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Sammanfattning 
I examensarbetet analyseras läromedlet Wings (2003, 2005) ur ett genusperspektiv. De 
frågeställningar som ligger till grund för undersökningen är hur många gånger kvinnor/flickor 
och män/pojkar förekommer i texter och övningar, vem som har en aktiv respektive passiv roll, 
samt vilka yrken, handlingar och attribut som är kopplade till personerna.  
 
Läromedlet Wings för år 7-9 har gåtts igenom och varje gång texter eller övningar har handlat 
om kvinnor/flickor och/eller män/pojkar har detta antecknats. Den person som har en 
framträdande roll, en aktiv roll, i en text eller övning har benämnts som ”huvudroll”  i 
undersökningen. För ”huvudrollerna”  har antecknats vilka yrken de har eller hur de presenteras 
för läsaren. Handlingar och attribut som är kopplade till ”huvudrollerna”  har även antecknats. 
En analys görs också av foton på ”huvudrollerna”  Kerrie och David och deras familj, släkt och 
vänner som finns i Base Book 7 (2003). 
 
Undersökningen visar att Wings i stort förmedlar ett sunt genusperspektiv, där kvinnor/flickor 
och män/pojkar får lika stort utrymme och där både kvinnor/flickor och män/pojkar presenteras 
i sammanhang som visar på könens lika möjligheter. Samtidigt finns skildringar som förmedlar 
traditionella könsroller och negativa förväntningar på kvinnor/flickor och män/pojkar. 
Examensarbetet visar på vilka styrkor och svagheter läromedlet har ur ett genusperspektiv, samt 
hur man som lärare kan använda dessa i arbetet kring genus med eleverna.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utifrån rubriken på detta examensarbete kan man ställa sig frågan vad det egentligen innebär att 

ha ett genusperspektiv och varför det är intressant att undersöka ett läromedel utifrån genus. En 

del av svaret hittar man i den läroplan som ligger till grund för arbetet i det obligatoriska 

skolväsendet. Den kallas Lpo94 och tar tydligt ställning för en ” likvärdig utbildning” . För att 

utbildningen ska kunna vara likvärdig behöver eleverna med sina förutsättningar och 

erfarenheter vara utgångspunkten. Under rubriken ”En likvärdig utbildning”  i läroplanen 

beskrivs skolans uppdrag kring kvinnors och mäns lika rätt och möjlighet. Det står bland annat 

att ” skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster” . Von Wright (1999, s.7) tolkar 

i sin rapport om jämställdhet i läromedel som används i fysikundervisning, skolans uppdrag på 

följande sätt: ”Jämställdhet är både ett mål och ett innehåll för skolan. Det innebär att skolan 

inte enbart skall arbeta för jämställdhet, utan även vara jämställd, och läromedlen både 

jämställda och jämställande.”   

 

Utifrån dessa aspekter finner jag det intressant och givande att som blivande lärare, på ett 

djupare plan, försöka sätta mig in i problematiken kring genus och jämställdhet, detta för att på 

ett genusmedvetet sätt kunna arbeta som lärare. I examensarbetet har jag därför valt att ta ett 

steg till ytterligare fördjupning och närmare undersöka en del av det jag som språklärare har att 

förhålla mig till, nämligen ett läromedel och hur det kan analyseras ur ett genusperspektiv. 

1.2 Syfte  

För en lärare är det viktigt att vara medveten om vilka läromedel som presenteras för eleverna 

och kritiskt kunna förhålla sig till dessa utifrån ett antal aspekter. En av de aspekter som lärare 

behöver ta hänsyn till i valet av läromedel eller i presentationen av uppgifter och texter i 

läromedel är hur läromedlet fungerar i ett genusperspektiv. Vilka roller har kvinnor och män i 

texter och övningar, vem har en framträdande roll, vem är i bakgrunden. Förmedlar läromedlet 

att flickor och pojkar har samma möjligheter, oberoende av vilket kön de har. I skolan idag 

saknas ofta genusperspektivet i valet av läromedel, istället köper man in ett läromedel som ser 

trevligt ut eller som man fått rekommenderat utifrån att det finns roliga övningar i det. Jag vill 

med denna undersökning utföra en genusanalys av ett läromedel, som av förlaget det är utgivet 
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på, presenteras som ett modernt läromedel som svarar upp mot kursplanemålen. De som 

använder eller tänker använda Wings (2003, 2005) kan ha direkt användning av undersökningen 

för att bli uppmärksamma på vad som är positivt och negativt med läromedlet ur ett 

genusperspektiv. Undersökningen kan också vara ett exempel på hur man kan analysera ett 

läromedel utifrån genus. Jag utgår ifrån att det eleverna tar in i form av texter och övningar i 

läromedel också påverkar deras värderingar. I Lpo94 står det att: ”Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster” . Det är därför viktigt att de läromedel som används kritiskt 

analyseras ur ett genusperspektiv och att eleverna i skolan möter en genomtänkt 

genuspedagogik som inte begränsar vare sig flickor eller pojkar från att utvecklas till de 

individer de är.  

 

Syftet med undersökningen är att analysera läromedlet Wings ur ett genusperspektiv. De 

frågeställningar jag utgår ifrån är: 

• Hur många gånger förkommer kvinnor/flickor respektive män/pojkar i texter och 

övningar?  

• Vilka roller spelar kvinnor/flickor respektive män/pojkar? Vem har en framträdande roll 

och vem finns med i bakgrunden?  

• Vilka yrken har personerna? Hur omnämns de i texterna? Vilka handlingar utför de? 

Vilka attribut är kopplade till vilken person?  

1.3 Metod 

På mina praktikskolor har läromedlet som används i engelska för år 7-9 varit Wings (2003, 

2005), producerat av Natur och Kultur. Förlaget framhåller om sitt läromedel att det är ett 

läromedel där kursplanens alla moment är integrerade och att man genom att använda Wings ger 

alla elever chansen att klara minst betyget godkänt i år 9. Jag har valt att analysera detta 

läromedel i undersökningen, dels därför att jag på ett flertal skolor stött på det, dels för att det av 

förlaget presenteras som ett modernt läromedel som svarar upp mot kursplanemålen. Det finns 

ett läromedel i Wings-serien för år 6, men detta läromedel har jag aldrig varit i kontakt med. Jag 

har heller inte varit på någon skola som arbetar med Wings i år 6, därför valde jag att inte ta med 

detta läromedel i undersökningen. 

 

Wings är uppdelat i en Base Book och en Activity Book för varje läsår. Base Book är tänkt som 

en bok där hela klassen arbetar tillsammans under lärarens ledning, Activity Book är en bok som 
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eleverna själva, med ledsagning av läraren, ska kunna välja material ur, för att arbeta med 

övningar och texter som kompletterar och befäster det som tagits upp i Base Book. Läromedlen 

för de olika läsåren är fristående från varandra med olika teman för varje läsår. Däremot är varje 

läsårs Activity Book kopplat till respektive års Base Book och fungerar inte som ett självständigt 

material. 

 

I Genuspraktika för lärare (2005, s.40) som är utgiven av Lärarförbundet finns en mall för 

granskning av läromedel från vilken jag hämtat inspiration till undersökningen. Läromedlet för 

år 7-9 har gåtts igenom och varje gång texter eller övningar har handlat om kvinnor/flickor 

och/eller män/pojkar har detta antecknats. Med andra ord har statistik förts över hur många 

gånger kvinnor/flickor respektive män/pojkar förekommer i texter och övningar och vilken roll 

de har i sammanhanget. Den person som har en framträdande roll, en aktiv roll, i till exempel en 

text har benämnts som ”huvudroll” , finns det två eller flera som har en lika framträdande och 

aktiv roll har de alla fått benämningen ”huvudroll” . De personer som i övningar eller texter bara 

omnämns, står som exempel för något eller har en passiv roll har benämnts ”biroll” . I en övning 

eller text behöver det alltså inte finnas någon ”huvudroll” , men det kan förekomma många 

”biroller” . Till exempel om drottning Elisabeth nämns i förbifarten i en text om Storbritannien 

så blir hon benämnd ”biroll”  i undersökningen. Jag väljer att arbeta på detta sätt då det i många 

skrifter om genus är en föreslagen väg att gå för att uppmärksamma genusperspektiv och 

genusmedvetenhet i samband med en läromedelsanalys. Kajsa Svaleryd (2003) nämner att det är 

viktigt att göra barn och unga uppmärksamma på de föreställningar som möter oss i till exempel 

läromedel. Hon föreslår att ett sätt att arbeta med genusmedvetenheten är att räkna hur många 

gånger flickor respektive pojkar förekommer i läromedel. Svaleryd föreslår också en diskussion 

om vem som är aktiv respektive passiv och detta har antecknats genom att benämna personer i 

texter och övningar som ”huvudroller”  respektive ”biroller” . 

 

För de personer som benämnts ”huvudroll”  har också antecknats vilket yrke de har eller hur de 

presenteras för läsaren. Jag väljer att begränsa mig till ”huvudroller”  eftersom dessa personer 

har en mer framträdande roll och också presenteras mer ingående. Vilken handling och vilka 

attribut som är kopplade till ”huvudrollerna”  har också antecknats. Vid de tillfällen där det 

tillsammans med en ”huvudroll”  finns ett foto har antecknats hur personen ser ut på fotot. I 

Wings finns en del tecknade illustrationer till texter och övningar, dessa har inte tagits med i 

undersökningen, framförallt på grund av att de är humoristiskt tecknade och mer svårtolkade än 
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fotografierna. En analys görs också av de foton på Kerrie och David och deras familj, släkt och 

vänner som finns i Base Book 7 (2003). 

 

För att få en överblick över vad som redan fanns skrivet om genus sökte jag efter böcker på 

biblioteket vid högskolan i Gävle. Jag valde att koncentrera mig på de böcker som hade med 

definitionen av genus att göra och de som särskilt hade med genus och skola att göra. För att 

hitta vetenskapliga artiklar om genus och läromedel sökte jag i databasen Academic Search 

Elite, med sökorden ”gender”  och ” textbooks” . 

1.4 Definition av genus 

Begreppet genus är den term som används i modern könsforskning och som socialantropologen 

Ambjörnsson (2004, s.12) skriver så har ” introducerandet av genusbegreppet … gjort det lättare 

att på ett systematiskt sätt tala om kvinnor och män, om manligt och kvinnligt utan att behöva 

härleda detta tal till biologiska skillnader. Ambjörnsson skriver vidare att ”de flesta feministiska 

forskare [tycks] vara ense om förståelsen av genus som en kulturellt skapad maktordning 

relaterad till föreställningar om manligt och kvinnligt.”  Josefson (2005, s.5) förklarar att: 

”Genus är det begrepp som används för att förstå och urskilja de sociala och kulturella faktorer 

som gör att tjejer och killar förväntas vara på ett visst sätt.”  Genus tar alltså inte sin 

huvudsakliga utgångspunkt i det biologiska könet utan i hur manligt och kvinnligt är socialt och 

kulturellt skapade företeelser. Svaleryd (2003, s.29) väljer att uttrycka det på följande vis: 

”Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till. Detta betyder också 

att ordet genus innebär en öppenhet för överskridanden och förändringar … Begreppet genus 

fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses 

som manligt och kvinnligt.”   

 

I sammanhanget kan det också vara på sin plats att försöka klargöra vad ordet kön står för. 

Thurén (2003, s.14-15) skriver: ”Ordet ”kön”  är för mig ett vardagsord, det ord som vi i vårt 

samhälle använder för att tala om den genusordning vi har.”  Vidare menar hon att det är ett ord 

fullt av associationer, vilket gör det svårt att använda ordet kön i forskning. Hon själv föredrar 

termen genus, men skriver också att: ”För många har det … kommit att verka bättre att säga 

”kön”  om alltsammans istället för ”genus”  om alltsammans.”  Josefson (2005, s.12) är inne på 

samma tankar när hon skriver att kön är ”det ord vi använder till vardags och som innefattar 

både det biologiska könet man/kvinna och genus.”  Josefson gör också en jämförelse med 
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engelskans två ord sex och gender, där hon menar att sex står för det biologiska könet, medan 

gender står för det sociala och kulturella könet och motsvarar det vi kallar för genus. Thurén för 

fram argumentet att det är onödigt att ”översätta det engelska gender med genus, eftersom det 

svenska ordet kön redan betyder både det som sex och det som gender betyder på engelska.”  

(Thurén 2003, s.15). 

 

Ur ett lärarperspektiv är det intressant att definiera vad det innebär att arbeta med ett 

genusperspektiv i undervisningen. Svaleryd (2003, s.30) skriver: ”Genus i arbetet som pedagog 

handlar om en medvetenhet kring föreställningar och omedvetna förväntningar på de bägge 

könen. Det handlar även om ett förhållningssätt och en medvetenhet om den makt den egna 

yrkesrollen ger att vidmakthålla förlegade genussystem eller att omskapa dem.”  Just 

medvetenheten kring frågan lyfts fram i nästan varje bok om genus som ett sätt att arbeta med 

sig själv som pedagog, sina redskap, exempelvis läromedel, och med sina kollegor och elever. 

”Att arbeta medvetet med genusfrågor i pedagogisk praktik handlar om relationer, 

organisationen av tid, rum, material, bedömningsgrunder och maktförhållanden. Det handlar om 

att på ett medvetet sätt iaktta och reflektera över vardagliga händelser, att se samspelet mellan 

individer.”  (Svaleryd 2003, s.30-31). I de läroplaner som kom i mitten av 1990-talet talas också 

om jämställdhet och uppfattningar om kvinnligt och manligt, samt om hur skolan ska hantera 

dessa frågor. I Lpo94, som är läroplanen för grundskolan, beskrivs skolans uppdrag i orden: 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet.”  I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94, står det dessutom: 

”Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt 

och manligt.”   

 

Det som finns skrivet kring genus, och framför allt kring genus och undervisning, visar att man 

som pedagog inte kan ställa sig likgiltig inför genusproblematiken. Kjellberg (2004, s.59) 

skriver: ”Ett inställt eller omedvetet jämställdhetsarbete är också ett jämställdhetsarbete. 

Antingen motverkar man eller så främjar man traditionella könsmönster. Alltid. På ett eller 

annat sätt förmedlar man alltid ’något’ .”  Kjellberg poängterar här att den som väljer att inte 
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arbeta med genusfrågor för att öka sin egen och andras genusmedvetenhet i sig gör ett 

ställningstagande. 

1.5 Tidigare forskning om genus i läromedel 

Skolverket gav i slutet av 1990-talet ut en rapport utifrån arbetet med ett projekt som kallades 

”Jämställdhet i läromedel” . Rapporten är skriven av Moira von Wright (1999) och lyfter upp 

frågor kring jämställdhet i läromedel i fysik och hur stor genusmedvetenhet läromedlen visar. 

Von Wright ställer ett antal frågor till texterna. Hon frågar sig till exempel om texterna är 

exkluderande eller inkluderande, alltså om både flickor och pojkar kan känna igen sig i texterna 

eller om texterna i stort riktar sig till pojkarna och det istället finns tillrättalagda exempel för 

flickorna. Hon frågar sig också om texterna går att koppla till elevernas intressen och 

erfarenheter och hur kvinnor och män framställs i text och bild, samt om texterna befäster 

traditionella könsroller eller luckrar upp dem. I sin rapport kommer von Wright fram till att det 

saknas en genusmedvetenhet i läromedlen i fysik. Hon skriver: ” I vilken mån kan fysiktexterna 

sägas uppfylla kraven på jämställdhet? Överlag kan man säga att texterna ytterst sällan utstrålar 

vare sig genuskänslighet eller genusmedvetenhet… Slutsatsen av denna textanalys blir att 

läromedlen i fysik otvivelaktigt värderar det som traditionellt tillskrivs manligt genus högre än 

kvinnligt genus… och att texterna därför på ett symboliskt plan i hög grad bidrar till 

återskapandet av de orättvisor som jämställdhetssträvandena försöker att råda bot på.”  (von 

Wright 1999, s.62-63). I sin rapport kopplar von Wright en del av genusproblematiken inom 

ämnet fysik just till dess ” traditionella vetenskapliga kunskapsinnehåll”  som hon menar behöver 

tonas ner om flickor ska bli mer intresserade av fysik (von Wright 1999, s.65). I ämnet engelska 

eller i språkämnen över huvud taget finns inte samma ” traditionella vetenskapliga 

kunskapsinnehåll”  som von Wright betonar som ett problem för jämställdheten i fysikämnet. 

Däremot är frågorna om exkluderande eller inkluderande texter, texter kopplade till elevernas 

intressen och erfarenheter samt om texterna befäster eller luckrar upp traditionella könsroller, 

relevanta för alla ämnesområden. 

 

Andra studier gjorda kring genus och läromedel är till exempel studien gjord av Jones, Kitetu 

och Sunderland (1997). De har i sin studie fokuserat på hur dialoger är utformade i engelska 

läromedel för utländska studenter. Utifrån dialogernas utformning undersöker de om läromedlen 

visar en genusmedvetenhet och hur detta kan kopplas till de sociala och yrkesmässiga roller som 

kvinnor och män besitter i dialogerna. En annan studie av Yanowitz och Weathers (2004) 
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undersöker hur genus spelar roll i psykologiböcker som riktar sig till blivande lärare, där tänkta 

karaktärer i olika situationer får vara exempel på hur elever kan bete sig. En kinesisk studie 

(Zhang Lili, 2003) lyfter också upp behovet av att inom språkutbildningen arbeta med analyser 

av läromedel ur ett genusperspektiv.  

1.6 Examensarbetets disposition 

Examensarbetet består av fyra delar, där inledningen utgör den första. Inledningen består av en 

bakgrundsdel, en del om vad som är syftet med examensarbetet och en metoddel. Därefter finns 

ett avsnitt som definierar vad som menas med genus utifrån litteratur och forskning, samt ett 

avsnitt som tar upp om tidigare forskning kring just genus och läromedel. Inledningen avslutas 

med examensarbetets disposition. I del två presenteras undersökningen som ligger till grund för 

examensarbetet under rubriken Undersökning av läromedlet Wings. Här presenteras de data som 

har samlats in bland annat i form av diagram och tabeller, samt analyser av dessa data. I tredje 

delen, som kallas Diskussion, finns en diskussionsdel och ett avsnitt om vidare arbete och 

forskning för ökad genusmedvetenhet. Examensarbetet avslutas med en litteraturförteckning.  

2 Undersökning av läromedlet Wings 
Läromedlet Wings är uppdelat i olika teman för de olika åren. Wings Base Book 7 fokuserar 

ordkunskap med ordfältsbilder och många övningar kring teman som till exempel In the kitchen 

och At the market. Syskonen Kerrie och David och deras familj, släkt och vänner är 

återkommande personer i dialoger och övningar genom hela boken. Temat för Base Book 8 är 

radioprogrammet Morning Mix som inleder var och en av bokens fyra avdelningar, samt 

avslutar boken. Ledare för radioprogrammet är Tina Bailey och Mike Cenini. Wings Base Book 

9 har som profil tonårstidningar, med autentiska texter från engelska och amerikanska 

ungdomstidningar. Här finns också texter från engelskspråkiga läromedel och utdrag ur engelsk 

ungdomslitteratur. 

 

I undersökningen redovisas först hur många gånger kvinnor/flickor respektive män/pojkar 

överhuvudtaget förekommer i texter och övningar för varje år och bok för sig. Under respektive 

bok redovisas sedan hur många gånger kvinnor/flickor respektive män/pojkar har en 

”huvudroll”  i texter och övningar. Slutligen görs en sammanställning för varje år och sedan för 

alla tre åren tillsammans. Vilka yrken kvinnor/flickor respektive män/pojkar, som spelar en 

”huvudroll” , har eller på vilket sätt kvinnor/flickor och män/pojkar, som spelar en ”huvudroll” , 
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blir presenterade för läromedelsanvändaren redovisas under rubriken Resultat och analys av 

yrken och benämningar som en sammanställning för alla tre årens böcker tillsammans. Vilka 

attribut som är kopplade till vilka ”huvudroller”  samt vilka handlingar de utför redovisas under 

rubriken Resultat och analys av attribut och handlingar som en sammanställning för alla tre 

åren tillsammans. Utifrån foton i Base Book 7 på syskonen Kerrie och David och deras släkt och 

vänner, görs analyser under rubriken Beskrivning och analys av foton i Base Book 7. 

2.1 Wings - Base Book 7 (2003) 

Base Book 7 har som tema ordkunskap med ordfältsbilder där eleverna bland annat möter ord 

för möbler, kläder och mat. Syskonen Kerrie och David och deras familj och vänner presenteras 

också. I diagram 1 nedan framgår hur många gånger kvinnor/flickor respektive män/pojkar 

omnämns sammanlagt i texter och övningar i Base Book 7. Av de sammanlagt 83 personer som 

presenteras är det 42 procent, 35 personer, som presenteras som ”huvudroller” . Diagram 2 visar 

hur förhållandet ser ut mellan kvinnor/flickor och män/pojkar när det gäller vilka som har en 

”huvudroll”  i texter och övningar. Det går 1,5 kvinnor/flickor på varje man/pojke som har en 

”huvudroll” . ”Huvudrollerna”  består till stor del av syskonen Kerrie och David och personer i 

deras närhet. Av kvinnliga ”huvudroller”  i Base Book 7 utgör Kerrie och kvinnor/flickor 

kopplade till henne hälften av ”huvudrollerna” , 11 stycken. Manliga ”huvudroller”  kopplade till 

samma familj utgörs av 8 stycken ”huvudroller” . Kerrie och David och deras släkt och vänner 

utgör sammanlagt drygt hälften av ”huvudrollerna” .  
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2.2 Wings - Activity Book 7 (2003) 

Activity Book 7 bygger vidare på det som eleverna arbetat med i Base Book 7. Samma tema, 

ordkunskap och syskonen Kerrie och David, presenteras i Activity Book 7 men personerna har i 

större utsträckning passiva roller och presenteras i samband med övningar av olika grammatiska 

konstruktioner och språkliga övningar. Detta visar också diagrammen nedan där antalet 

”huvudroller”  bara utgör 20 procent av det totala antalet presenterade personer. Förhållandet 

mellan kvinnor/flickor och män/pojkar när det gäller vilka som har en ”huvudroll”  i texter och 

övningar i Activity Book 7 visar att det går drygt 2 män/pojkar på varje kvinna/flicka som har en 

”huvudroll” . 

 

2.3 Wings - Base Book 7 (2003) och Activity Book 7 (2003) 

Diagram 5 och 6 nedan visar hur många gånger kvinnor/flickor respektive män/pojkar omnämns 

sammanlagt i texter och övningar i Base Book 7 och Activity Book 7, samt hur förhållandet 

mellan ”huvudroller”  ser ut. Av den sammanlagda summan utgör ”huvudrollerna”  28 procent av 

antalet omnämnda personer. Resultatet visar att det nästan är lika många kvinnor/flickor och 

män/pojkar både som omnämns och har en ”huvudroll” .  
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2.4 Wings - Base Book 8 (2005) 

Base Book 8 har som tema radioprogrammet Morning Mix som inleder var och en av bokens 

fyra avdelningar, samt avslutar boken. Ledare för radioprogrammet är Tina Bailey och Mike 

Cenini. I diagram 7 nedan framgår hur många gånger kvinnor/flickor respektive män/pojkar 

omnämns sammanlagt i texter och övningar i Base Book 8. Av de sammanlagt 84 personer som 

presenteras är det 45 procent, 38 personer, som presenteras som ”huvudroller” . Dessa 

”huvudroller”  är i stor utsträckning kopplade till radioprogrammen där radiopratarna intervjuar 

personer och där personer får ringa in och berätta om vad de upplevt eller önska musik. 

Diagram 8 visar hur förhållandet ser ut mellan kvinnor/flickor och män/pojkar när det gäller 

vilka som har en ”huvudroll”  i texter och övningar. Av de kvinnliga ”huvudrollerna”  utgör Tina 

Bailey och de som blir intervjuade eller ringer in till Morning Mix 13 personer, 72 procent. Av 

de manliga ”huvudrollerna”  utgör Mike Cenini och de som blir intervjuade eller ringer in till 

radion 14 personer, 70 procent.  

 

2.5 Wings - Activity Book 8 (2005) 

Till skillnad från Activity Book 7 bygger inte Activity Book 8 vidare lika tydligt på det tema som 

genomsyrat Base Book 8. Det finns till exempel inget om Morning Mix i Activity Book 8. Istället 

finns mest grammatik- och språkövningar. Antalet ”huvudroller”  utgör bara 13 procent av det 

totala antalet presenterade personer. Förhållandet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar när det 

gäller vilka som har en ”huvudroll”  i texter och övningar i Activity Book 8 visar att det finns 

exakt lika många kvinnor/flickor som män/pojkar som har en ”huvudroll” . Däremot går det 1,5 

omnämnda män/pojkar på varje omnämnd kvinna/flicka. 
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2.6 Wings - Base Book 8 (2005) och Activity Book 8 (2005) 

Diagram 11 och 12 nedan visar hur många gånger kvinnor/flickor respektive män/pojkar 

omnämns sammanlagt i texter och övningar i Base Book 8 och Activity Book 8, samt hur 

förhållandet mellan ”huvudroller”  ser ut. Av den sammanlagda summan utgör ”huvudrollerna”  

22 procent av antalet omnämnda personer. Resultatet visar att det nästan är exakt lika många 

kvinnor/flickor som män/pojkar som har en ”huvudroll” , men vad gäller omnämnda personer så 

går det nästan 1,5 män/pojkar på varje kvinna/flicka. 
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2.7 Wings - Base Book 9 (2003) 

Base Book 9 har som profil tonårstidningar, med autentiska texter från engelska och 

amerikanska ungdomstidningar. Texter är också hämtade från engelskspråkiga läromedel och 

engelsk ungdomslitteratur. I diagram 13 nedan framgår hur många gånger kvinnor/flickor 

respektive män/pojkar omnämns sammanlagt i texter och övningar i Base Book 9. Av de 

sammanlagt 117 personer som presenteras är det bara 16 procent, 19 personer, som presenteras 

som ”huvudroller” . Till skillnad från Base Book 7 och Base Book 8 har Base Book 9 inga 

”huvudroller”  som eleverna får följa genom boken. Istället består den av utdrag ur 

ungdomstidningar där eleverna får läsa om bland annat klädstilar och miljömedvetenhet. 

Diagram 14 visar hur förhållandet ser ut mellan kvinnor/flickor och män/pojkar när det gäller 

vilka som har en ”huvudroll”  i Base Book 9.  

 

2.8 Wings – Activity Book 9 (2003) 

Activity Book 9 skiljer sig från Activity Book 7 och Activity Book 8 så till vida att det i denna bok 

förutom grammatik- och språkövningar även finns långa textutdrag ur ungdomslitteratur och ett 

antal personporträtt. Antalet ”huvudroller”  utgör trots detta bara 13 procent av det totala antalet 

presenterade personer, detta beror framför allt på att textutdragen ofta innehåller ett stort 

persongalleri av ”biroller” . Förhållandet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar när det gäller 

vilka som har en ”huvudroll”  i texter och övningar i Activity Book 9 visar att det finns nästan 

exakt lika många kvinnor/flickor som män/pojkar som har en ”huvudroll” . 
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2.9 Wings - Base Book 9 (2003) och Activity Book 9 (2003) 

Diagram 17 och 18 nedan visar hur många gånger kvinnor/flickor respektive män/pojkar 

omnämns sammanlagt i texter och övningar i Base Book 9 och Activity Book 9, samt hur 

förhållandet mellan ”huvudroller”  ser ut. Av den sammanlagda summan utgör ”huvudrollerna”  

14 procent av antalet omnämnda personer. Resultatet visar att det nästan är exakt lika många 

kvinnor/flickor som män/pojkar som har en ”huvudroll” . 
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2.10 Wings - Base Book 7, 8, 9 och Activity Book 7, 8, 9 

Diagram 19 och 20 nedan visar hur sammanställningen blir för alla tre årens böcker. Här är både 

Base Book och Activity Book för alla tre åren medräknade. Även i den sammanlagda summan är 

det nästan lika många kvinnor/flickor som män/pojkar som har en ”huvudroll” . 

 

 

2.11 Resultat och analys av yrken och benämningar 

Eftersom många av personerna i Wings är ungdomar eller presenteras i andra sammanhang än i 

samband med sitt yrke har jag valt att både skriva upp vilka yrken personer förknippas med, 

samt på vilka sätt de presenteras för läsaren. Jag har valt att koncentrera mig på de personer som 

har en framträdande roll, en aktiv roll, de som i undersökningen benämns som ”huvudroller” . 

Sammanlagt i Wings för år 7-9 förekommer kvinnor/flickor i 89 ”huvudroller”  och män/pojkar i 

93 ”huvudroller” . Av dessa är det 21 kvinnor som presenteras tillsammans med ett definierat 

yrke eller som arbetssökande och 45 flickor som presenteras som barn/skolungdom/studerande. 

Bland männen presenteras 27 personer tillsammans med ett definierat yrke eller som 

arbetssökande och 39 pojkar som barn/ungdom/studerande, se tabell 1 nedan. I undersökningen 

har en person förts upp som ”huvudroll”  varje ny gång den har en aktiv roll i texter eller 

övningar oavsett hur många gånger den varit med tidigare. Detta gör att det i listan nedan finns 

angivet sammanlagt sex kvinnliga och fem manliga radiopratare, men det är bara tre olika 

personer som har radiopratare som sitt yrke. Det finns två kvinnor som är radiopratare, varav en 

förekommer i fem olika sammanhang, den andra bara i ett sammanhang. Den tredje personen är 

en man som förekommer i fem olika sammanhang. Det samma gäller siffran för kvinnliga 

detektiver/poliser där en och samma kvinna löser fyra olika brott.  
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Tabell 1: Definierade yrken – kvinnor och män 

Definierade yrken – Kvinnor Definierade yrken – Män 
Radiopratare (6st)  Radiopratare (5st) 
Detektiv/Polis (6st)  Detektiv/Polis (2st) 
Lärare (2st)   Lärare (2st) 
Spion (1st)   Spion (1st) 
Arbetssökande (2st)  Arbetssökande (2st) 
Sjuksköterska (1st)  Forskare (1st) 
Författare (1st)  Journalist (1st) 
Djurskötare (1st)  Clown (2st) 
Biträde i tidningskiosk (1st) Köksbiträde (1st) 

    Discjockey (1st) 
    Regissör (1st) 
    Kejsare (1st) 
    Sångare (1st) 
    Rektor (1st) 
    Upptäcktsresande (1st) 
    Affärsman (1st) 
    Konduktör (1st) 
    Städhjälp (1st) 
    Lejontämjare (1st) 
 
Av tabellen ovan framgår att det bland männen finns en större variation av yrken, samt att fler 

män än kvinnor presenteras i samband med ett yrke. En intressant aspekt är att det vid sex 

tillfällen förekommer kvinnliga detektiver/poliser, men bara manliga detektiver/poliser vid två 

tillfällen. Kanske är det en medveten hållning att presentera kvinnor i ett yrke som förknippas 

med män. Ett exempel på en text som handlar om en kvinnlig detektiv är texten Robbery on the 

road som finns i Activity Book 9 (2003). Texten är skriven som ett manus i dialogform och 

handlar om Sandy Kelly som är privatdetektiv och hennes assistent Larry Bone. Sandy Kelly 

och hennes assistent har just blivit rånade och kommer till en bondgård. Snart nog inser dock 

Sandy Kelly att de kommit hem till rånarna. I Activity Book 9 finns även en text om 

polisinspektör Hanna Hammond som även hon löser ett brott, ett mord i texten Death in the 

dark. En kvinnlig detektiv är igång och löser gåtor i Activity Book 7 (2003). Hennes namn är 

Agatha Sleuth och hon löser bland annat The case of the vanishing thief.  

 

Av listan med yrken framgår att det i Wings, närmare bestämt i Activity Book 9 (2003), finns en 

kvinnlig och en manlig spion omnämnd. Däremot är skildringarna av dem mycket olika. 

Skildringen av den kvinnliga spionen Noor Inayat Khan består av att beskriva hennes familj och 

bakgrund, samt hennes väg till att bli en spion för de allierade under andra världskriget. Hon blir 

spion på grund av sina goda språkkunskaper och sin villighet till risktaganden. Skildringen 

upptar en och en halv sida och slutar med Kahns död i ett tyskt koncentrationsläger. 



16 
 

Beskrivningen av den manlige spionen Popov har rubriken The real James Bond?. Popov 

beskrivs som en man som älskar lyx, som gärna står vid roulettbordet och är en riktig 

kvinnotjusare. Berättelsen om Popov upptar fyra sidor och den är rik på detaljer ur Popovs 

luxuösa och spännande liv. Popovs liv må ha varit både luxuöst och spännande men skildringen 

av honom kunde ha varit mer balanserad. I sin nuvarande form är den full av stereotypa manliga 

attribut och handlingar. Säkert finns det också ett och annat spännande att lyfta fram om den 

kvinnliga spionen Kahn som skulle ha kunnat göra skildringen av henne mer levande och 

spännande. 

 

De kvinnorna och män som inte är presenterade med sitt yrke är istället presenterade för 

läromedelsanvändaren som tabell 2 nedan visar.  

 

Tabell 2 – Presentation av kvinnor och män 

Presentation – Kvinnor  Presentation – Män 
Mamma (3st)  Pappa (5st) 
Hustru till någon (2st)  Man (3st) 
Pensionär (2st)  Mördare/Skurk (4st) 
Vittne till rån (1st)  Vittne till rån (1st) 
Intervjuad i radio (8st)  Intervjuad i radio (9st) 
Turist (1st)   Turist (1st) 
Slav/Svart slavsmugglare (2st) Indian (1st) 
Klättrare (1st)  Uppfann basketboll (1st) 
Spöke (1st)   Tågresenär (1st) 
Berättar om barndomen (1st) Säckpipspelare (1st) 
Berättar om nära döden upplevelse (1st)  

 

Fem pappor presenteras och tre mammor. Dessutom presenteras tre män helt enkelt som män 

och två kvinnor som hustrur till sina män. Den ena presenteras som bondhustrun, som girigt 

söker en skatt, den andra som hustru till en stads hårde och elake härskare. Denna kvinna 

hjälper folket i staden genom att hon slår vad med sin man om att om hon rider naken genom 

stadens gator ska han sänka skatten för dess invånare. Hon sänder ut ett budskap om att alla ska 

hålla sig inne vid en viss tidpunkt och rider sedan naken genom staden. Hon är känd som Lady 

Godiva (Activity Book 9, 2003).  

 

Bland kvinnliga ”huvudroller”  i Wings finns det inga skurkar eller mördare, däremot presenteras 

två män som mördare och två män som skurkar. Den ene mördaren har haft ihjäl sin flickvän 

och den andre sin fru. De två ”huvudpersoner”  som presenteras som skurkar blir arresterade och 

förs av polisen till polisstationen för att förhöras. Den ene skurken har aldrig varit arresterad 
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förut och i texten står det om honom: ”He is going to be questioned for the first time by the 

police, and he feels excited. He is going to be the star in this show and he is going to act tough.”  

(Activity Book 9, 2003). Visst kan det tolkas ironiskt att skurken ser sig själv som en stjärna i 

polisförhöret, men det är viktigt att inte låta ett sådant avsnitt gå förbi utan diskussion eller hjälp 

med hur man kan tolka och förstå berättelsen. Att män pekas ut som skurkar och mördare är inte 

positivt, även om det tyvärr stämmer med brottsstatistiken där män är överrepresenterade vad 

gäller mord och våldsbrott. Lösningen är naturligtvis inte att låta även kvinnor vara skurkar och 

mördare, snarare behövs en fördjupad diskussion om varför kvinnor och män ibland tar till våld, 

stjäl eller begår andra brott. Framför allt är det viktigt att eleverna inte genom texter och 

övningar upplever det som en naturlig del av manligheten att vara skurk och mördare. I texterna 

som presenterar mördarna och skurkarna i Wings saknas tyvärr en djupare diskussion kring 

brottsproblematiken. 

2.12 Resultat och analys av attribut och handlingar 

Ambjörnsson (2004) skriver i sin bok om betydelsen av hår och huruvida flickor och pojkar ska 

ha långt eller kort hår. I Ambjörnssons studie av gymnasieungdomars attityd till detta finns en 

del intressanta aspekter. Ambjörnsson (2004, s.143-144) skriver: ”En tjej ska ha hår, gärna lång, 

tjockt och välfriserat … ingen av tjejerna sade sig tycka om riktigt kort hår på tjejer [detta] 

motiverades … med att det innebar en förlust av kvinnlighet… Att raka huvudet var alldeles 

otänkbart.”  För pojkars hår gäller andra riktlinjer: ”Hans huvudhår ska vara kortklippt, inte 

långt, men heller inte alltför kort.”  I undersökningen har jag därför valt att räkna hur många 

kvinnor/flickor i ”huvudroller”  som har kort respektive långt hår och hur många män/pojkar i 

”huvudroller”  som har kort respektive långt hår. Bara de ”huvudroller”  där det finns ett foto 

kopplat till ”huvudrollen”  har räknats. Resultatet ser ut som följer: 

 

Kvinnor/flickor  Män/pojkar 
Kort hår (6st)  Kort hår (17st) 
Halvlångt hår (3st)  Halvlångt hår (1st) 
Långt hår (11st)  Långt hår (2st) 

 

Av de kvinnor/flickor som har kort hår är två kvinnor pensionärer, en kvinna lärare, två kvinnor 

är tagna på kort på 1940-talet och en är skolungdom. Resten av de kvinnor/flickor som 

presenteras har halvlångt eller långt hår. De två män/pojkar som presenteras med långt hår har 

båda rastaflätor. Utifrån Ambjörnssons (2004) undersökning skulle ungdomar behöva bli 

presenterade för kvinnor/flickor och män/pojkar som inte följer genusmönstret så tydligt som de 



18 
 

gör i läromedlet Wings vad gäller längden på håret. Fler bilder på kvinnor/flickor med kort eller 

rakat hår och fler bilder på män/pojkar med längre hår skulle kunna vara ett sätt att väcka tankar 

kring vilka förväntningar som finns på hur en kvinna/flicka eller man/pojke ska se ut.  

 

Vad gäller vilka handlingar som ”huvudrollerna”  utför så finns det bland annat i Activity Book 9 

(2003) ett exempel på en text där en kvinna dels handlar på ett oväntat sätt och dels visar sig 

vara både fysiskt och psykiskt starkare än den unge man som försöker råna henne. Texten heter 

Thank you, ma’m och handlar om Mrs Luella Bates Washington Jones. En ung man ser den 

ensamma, och som han tror, skröpliga damen med sin handväska och han tänker råna henne. 

Det skulle han inte ha gjort för det visar sig att Mrs Jones är en riktig stålmormor. Hon 

övermannar den unge pojken och tvingar honom att följa med henne hem. Där ser hon till att 

han tvättar och kammar sig och så bjuder hon på mat och ger honom 10 dollar att handla skor 

för. Texten förmedlar ett positivt genusperspektiv eftersom den överraskar läsaren och utmanar 

de föreställningar som finns om hur en äldre kvinna förväntas agera i denna utsatta situation.  

 

I Wings finns två berättelser om Manny, en i Base Book 9 (2003) och en i Activity Book 9 

(2003). Manny är indier men bor i England och i hans familj är det tradition att man gifts bort 

ung. Texterna om Manny skildrar, med glimten i ögat, hans försök att komma undan sin fars 

beslut om när och med vem han ska gifta sig och hans kamp för att få välja sitt eget liv1. 

Berättelserna om Manny tar upp en problematik som ofta möter oss i samband med att flickor 

från andra kulturer blir bortgifta, här skildras denna problematik utifrån en ung pojkes 

perspektiv istället. Texterna är intressanta att fördjupa sig i ur ett genusperspektiv då de kan visa 

på att pojkars och flickors villkor beror på vilken kultur de växer upp i och att genus är 

sammanflätat med andra sociala och kulturella faktorer. 

 

Wings innehåller en del texter och övningar som ytterligare skulle kunna förbättras ur ett 

genusperspektiv. Som exempel kan nämnas Mrs Waters som i Base Book 7 (2003) går till 

marknaden för att handla kläder och skor till sina fyra barn. Eleverna ska här träna på att höra 

vilka kläder som inhandlas. Ur ett genusperspektiv vore det bättre om man ordnade övningen så 

att Mrs och Mr Waters gick och handlade ihop och hjälptes åt med inköpen åt sina barn, i 

nuvarande form presenteras detta som något en kvinna bör göra. I samma bok möter vi också 

William Goldman som är regissör och kör och domderar kring hur allt ska se ut inför 

filminspelningen av en skräckfilm. Här ska eleverna träna på att höra vilka ord för möbler och 
                                                
1 Texterna är utdrag ur boken (un)arranged marriage skriven av Bali Rai. 
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inredning som nämns. Kanske hade man kunnat tona ner Goldmans domderande och istället 

låtit honom diskutera möbler och inredning till filmen på ett sakligt sätt med en kvinnlig 

kollega. 

 

I Activity Book 8 (2005) finns två övningar med rubrikerna Six famous English people och Six 

famous Americans. Dessa personer är inte benämnda som ”huvudroller”  i undersökningen men 

de är värda att nämnas eftersom man här har valt att ta med fyra berömda män respektive två 

berömda kvinnor under varje rubrik. Det hade varit bättre om övningarna istället hade handlat 

om tre män och tre kvinnor som har betytt eller betyder mycket för respektive land. Genom 

övningens nuvarande utformning verkar det som att det finns fler betydelsefulla män än kvinnor 

som är värda att omnämnas.  

 

En text i Base Book 9 (2003) som tar upp genusproblematiken är Equal rights. Texten handlar 

om Edna, som vill ha ett extraarbete som ”paper boy” , vilket innebär att hon på morgonen ska 

dela ut tidningar från en affär till husen i området. Mannen i affären driver med henne när hon 

kommer in och frågar om hon kan få arbetet. ”But you’ re not a boy... Reliable paper boy 

required, that says. If I’d meant boy or girl I’d have put it on wouldn’ t I? Or paper person.”  

Mannen i affären bestämmer sig ändå för att anställa Edna men ger henne bara fyra pund i lön, 

fast Edna vet att pojkarna som arbetar åt mannen brukar få fem pund i lön. Edna blir arg och 

bestämmer sig för att gå därifrån och tacka nej till arbetet. På väg hem möter hon Mrs Dawson 

med sitt lilla barn Bobby. Edna erbjuder sig att gå en promenad med Bobby i barnvagnen och 

Mrs Dawson tackar för hjälpen. Hon ber Edna gå till affären och hämta Mr Dawsons post. Edna 

går tillbaka till mannen i affären och tar Bobby med sig in. Mr Dawson är engagerad i 

fackföreningsrörelsen och nu tror mannen i affären att Edna är Mr Dawsons dotter. Edna blir 

genast erbjuden fem pund i lön precis som pojkarna, Mr Dawson vill man inte bråka med. Edna 

tar arbetet och ska just gå när mannen i affären vill vara extra snäll och hälsar på Bobby i 

barnvagnen: ”Dear little chap” . Nu visar det sig att Bobby inte alls är någon pojke och att Edna 

inte är Mr Dawsons dotter. Edna säger: ”Yeah, smashing. But Bobby’s a girl, not a chap, aren’ t 

you Bobby? At least that’s what Mrs Dawson just told me” . Mannen i affären har gjort bort sig, 

men Edna har fått sitt arbete och den lön hon borde ha. Berättelsen slutar på följande sätt med 

Ednas ord: ” I ran and laughed and zig-zagged Bobby along the pavement. ’Good for us! Equal 

rights, eh, Bobby? Equal rights!’  But Bobby’s mind was all on the ride. She couldn’ t care less 

what I was shouting. All she wanted was someone to push her fast, to feel the wind on her face. 

Boy or girl, it was all the same to her.”  Texten om Edna skulle kunna vara en text att knyta an 
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till i arbetet kring lika rättigheter för män och kvinnor och hur det kan påverka förutsättningarna 

vilket kön en person har. 

2.13 Beskrivning och analys av foton i Base Book 7 (2003) 

I Base Book 7 förekommer syskonen Kerrie och David samt deras familj, släkt och vänner i 

dialoger och övningar. Sammanlagt i Base Book 7 finns det elva bilder där Kerrie och/eller 

David förekommer. Kerrie finns med på nio av bilderna. David finns med på fyra av bilderna. 

Eftersom Kerrie och David är ett återkommande tema i Base Book 7 är det intressant att 

undersöka på vilket sätt detta syskonpar presenteras bildmässigt och analysera hur 

presentationen av dem kan tolkas ur ett genusperspektiv. 

 

På första bilden sidan 10 i Base Book 7 finns en ansiktsbild av Kerrie. Kerrie har lång brunt hår 

och har på sig ett lila linne. På samma sida finns en ansiktsbild av David. Han har kort brunt hår 

och har på sig en svart tröja. Det står inte angivet vem av syskonen Kerrie och David som är 

äldst, det som står är bara att David är 15 år. Den tolkning som kan göras utifrån dialoger och 

bilder är att Kerrie och David är nära varandra i ålder, eftersom de har gemensamma vänner och 

Kerrie är intresserad av Pete som är Davids kompis. Kerries utseende är klassiskt flickaktigt, 

bland annat har hon långt svallande hår. Kerrie följer således det kvinnliga mönstret med långt 

hår som Ambjörnsson (2004) tar upp om i sin undersökning. Likaså har David och alla pojkarna 

i syskonens närhet kort hår. 

 

Nästa bild på Kerrie finns på sidan 30 i Base Book 7, där hon pratar i telefon. Det verkar som att 

hon just kommit hem från skolan för hon har på sig sin skoluniform. Uniformen består av en 

mörkbrun kjol, en mörkbrun kavaj, en ljusbrun tröja, en randig skjorta och bruna skor. På 

samma sida finns en bild på David som sitter i ett omklädningsrum i färd med att knyta sina 

gympaskor. Om han har klätt om sig för att ha idrott i skolan eller på sin fritid framgår inte av 

text eller bild. David har på sig vita träningsshorts, en svart och gul tröja, vita strumpor och 

gympaskor. En väska ligger på golvet framför honom. Elevernas uppgift i samband med 

bilderna är att beskriva vad syskonen har på sig. 

 

Tredje bilden på Kerrie finns på sidan 37. Kerrie står i en telefonkiosk och ringer. Hon har på 

sig blåa byxor, en rosa tröja med dragkedja och en lila t-shirt. Utanför telefonkiosken står en blå 

bag och en gitarr. Av dialogen till bilden framgår att Kerrie ringer sin vän Jill som skulle varit 
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och hämtat henne på tågstationen. På två bilder i rad möter eleverna Kerrie med en telefonlur i 

handen. Den tolkning som kan göras är att Kerrie har ett stort kontaktnät. Det finns däremot 

inga skildringar av David i färd med att ringa någon eller hälsa på någon. På bilderna där David 

finns med är han antingen ensam eller tillsammans med Kerrie. 

 

Nästa bild på Kerrie är tagen ute på en gräsmatta (Base Book 7, s. 56). Hon halvligger på en filt 

tillsammans med sin kusin Craig. Kerrie har på sig en rosalila topp och lila byxor. Craig har 

kort brunt hår, vita knäkorta byxor och en blå sweatshirt. Mellan kusinerna finns lådor med 

smörgåsar, ägg och korv. Både ser irriterade ut och utifrån dialogen till bilden får eleverna veta 

att de båda glömt att ta med saker de lovat att ta med sig till utomhuskonserten de är på. Både 

Kerrie och Craig hade alltså ansvar för att ta med saker till matsäcken och båda är tydliga med 

sin irritation över att den andre glömt bort vad den lovat ta med. Bilden och dialogen förmedlar 

känslan att Kerrie och Craig är jämbördiga parter i en konflikt om vem som skulle ha tagit med 

vad. Kerrie är också tydlig med att Craig, som har glömt att ta med sig dricka till konserten får 

gå och ställa sig i kö och köpa dricka till dem båda. 

 

Första bilden på syskonen Kerrie och David tillsammans finns på sidan 59 i Base Book 7. Kerrie 

sitter på en stol vid köksbordet och skriver en handlingslista till ett party de ska ordna. Hon har 

på sig jeans och en blå tröja med dragkedja, under skymtar man en lila t-shirt. David sitter på 

bordet och pekar på listan. Han har på sig gröna byxor och en mörklila skjorta. Utifrån bilden 

och dialogen gör jag tolkningen att Kerrie är den av syskonen som tar störst ansvar för 

planeringen av festen, hon skriver handlingslistan och för dialogen framåt och kommer med 

förslag på vad de ska äta, även om David har många åsikter om förslagen. 

 

Nästa bild (Base Book 7, s. 78) visar Kerrie och hennes mamma. Båda sitter i soffan och det är 

städning på gång. Kerries mamma har en rengöringsflaska i handen och bredvid soffan står en 

dammsugare. Kerries mamma har långt mörkt hår. Hon har på sig en lila blus och svarta byxor. 

På fötterna har hon svarta lågskor. Kerrie sitter uppkrupen i soffan med sin skoluniform på sig 

och papper i knät. I soffan ligger också en bok och bredvid soffan står en gitarr. Kerrie och 

hennes mamma ser ut att diskutera något. Dialogen till bilden handlar om att Kerrie måste 

hjälpa sin mamma att städa för de väntar gäster imorgon. Varken David eller pappan nämns i 

sammanhanget. Däremot säger Kerrie något i dialogen, som är intressant utifrån genus: ” I’ve 

made an important decision. I’m going to marry a very rich man and have a houseful of 

servants.”  Uttalandet från Kerrie avslutar dialogen och det blir ett oemotsagt faktum att kvinnor 
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som inte gifter sig med rika män får ägna sina liv åt att städa. Mamman kunde här ha svarat och 

sagt något om att David också måste städa eller så kunde både David och Kerrie och varför inte 

också pappan varit med i diskussionen om vem som skulle städa vad inför släktens ankomst. 

 

På sidan 80 i Base Book 7 finns Kerrie och David tillsammans på ytterligare en bild. De har 

samma kläder på sig som de hade när de planerade vad de skulle handla till partyt de skulle 

ordna. David sitter på en stol och stöder armen mot ett bord, han lutar huvudet mot handen och 

ser sorgsen ut. Kerrie står bakom David och ser ner på honom. Hon ser ut att vilja muntra upp 

honom. Dialogen handlar om att familjen ska flytta, men David är inte glad åt detta. Kerrie tar 

på sig en vuxenroll och försöker förklara för David att det finns många positiva saker med att 

flytta. Både utifrån denna dialog och utifrån den förra när syskonen var tillsammans skildras 

Kerrie som den förståndiga, som likt en vuxen får uppmuntra och lirka med barnet David. 

 

De sista två bilderna skildrar Kerrie i olika situationer. På bilden sidan 102 finns Kerrie och en 

man som håller en liten pojke i handen. Kerrie har på sig jeans och vita gympaskor, samt en 

rosa tröja. Hon bär också på en ryggsäck. Mannen har svarta byxor och bruna skor. Han har en 

svart och blå jacka och en randig t-shirt. Han pekar och visar Kerrie vilket håll hon ska gå åt. 

Mannen håller en liten pojke i handen. Pojken har blåa byxor och en blå och röd jacka och 

svarta skor. Mannen och pojken är båda kortklippta, vilket tydligt följer mönstret att män och 

pojkar har kort hår. Dialogen till bilden visar att Kerrie har varit och besökt en vän och nu ska ta 

sig hem med tåget. Hon kommer fram till en busshållplats och frågar mannen med barnet om 

han vet om bussen till stationen har gått. Det har den och han ger förslag om en annan buss hon 

kan åka med och pekar ut varifrån den avgår. Känslan som förmedlas är att Kerrie är ute och 

reser och hälsar på vänner och vågar frågar sig fram, hon är självsäker och orädd. Genom 

Kerries beteende och frimodighet förmedlas en positiv bild av en flicka som är aktiv, handlar 

och tar för sig.  

 

På sista bilden sidan 105 finns Kerrie och Pete. Kerrie har på sig en rosa tröja med dragkedja 

och en jeansjacka. Pete har kort hår och har på sig en blå tröja med vita ränder. Han visar på sin 

klocka och Kerrie slår ut med handen som i en gest av att inte veta. Dialogen visar att Pete 

måste skynda sig till postkontoret, men hans klocka går fel och posten har redan stängt.  
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3 Diskussion 
I den inledande delen av examensarbetet presenterades syftet med undersökningen, nämligen att 

analysera läromedlet Wings ur ett genusperspektiv. Jag ville undersöka hur många gånger 

kvinnor/flickor och män/pojkar förekommer i texter och övningar, samt vilka som har en 

framträdande och aktiv roll respektive vilka som finns med i bakgrunden. I undersökningen har 

jag därför räknat hur många gånger kvinnor/flickor respektive män/pojkar förekommer i texter 

och övningar i läromedlet Wings. Undersökningen visar att Wings är ett läromedel där texter och 

övningar handlar om nästan lika många kvinnor/flickor som män/pojkar. Av alla de personer 

som över huvud taget nämns är 44 procent kvinnor/flickor och 56 procent män/pojkar (se 

diagram 19 ovan). I fråga om vem som har en ”huvudroll”  skiljer det ännu mindre mellan 

kvinnor/flickor och män/pojkar. 49 procent av de ”huvudroller”  som presenteras är 

kvinnor/flickor och 51 procent är män/pojkar (se diagram 20 ovan). I Base Book 7 och Base 

Book 8 finns det fler ”huvudroller”  i förhållande till det totala antalet personer än i Base Book 9. 

Detta beror på att det i böckerna för år 7 och år 8 finns tydliga teman med ”huvudroller” , i Base 

Book 7 syskonen Kerrie och David och i Base Book 8 radioprogrammet Morning Mix. I boken 

för år 9 finns inget genomgående tema med ”huvudroller” , där är temat istället tonårstidningar. 

Utifrån undersökningen kan jag dock inte se att de olika teman som finns i Wings påverkat 

resultatet vad gäller hur många kvinnor/flickor respektive män/pojkar som finns omnämnda 

eller har en ”huvudroll” .  

 

I analysen av vilka yrken personerna har, på vilket sätt de omnämns i texterna, samt vilka 

handlingar kvinnor/flickor respektive män/pojkar utför valde jag att koncentrera mig på de 

personer som har en framträdande och aktiv roll i texter och övningar, benämnda som 

”huvudroller”  i undersökningen. Resultaten visar att det i Wings finns både positiva och 

negativa skildringar av kvinnor/flickor och män/pojkar ur ett genusperspektiv. En negativ 

skildring är berättelsen om den manliga spionen Popov i Activity Book 9. Berättelsen är full av 

anspelningar på hur denne spion levde ett utsvävande liv med kvinnor och lyx. Titeln på texten 

är The real James Bond? och detta i sig för tankarna till den bild av mannen som filmer och 

böcker om James Bond förmedlar. I Lpo94 står det att skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsroller och de läromedel som används behöver vara en del i detta. I berättelsen 

om Popov glorifieras istället mannen som kvinnotjusare och lycksökare, utan att behöva vara 

hänsynstagande och ansvarstagande. 
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En positiv skildring ur ett genusperspektiv är presentationen av den kvinnliga klättraren i 

Activity Book 9. Klättring är annars en äventyrssport som ofta förknippas med manliga utövare. 

Ur ett genusperspektiv är det positivt att få läsa om kvinnor som utövar sporter som vanligtvis 

inte förknippas med kvinnor och män som utövar sporter som vanligtvis inte förknippas med 

män. Sport är något som intresserar ett stort antal elever, både flickor och pojkar. I Wings skulle 

fler texter kunna handla om sport och då om sporter där kvinnliga och manliga utövare visar att 

varken kvinnor eller män behöver vara begränsade från att utöva dessa sporter. Genom sådana 

texter förmedlas ett positivt genusperspektiv som ligger i linje med det som står i Lpo94 om att 

skolan medvetet ska främja kvinnors och mäns lika möjligheter. 

 

I analysen av vilka attribut som är kopplade till kvinnor/flickor och män/pojkar blir det tydligt 

att Wings förmedlar ett trångsynt genusperspektiv vad gäller hur långt hår ”huvudrollerna”  har. 

Ambjörnsson (2004) har visat att gymnasieungdomar anser att flickor ska ha långt hår och 

pojkar kort hår. Den flicka som inte följer detta mönster anses förlora i kvinnlighet och den 

pojke som inte följer detta mönster anses förlora i manlighet. Bland de kvinnor/flickor som 

presenteras med foto i Wings har 70 procent långt eller halvlångt hår och bland de män/pojkar 

som presenteras med foto i Wings har 85 procent kort hår. Fler bilder på kvinnor/flickor med 

kort eller rakat hår och fler bilder på män/pojkar med längre hår skulle kunna vara ett sätt att 

väcka tankar hos eleverna kring vilka förväntningar som finns på hur en kvinna/flicka eller 

man/pojke ska se ut.  

 

Det jag kommit fram till i undersökningen visar att Wings i stort förmedlar ett sunt 

genusperspektiv, men att lärare som använder sig av läromedlet måste vara medvetna om de 

skildringar och beskrivningar som förmedlar traditionella könsroller och negativa förväntningar 

på kvinnor/flickor och män/pojkar. Examensarbetet kan vara till hjälp för den som i sin 

undervisning kommer att använda Wings, då man i undersökningen kan läsa om vilka styrkor 

och svagheter läromedlet har ur ett genusperspektiv. Kanske kan man som lärare välja att 

använda de positiva och negativa skildringar som presenteras i undersökningen som 

utgångspunkt för ett fortsatt samtal med eleverna kring genus och vad det är som formar 

förväntningarna på vad en kvinna/flicka respektive man/pojke bör arbeta med, hur de bör agera i 

olika situationer och hur en kvinna/flicka respektive man/pojke bör se ut. Examensarbetet kan 

också stå som exempel för hur en lärare kan göra en undersökning av läromedel som används i 

undervisningen.  
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3.1 Vidare arbete och forskning för ökad genusmedvetenhet 

En bok som med fördel kan användas i arbetet med eleverna kring genus är Snacka om 

jämställdhet (Kjellberg 2005), som innehåller övningar och tips för arbetet med barn och unga. I 

Kajsa Svaleryds (2003) bok finns också en diger samling övningar både för barn, ungdomar och 

vuxna. Andra delen av boken kallar Svaleryd för Handlingsbok för genuspedagogiskt arbete. 

Där föreslår Svaleryd bland annat att ett sätt att arbeta för en större genusmedvetenhet är att 

räkna hur många gånger flickor respektive pojkar förekommer i läromedel, samt 

uppmärksamma om de har en aktiv eller passiv roll i sammanhanget. I Genusmaskineriet 

(Kjellberg 2004), som också har en hel del övningar, är inriktningen arbetslaget och de vuxna i 

skolan. På sidan 53 finns ett citat att beakta som pedagog: ”När det gäller innehållet i 

jämställdhetsarbete i skolan så sätts, inte helt oväntat, fokus på eleverna. Vanligtvis tänker man 

då på granskning av läromedel, att ge flickorna större utrymme i klassrummet, att flickor ska 

söka sig till tekniska program, att motverka sexuella trakasserier, att resurstilldelningen ska var 

jämn mellan flickor och pojkar och liknande. Men ett aktivt jämställdhetsarbete måste också 

innehålla ett vuxenperspektiv som innebär att reflektera över sitt eget tänkande och koppla det 

till det pedagogiska arbetet.”  Som pedagog behöver man enskilt men också tillsammans i 

arbetslaget reflektera över sättet att förhålla sig till genus och hur man kan bidra till att ge 

flickor och pojkar samma förutsättningar. I det arbetet finns det många tips och övningar att 

hämta från Genusmaskineriet.2 

 

En infallsvinkel för vidare forskning kring läromedel och genus, som inte har undersökts i detta 

examensarbete, är att studera elevernas upplevelser av texter och bilder. Hur blir eleverna som 

använder läromedlet påverkade av dess innehåll. Vilka föreställningar om kvinnligt och manligt 

upplever de att läromedlet förmedlar. En annan intressant undersökning att arbeta med kunde 

vara att låta vissa elever läsa en text där den aktiva rollen framställs som kvinna och andra 

elever läsa samma text, men där den aktiva rollen framställs som man. Aspekter som skulle 

kunna undersökas är om eleverna skulle bedöma texterna på olika sätt beroende på om en 

kvinna eller man hade en aktiv roll, eller om eleverna skulle finna texterna olika intressanta och 

trovärdiga beroende på om det var en kvinna eller en man som hade en aktiv roll. 

                                                
2 Till materialet Genusmaskineriet finns det sex halvtimmeslånga TV-program, utgivna av Utbildningsradion (UR), 
som kan användas för att ytterligare fördjupa diskussionen kring genus i arbetslaget. 
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