt 

− Waiter - Kypare 

− A Swedish Tradition - En Svensk Tradition 

− Miriam: Is the guy with the pointy hat Lucia? Emilia: No, Lucia is a girl’s name. That’s 

her in the front - Miriam: Är killen med spetsig hatt Lucia? Emilia: Nej, Lucia är ett 

tjejnamn. Det är hon längst fram. 

− Stars - Stjärnor 

− Shop assistant - Butiksbiträde 

− Mistaken Identity - Felaktig Identitet 

− Strange – Konstiga 

− I know what’s wrong. You look just like a girl! - Jag vet vad som är fel. Du ser precis ut 

som en tjej! 

− That’s because you’re in the ladies section - Det är för att ni är på damavdelningen 

− Highlanders – Högländare 

− A highlander in national dress is an impressive figure. He wears a kilt, which looks like a 

skirt but has been worn by men for centuries. – En högländare är en imponerande figur. 

Han bär en kilt, som ser ut som en kjol men som har burits av män i århundraden. 

− Music - Musik 

Ord/meningar i 3.2 
− Avery frustrated man - En mycket frustrerad man 

− He was furious - Han var rasande 

− He is more famous than ever - Han är mer känd än någonsin 

− Snow white became more and more beautiful - Snövit blev vackrare och vackrare 

− Marilyn Monroe was the world’s most famous blonde - Marilyn Monroe var världens mest 

berömda blondin 

− Beautiful - Vacker 



 

 

− Handsome prince - Stilig prins 

− A good-looking man - En snygg man 

− [Guys] are so cute - [Killar] är så söta 

− [He] is fairly slim – [Han] är ganska smal 

− He was fat - Han var fet 

− Clothes - Kläder 

− [J.R.R Tolkien is] one of the greatest fantasy writers - [JRR Tolkien är] en av de största 

fantasy författarna 

− Beautiful – Vacker 

− Stella was born into fame - Stella föddes in i kändisskapet 

− [The Queen] is a famous person - [Drottningen] är en känd person 

 

Ord och meningar i 3.3 
− Teacher - Lärare 

− Soldier - Soldat 

− Football player - Fotbollsspelare 

− Football referee - Fotbollsdomare 

− Football expert - Fotbollsexpert 

− Cleaned - Städade 

− Prevented his home from rats - Skadedjursskyddade sitt hus 

− Laying the table - Duka 

− Prepare breakfast - Förbereda frukost 

− Home with child - hemma med [sjukt] barn 

− Horseback riding - Ridning 

− Biking – Cyckling 

− Karate – Karate 

− Music artist - Musikartist 

− Prime Minister – Premiärminister 

− King - Kung 

− Make-up artist - Make-up artist/Sminkös  

− Lawyer - Advokat 



 

 

− Top model - Supermodell 

− Queen - Drottning 

− Hunting - Jaga 

− Julie: Look here, there’s a whole section with gym clothes. I could really do with some new 

tracksuit trousers and a sweatshirt […]. Tina: And what would you do with gym clothes, you 

don’t go to the gym, do you? Julie: No, but it would be really comfy to have them at home 

and snuggle up in them! – Julie: Titta här, det finns en hel avdelning med gymkläder. Jag 

skulle verkligen behöva en ny träningsoverall […]. Tina: Och vad skulle du göra med 

gymkläder, du går väl inte till gymmet, eller? Julie: Nej men det skulle vara så himla skönt 

att ha dem hemma att mysa i. 

	   	  



 

 

Bilaga	  2	  	  
Yrken,	  sysselsättningar	  &	  idrotter	  i	  Good	  Stuff	  
	  
Yrken utförda av män     Sidnummer 

1. Teacher      29  
2. Teacher      30  
3. Teacher      30  
4. Teacher      33  
5. Teacher      36 
6. Soldier      52 
7. Soldier      70  
8. Army pilot      48  
9. Army pilot      48 
10. Lieutenant      53  
11. Football player      79 
12. Football player      79 
13. Football player      83 
14. Football referee      80 
15. Football expert      84 
16. Music artist      92 
17. Music artist      92 
18. Music artist      92  
19. Music artist      88 
20. Actor      6 
21. Actor      89 
22. Movie director      89 
23. President      10 
24. President      11 
25. Emperor      106 
26. Waiter      6 
27. Restaurant employee     20  
28. Restaurant manager     20 
29. Farmer      106  
30. Farmer     110 
31. Criminal      65  
32. Criminal      110 
33. Writer      20  
34. Writer      60 
35. Park ranger      100  
36. Hunter      111 
37. Train conductor      15 
38. Unemployed      23 



 

 

39. Magician      23  
40. Explorer      58  
41. Policeman      65  
42. Riding instructor      76  
43. Taxi driver      113 
44. Museum employee     116 

 
Yrken utförda av kvinnor    Sidnummer 

1. Teacher      28 
2. Teacher      29  
3. Inheritor of a company    7  
4. Magician      23 
5. Author     35 
6. Balloon flyer      51  
7. Flight attendant      53 
8. Football player      77 
9. Actress      92  
10. Bartender     114 
 

Yrken utförda av ospecificerat kön    Sidnummer 
1. Waiter      19 
2. Waiter (however male on picture)    26 
3. Film director      6 
4. Ticket seller      8  
5. Guard      16  
6. Headmaster      22 
7. Writer      97 

 

Hushållssysslor utförda av män    Sidnummer 
1. Clean laundry room    14 
2. Rat prevention of the house    117 

 
Hushållssysslor utförda av kvinnor    Sidnummer 

1. Laying the table      102  
2. Preparing breakfast     108 
3. Taking care of the baby     104 



 

 

Idrotter utförda av män    Sidnummer 
1. Football     79 
2. Football     79 
3. Football     83 
4. Fishing      65 

 
Idrotter utförda av kvinnor    Sidnummer 

1. Horseback riding      68 
2. Horseback riding      76 
3. Biking      8 
4. Karate      23 
5. Football     77 

  



 

 

Bilaga	  3	  	  
Yrken,	  sysselsättningar	  &	  idrotter	  i	  Wings	  
 
Yrken utförda av män     Sidnummer 

1. Music artist     14 
2. Music artist     14 
3. Music artist     14 
4. Music artist     14 
5. Music artist     14 
6. Music artist     14 
7. Music artist     150 
8. Music artist     151 
9. Prime minister     152 
10. Prime minister     152 
11. King      152 
12. King      154  
13. Prince     150 
14. Author     134 
15. Author     151 
16. Play writer      151  
17. Play writer      152 
18. Teacher      76  
19. Teacher      128 
20. Shop assistant     31  
21. Shop assistant     31 
22. Pizza chef      75  
23. Pizza chef      75 
24. Lawyer     46 
25. Make-up artist      48  
26. Designer      49 
27. Headmaster      76 
28. Filmmaker      85 
29. Postman      94 
30. Steward      114 
31. Ticket inspector      114 
32. Actor      132 
33. Criminal      148 
34. Football player      150  
35. Charity worker      150 

 
Yrken utförda av kvinnor    Sidnummer 

1. Top model      151 



 

 

2. Top model      151  
3. Top model      48 
4. Top model      48  
5. Top model      48  
6. Teacher      128 
7. Teacher      128  
8. Teacher      133  
9. Teacher      96 
10. Teacher      46  
11. Queen      150 
12. Queen      115  
13. Princess      154 
14. Detective      46  
15. Detective      75  
16. Policewoman      44  
17. Security guard      43  
18. Student nurse      95  
19. Student nurse      150  
20. Music artist      151 
21. Music artist      151  
22. Model agent      48  
23. Hair stylist      48  
24. Photographer      49  
25. Babysitter      62 
26. Radio news reporter     105 
27. Author      133  
28. Secretary      133  
29. Charity worker      150  
30. Fashion designer      151 
31. Wax sculptor      152 

 
Yrken utförda av ospecificerad könstillhörighet   Sidnummer 

1. Waiter      48  
2. Waiter      114  
3. Whop assistant      39 
4. Manicurist      49 
5. Chauffeur      49  
6. Author      78 
7. Estate agent      88  
8. Publisher      133 

 
Hushållssysslor utförda av män    Sidnummer 

1. Cut grass     94  



 

 

2. Make a fire      95  
 
Hemmasysslor utförda av kvinnor    Sidnummer 

1. Cook dinner     68 
2. Prepare tea      77 
3. Prepare breakfast      94  
4. Prepare tea      95  
5. Make lunch      98 
6. Wash and iron clothes     35  
7. Clean up her daughter’s mess     57 
8. Work in garden      95 

 
Idrotter utförda av män     Sidnummer 

1. Football     150  
2. Football     127 
3. Hunting      77  

 
Idrotter utförda av kvinnor    Sidnummer 
- 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stockholms universitet 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


