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Sammanfattning: 
Syftet med studien är att undersöka en del av vad den svenska skolan legitimerar i tankar om manlighet och 
kvinnlighet. I studien görs en kvalitativ textanalys av tio texter från två läroböcker avsedda för Engelska A på 
gymnasiet ur ett genusperspektiv. Läroböckerna är Solid Ground 1 och Short Cuts 1. Den övergripande 
frågeställningen är: hur konstrueras genus i dessa texter? Redovisning av resultaten föregås av en genomgång av 
de delar av samtida feministisk teori som används i studien. Teorier hämtas i huvudsak från svenska feminister, 
exempelvis Nina Björk, Fanny Ambjörnsson och Yvonne Hirdman. I resultat och diskussion tolkas texterna ge 
uttryck för stereotypa tankar om manlighet och kvinnlighet.  
     Resultaten diskuteras i förhållande till den svenska gymnasieskolans värdegrundsrelaterade uppdrag och 
pedagogisk teori. Uppdraget består i att förmedla och värna demokratiideal och tankar om människors lika värde. 
Studien visar på genusperspektivets relevans för dagens skola. Studien visar i förhållande till läraruppdragets 
utformning i aktuella styrdokument att lärobokstexters latenta innehåll bör granskas av läraren och diskuteras 
och problematiseras i klassrummet. 
 
Förord 
Det arbete som lett fram till föreliggande text har varit intensivt och givande. Författarnas 
delade syn på kön och genus har varit en förutsättning för arbetet. I inledningsskedet av 
arbetet har författarna arbetat med varsin lärobok för att sedan erbjuda kritik och respons på 
varandras texter. De råmanus som behandlade vart kapitel för sig har förts samman i kapitel 
som strukturerats utifrån de teorier som används i studien. I denna omstrukturering av texten 
har författarna i huvudsak arbetat tillsammans.  
     Delar av arbetet (viss litteratursökning och omarbetningar av texten) har skett enskilt. Alla 
beslut rörande ändringar har dock tagits gemensamt.  
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1 Inledning och bakgrund 
 
 

The sexes were originally three, men, women, and the union of the two; and they were made round - 
having four hands, four feet, two faces on a round neck, and the rest to correspond. Terrible was their 
strength and swiftness; and they were essaying to scale heaven and attack the gods ... At last Zeus hit 
upon an expedient.  Let us cut them in two, he said; then they will only have half their strength, and we 
shall have twice as many sacrifices ... The two halves went about looking for one another, and were 
ready to die of hunger in one another’s arms … For love is the desire of the whole, and the pursuit of 
the whole is called love (Platon). 

 
Aristofanes ser kvinnliga och manliga halvor som essentiellt manliga och kvinnliga 
oberoende av vilken sammansättning de tidigare utgjort en del av. Det är sådana de skapats av 
gudarna. De är väsenskilda, en tanke som än idag kan skymtas i diskussioner om manligt och 
kvinnligt. Oftast är sådana tankar intuitiva. Vi ser kroppsliga skillnader och förmodar att 
olikheter i uppförande, känslor och tankar kan härledas till dessa.1 Denna syn på manligt och 
kvinnligt kan kallas biologism.  
     I vår samtid har röster höjts som ifrågasätter synen på manlighet och kvinnlighet som 
knutet till kön. Den manliga och den kvinnliga identiteten som en förlängning av den manliga 
och den kvinnliga kroppen ifrågasätts. Dessa tankar kan sammanfattas som genusperspektiv. 
Ifrågasättandet kan ta sig olikartade uttryck, vissa så disparata att de kan vara svåra att jämka 
samman till ett teoretiskt paradigm. Det som är gemensamt för deras uttryck är tanken att 
könet går att separera i ett biologiskt kön och ett socialt skapat genus. Genusperspektiv är ett 
konstruktivistiskt sätt att se på manligt och kvinnligt. 
     För den som intar ett genusperspektiv är det mycket viktigt att hålla isär det biologiska och 
det socialt konstruerade könet.  För att särhållandet skall bli tydligt bör biologiskt kön vara 
icke-benämnt. Det biologiska könet är endast kropp, aldrig vad den benämns som. När det 
biologiska könet betecknas med ord (penis, vagina, fitta, kuk) kontextualiseras könet och 
laddas med värde och konnotationer. Det blir därigenom kulturellt.  
     Det socialt skapade könet benämns genus. Genus innebär individens upplevelse av att vara 
manlig eller kvinnlig utifrån förförståelsen av vad dessa kategorier innebär. Förförståelsen av 
manlighet och kvinnlighet ser likadan ut hos många människor och förhandlas dem emellan, 
vilket gör att genus kan beskrivas som diskursivt. Detta innebär att genus inte är konstant och 
stabilt, till skillnad från kön. Det är problematiskt att avgränsa genusdiskurser från varandra i 
samhället då globalisering innebär att geografiska avstånd inte längre begränsar 
kommunikation. Det är t.ex. svårt att tala om en svensk genusdiskurs. När genus diskuteras 
som diskurs istället för hos en individ kommer det område där diskursen återfinns att 
specificeras i den mån detta är möjligt. Genusdiskurser kan omfatta stora eller små 
sammanhang. Om endast antagandet att det finns manligt och kvinnligt tillåts vara 
genusdiskursen så omfattar den stora delar av världen. Denna kan sedan specificeras till att ta 
upp sysslor, sfärer, kroppar etc. Den kommer då att vara giltig i mindre sammanhang. 
     Giltigt för den genusdiskurs som finns i Västeuropa och det engelsktalande språkområdet 
är att den gör en uppdelning av världen i två genus.2 En dikotomi skapas där manligt och 
kvinnligt genus bibehåller sin status genom att skillnader mellan män och kvinnor skapas. 
Manligt och kvinnligt är i dikotomin uteslutande kategorier där att vara kvinnlig är liktydigt 
med att inte vara manlig och vice versa. De två grupperna sluts till en enhet (genusdikotomi) 

                                                 
1 Se exv. Björks diskussion om livmodersfeminism (Björk, 1996, s 37-) . 
2 För exempel på alternativa genussystem se exv. Stefan Nilssons artikel om Khanith, män som har sex med män 
i arabvärlden (1996) eller genusvetaren Fanny Ambjörnssons redovisning av Don Kulicks undersökning av 
prostituerade transvestiter i Brasilien (2006, s 131-132). 
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genom heterosexualitetens ömsesidighet – mannen är man för att han vill ha en kvinna och 
vice versa. 
     Trots heterosexualitetens historiskt starka ställning som norm har ifrågasättande och 
undantag kantat dess väg. Detta är tydligt i det tal som tillskrivs Aristofanes ovan. Han målar 
en poetisk bild av sökandet efter sin hälft, men beskrivningen av könen har en ovanlig ingång. 
Det fanns från början tre kön. Ursprungsmannen som delas på hälften kommer att längta efter 
sin andra manliga halva; Ursprungskvinnans två kvinnliga delar letar och längtar efter 
varandra; Ursprungshermafroditens två halvor letar och längtar efter varandra.3 
Heterosexualiteten är här inte norm. Kärlek, längtan och könsumgänge förknippas inte heller 
med barnalstrande. Samtida ifrågasättanden av den heterosexuella normen återfinns hos 
feministiska tänkare såsom Judith Butler, Yvonne Hirdman, Nina Björk och Fanny 
Ambjörnsson.  
     Denna studie ämnar undersöka hur genus konstrueras i några texter hämtade från två 
läroböcker avsedda för gymnasieskolans kurs, Engelska A. Ämnet för denna studie föranleder 
frågan, används läroböcker fortfarande i dagens skola? Skolverkets rapport, I enlighet med 
skolans värdegrund?, fastställer att läroboken fortfarande används. Den visar till och med på 
engelsklärare som den grupp som är mest beroende av läroboken i sin undervisning. Lärare 
uppfattar läroboken som ett sätt att säkra att undervisningen följer läroplaner och kursplaner.4 
Detta är en falsk trygghet då den statliga reglering av läromedel som tidigare förekommit 
luckrats upp under 1980-talet för att sedan försvinna helt under 1990-talet (Skolverket, 2006, 
s 52, 9). 
     Granskning av läromedel är viktigt, särskilt i ljuset av ovannämnda Skolverksrapport, som 
visar att flera läroböcker som används kan uppfattas som kränkande. Rapportens övergripande 
syfte är att visa på hur läroböcker förhåller sig till skolans värdegrundsrelaterade uppdrag. 
Fem delrapporter har lagts fram med teman etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 
och sexuell läggning. Forskare har granskat hur läromedel framställer ovanstående, och 
huruvida framställningarna bekräftar skolans värdegrundsuppdrag, eller om, och i så fall hur, 
de skiljer sig från värdegrunden. Vad de gemensamt har kommit fram till är att många 
läroböcker kan upplevas som kränkande eller diskriminerande. Många av texterna är 
heteronormativa och homo-, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) ignoreras eller 
beskrivs implicit som onormala. I flertalet texter osynliggörs och nedvärderas kvinnor som 
grupp. Det är stereotypa bilder av manlighet och kvinnlighet som framställs i många av 
texterna, vilket innebär att jämställdhetsaspekten som stipuleras i styrdokument inte självklart 
är närvarande i texter i läroböcker.     
     Läromedelsanalys är viktigt för att synliggöra vilka budskap texterna förmedlar. Paechter 
(1998) diskuterar maktstrukturen inom skolväsendet och framhåller att kvinnor är andra-
klassens medborgare i skolvärlden. Hon påvisar hur kvinnor genomgående placeras som the 
Other, de som inte är subjekt. Utbildning för kvinnor har historiskt sätt varit underställt 
männens, och Paechter visar att denna utgångspunkt fortfarande implicit finns i skolan (kap. 
1-2).  
      En liknande maktstruktur, fast med heteronormen som utgångspunkt, påvisar Mellgren 
och Simonsson (2006) i sin magisteruppsats Livet är en heterofest och du är inte bjuden.  Där 
visar de hur HBT-personer konstant osynliggörs. Bland annat refererar Mellgren och 
Simonsson en anonym elevs brev till HomO (ombudsmannen mot diskriminering på grund av 
sexuell läggning).  
 

                                                 
3 Spår av Aristofanes tankegods kan tänkas leva kvar i uttryck såsom den rätte, min bättre hälft och den äkta 
hälften. 
4 Självklart arbetar många lärare i engelska och andra ämnen med alternativa texter och material.  
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Nu är nian slut. Vi har pratat om Hitler och nazismen. I svenskan har vi kollat på olika sätt att skriva 
om kärlek. När vi hade livskunskap var det mycket snack om hur killar och tjejer funkar ihop. Det 
fanns tydligen inga homosexuella under andra världskriget och inga berättelser om sådana som jag. 
Ibland undrar jag om jag funnits? 

  
Citatet förmedlar en elevs upplevelse av skolans heteronormativitet. Hon utesluts ur det 
normalas gemenskap och förnekas möjlighet till identifikation.    
 
 
 

2 Syfte och frågeställning 
 
 
Syftet med studien är att undersöka en del av vad den svenska skolan legitimerar i tankar om 
manlighet och kvinnlighet. Detta görs genom att undersöka en del av klassrumsverkligheten i 
form av tio texter ur två läromedel. Förhoppningen är, trots studiens begränsade omfång, att 
kunna erbjuda en läromedelsanalys som är relevant och välgrundad. 
     Den övergripande frågeställningen är: Hur konstrueras genus i tio texter ur två läroböcker 
avsedda för gymnasieskolans kurs, Engelska A? Följande delfrågor kommer att ställas till 
texterna: 
 
1. Hur kan genuskonstruktionerna förstås genom Hirdmans formeltänkande?  
2. Hur synliggörs det stereotypa genuskontraktet i texterna?  
3. Genom vilka performativa handlingar förhandlas genus? 
 
 
 

3 Begreppsdefinitioner och teoretiska perspektiv 
 
 
Genusvetenskap och annan forskning som idag utnyttjar genusperspektiv utgör sammantaget 
ett brett fält där många disparata tankar samsas. Det är en omöjlighet att ge en heltäckande 
bild av forskningsläget då genusperspektiv idag är tvärvetenskapligt. I det följande redovisas 
de genusvetenskapliga texter som senare används i studien samt texter som diskuterar 
textanvändning i språkklassrummet.  
 
 
3.1 Kön och genus  
 
För denna studies räkning är det nödvändigt att ha en för syftet väl anpassad definition av 
begreppsparet kön och genus. De olika begreppen används för att särskilja det biologiska 
könet från den sociala konstruktion som utgör vårt genus. Denna distinktion görs för att visa 
att tankar om manlighet och kvinnlighet inte har sitt ursprung i kroppsliga skillnader utan 
skapas i kontakt med omvärlden. Tanken har historisk resonans i Simone de Beauvoirs 
bevingade formulering: ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir, 1949/1973, s 
162). 
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     Uppdelningen mellan biologiskt kön och genus är ifrågasatt.5 En kritisk röst utgörs av de 
debattörer och författare som representerar livmodersfeminismen (Björk, 1996, s 87-114). 
Dessa menar att kroppsliga skillnader är förbundna med en essentiell skillnad i den manliga 
respektive kvinnliga själen. De menar att vi av naturen är kvinnor och män respektive, i kropp 
och sinne. En sådan biologistisk ståndpunkt kan exempelvis medföra att faktum såsom det 
historiska patriarkala förtrycket accepteras som naturligt. I sitt samtida uttryck innebär ofta 
livmodersfeminism en strävan att höja status hos områden som kvinnor tillskrivs – arbete i 
hemmet, vårdande uppgifter, barnuppfostran etc. Nina Björk, litteraturvetare och journalist, är 
en av dem som påpekat det faktum att dessa områden är underordnade mannens och därmed 
utgör en ojämlik fördelning av makt (Björk, 1996, s 43). Exempel på denna hierarki är att 
förutsättningen för ett fungerande hem är försörjning. 
     Studien utgår från den ontologi som ser människan som i besittning av ett biologiskt kön 
samt ett socialt konstruerat genus. Genus skapas och upprätthålls genom upprepade 
handlingar som förknippas med manlighet och kvinnlighet. Dessa kallas performativa 
handlingar och skapar personen som man eller kvinna (se exv. Björk, 1996, s 12). Det är 
dessa handlingar som skapar genus. Genus skapas och bekräftas i interaktion med omvärlden. 
Denna interaktion kommer fortsättningsvis refereras till som förhandling. Genom att utföra 
handlingar som förknippas med manlighet och kvinnlighet bekräftar vi inte endast oss själva 
som män eller kvinnor utan även den gemensamma förförståelsen av vilka handlingar som är 
manliga respektive kvinnliga.  
 
 
3.2 Genusdiskurs 
 
Diskursbegreppet är svårfångat och svårdefinierat. Detta kommer sig delvis av en 
överanvändning eller i värsta fall felaktig användning. För studien är det viktigt att ha en 
fungerande definition av diskurs.  
     Den poststrukturalistiska feminism som utgör teoretisk grund för studien uppfattar 
manlighet och kvinnlighet som i konstant förhandling. När genusdiskurs refereras till åsyftas 
de uppfattningar om manligt och kvinnligt som utgör en gemensam förförståelse. 
Genusdiskursen förstärks och bekräftas när människor handlar i enlighet med den.  
     Uppfattningar om manlighet och kvinnlighet är dock inte lika hos alla. En genusdiskurs 
kan göra grundläggande antaganden (såsom att det finns två genus) och därigenom fånga in 
de flesta människor. Den kan även vara specifik i sina antaganden (exv. att ett hårlöst ansikte 
är ett uttryck för kvinnlighet). Den omfattar då inte lika många människor. Det är 
problematiskt att avgöra var en diskurs börjar. Diskursen förstås bäst som en idealtyp, den 
renaste formen av en samling idéer. Individer kan vara nära eller långt ifrån densamma. 
     När en texts genusdiskurs nämns åsyftas de uppfattningar om manlighet och kvinnlighet 
som går att utläsa från texten. Vad som är manlighet och kvinnlighet inom texten utläses från 
karaktärer och deras handlingar. De bekräftar genom performativa handlingar, precis som 
människor i den verkliga världen, vad som är manligt och kvinnligt.  
     Discourse är på engelska synonymt med både predikan och samtal. Detta visar på 
begreppets förtjänstfulla dubbelhet. Även om den kan ifrågasättas genom att handla i 
motsättning till förväntningar görs detta inte med lätthet. Den som avviker för mycket ses som 
obekväm och svår att förhålla sig till. 
 

                                                 
5 Radikala tänkare inom genusfältet såsom Judith Butler ifrågasätter även biologins dikotomi av 
könskategorierna man och kvinna. Butler frågar om inte ”this construct called ‘sex’ is as culturally constructed 
as gender” (1999, s 10).   
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3.3 Sexualitet 
 
Björk och Ambjörnsson (båda i detta avseende inspirerade av Butler) tar fasta på sexualitetens 
roll i förhandlandet av genus. I den genusdiskurs som skapar manlighet och kvinnlighet som 
delar av en dikotomi ingår även dragning till det motsatta biologiska könet. Män förväntas 
förhandla sitt genus till manlighet och attraheras till kvinnor. Kvinnor förväntas förhandla sitt 
genus till kvinnlighet och attraheras av män.6 
     Ambjörnsson (2004) diskuterar gränsen mellan det homosexuella och det homosociala. 
Det intima homosociala umgänget mellan unga tjejer utgör en balansgång. Att vara fysiskt 
och psykiskt nära får aldrig kunna missuppfattas som homosexualitet. Denna balansgång 
existerar även i den manliga homosocialiteten. Antaganden om heterosexualitet inom 
genusdiskursen kommer fortsättningsvis benämnas den heterosexuella normen.  
     Den heterosexuella normen föreskriver inte endast sexuell praxis. Den föreskriver kärlek, 
skönhetsideal, fantasier och längtan. Dess uttryck ses i alla ”institutioner, lagar, strukturer, 
relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt 
och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som 
det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva” (Ambjörnsson, 2006, s 52). Sällan är den 
heterosexuella normen explicit formulerad. Heterosexualiteten är den sexualitet som 
förutsätts, så länge inget annat nämns. HBT-personer måste exempelvis komma ut om och om 
igen medan heterosexuella sällan behöver förklara sina preferenser. 
 
 
3.4 Textanvändning i språkklassrummet  
 
Den språksyn som ges uttryck för i aktuella styrdokument kan sammanfattas som funktionell. 
Språkämnenas huvudsakliga mål är idag att ge eleven färdighet att tala och skriva på 
målspråket. Språkets kommunikativa funktion är både mål och medel i undervisningen 
såtillvida att eleven kommunicerar som sändare och mottagare i text och tal och därigenom 
fördjupar sin språkliga förmåga.   
     Trots den framskjutna position som kommunikation får i styrdokument (och 
undervisningspraxis) tar den föreliggande studien endast begränsad hänsyn till den. Varken 
klassrumsverkligheten7 eller texternas sammanhang (övningar, audiomaterial, kompletterande 
texter etc.) studeras. Istället är fokus det budskap som texten kommunicerar till läsaren i form 
av möjliga genuskonstruktioner. I det följande redovisas olika aspekter av textanvändning och 
läsning i klassrummet. Detta görs i avseende att ge bild av den kontext till vilken resultaten 
bör relateras.  
     Läsning är viktig i språkundervisningen av flera skäl. Bo Lundahl (1998) framhåller 
särskilt tre anledningar. Den första anledningen är att skolan bör komplettera den goda 
förståelse av talad engelska som eleverna tillgodogjort sig på fritiden med läsförståelse (tv, 
film, dataspel, musik). Den andra anledningen är att god läsförmåga i engelska kan vara en 
stor hjälp i framtida yrkesliv och studier. Den tredje anledningen är att läsning ger elever och 
lärare en naturlig utgångspunkt för klassrumsdiskussion på målspråket (Lundahl, 1998, s 10). 
Utöver dess roll som utgångspunkt för diskussion utgör den även kunskapskälla. Den är källa 
till ord- och frasinlärning och utifrån texten kan eleven producera egen text.  

                                                 
6 Även inom ramen för heterosexualitet kan en hierarkisk ordning av sexuell praxis ses. Ambjörnsson redovisar 
Rubins värdehierarki för heterosexuell praxis. Det som värderas högst är sex mellan två parter där dessa är nära i 
ålder, akten sker inomhus och varken är sadomasochistisk eller sker mot betalning (2006, s 86). 
7 För en översikt av studier angående samtida könsmönster i skolan, se Öhrn 2002. 
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     I sina tankar om arbete med texter på främmande språk kan Lundahl sägas ge uttryck för 
den funktionella språksynen. När Lundahl föreskriver att de uppgifter som följer texten inte 
får frikopplas från textens innehåll placeras elevernas möte med texten och dess innehåll i 
centrum. Han påtalar även att olika texter bör bemötas på olika vis. Vissa texter kan 
behandlas ytligt i klassrummet medan andra bör studeras djupare.8 Den inställning till språk 
som detta förmedlar till eleverna liknar den med vilken vi använder vårt modersmål. 
Målspråket är ett verktyg för kommunikation och därigenom funktionellt.   
     Lundahl påtalar även vikten av texterna som kulturella förmedlare, och hur lärare kan 
hjälpa elever att möta textens kulturella innehåll (Lundahl, 1998, s 30-31).  Detta kan 
kontrasteras med Ingvor Sundells analys av språkundervisningens kulturförmedlande 
uppdrag. Hon beskriver kultur som inte bara realia, utan även det svårgreppbara och subtila 
som sker i kommunikation mellan människor (Sundell, 2001, s 44). Dessa två inställningar till 
läsning och kultur utvecklas i diskussionsdelen. 
 
 
 3.5 Läraruppdragets etik 
 
Gymnasielärare måste förhålla sig till den arbetsbeskrivning som återfinns i styrdokumenten. 
För lärare i gymnasieskolan består dessa i skollag, Lpf 94, kommunal och lokal skolplan. 
Nedan redovisas och diskuteras därför den etik som formuleras i de styrdokument som är 
giltiga för hela den svenska gymnasieskolan med hänseende på genus och könsroller: Lpf 94 
och skollagen.  
     I skollagen skrivs ut att skolan skall främja jämställdhet mellan könen samt att elever 
oavsett kön skall ha samma tillgång till utbildning. Det slås även fast att all verksamhet i 
skolan skall ske med demokratiska värderingar som grund (Sveriges Riksdag, 2006).  
     I Lpf 94 lägger författarna stor emfas vid de värderingar som får förekomma och förmedlas 
i skolan. Dessa värderingar sammantagna brukar i skolsammanhang benämnas värdegrunden. 
Lärarens arbete med värdegrunden kan delas upp i två delar. Den ena består i en regeletik 
medan den andra består i moraliska ställningstaganden/etik som skall förmedlas till eleverna. 
Regeletiken består i de regler som skall efterlevas i skolan, såsom att inga elever skall 
diskrimineras på grund av etnicitet, kön, handikapp, religion eller sexuell läggning. Det andra 
uppdraget är i vår mening en större utmaning för läraren. Det består i att förmedla en etik. 
Eleverna ska lära sig att tänka anti-rasistiskt, uppskatta jämlikhet mellan könen och hylla 
demokrativärden (Skolverket 2006). Utifrån Peter Singers text Praktisk Etik förstås etik som 
synonymt med moral och bestående av moraliska ställningstaganden. Singer återkommer i sin 
text till den process som för oss till sådana ställningstaganden, vilket visar på det 
problematiska i uppdraget att förmedla etik (Singer, 2002, s 13). Denna studies omfattning 
tillåter inte djupare problematisering av detta uppdrags innebörd och inneboende svårighet. 
     Tankar om jämlikhet återfinns både i det etikförmedlande uppdraget och regeletiken. 
Skolan ska t.ex. aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Detta 
kan tolkas som kvinnors och mäns rätt och möjlighet endast inom skolan. Det utgör i sådana 
fall en del av regeletiken. Det kan även tolkas gälla män och kvinnors rätt och möjlighet i 
samhället i stort. Ett sådant mål kan inte uppnås med lokala regler och måste alltså innebära 
att en jämlikhets-etik förmedlas till eleverna.  
     En explicit anvisning till läraren görs när Lpf 94 säger att läraren skall ”se till att 
undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga perspektiv” 
(Skolverket, 2006, s 12).  I avseende på läromedel är slutsatsen av ovanstående att både män 
och kvinnor skall representeras. Vidare säger texten att ett manligt respektive kvinnligt 

                                                 
8 Den föreliggande studien diskuterar inte vidare hur de utvalda texterna bör studeras. 
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perspektiv existerar. Lpf 94 problematiserar dock aldrig vad dessa perspektiv består i. I detta 
finns ett förgivettagande om delad förståelse av vad manlighet respektive kvinnlighet innebär. 
Läsaren kan med genusteori som stöd fråga sig vad perspektiven består i och var de har sina 
ursprung. Är de komna ur kroppsliga skillnader, biologi och genetik eller är de produkter av 
vår kultur som kontinuerligt förhandlas i kontakt med omvärlden? För att kunna 
problematisera hur män och kvinnor representeras i läromedel kommer denna studie diskutera 
manlighet och kvinnlighet såsom socialt konstruerade. Det biologistiska perspektivet 
omöjliggör en sådan problematisering då manlighet och kvinnlighet ses som statiska. 
     Både Lpf 94 och skollagen stipulerar demokratiska värderingar som grundläggande för 
skolans verksamhet (Skolverket, 2006; Sveriges Riksdag, 2006). Läroplanen föreskriver även 
att dessa värderingar förmedlas till eleverna. Björk framhåller att demokrati vilar på att 
rättigheter knyts till den enskilda medborgaren som individ, inte som tillhörande en grupp 
inom samhället. Samtidigt menar hon att den svenska demokratin är ett patriarkat där män har 
fördelar gentemot kvinnor. Hon drar slutsatsen att detta resonemang endast kan ses som 
logiskt förutsatt att privilegier frias från sin könsbundenhet och ses som objektivt förtjänade. 
Att individer av manskön besitter privilegier såsom högre poster, mer makt, högre lön beror 
inte på deras biologiska kön (Björk, 1996, s 157). När Lpf 94 föreskriver demokrati som 
grundläggande för skolans etikförmedlande uppdrag och regeletik är en välvillig läsning att 
detta innebär ett motverkande av könsbundna privilegier, inte att skolan bör blunda för det 
faktum att privilegier idag delas ut på grundval av könstillhörighet  
     För att summera kan sägas att det föreskrivs en demokratitanke i styrdokumenten, som kan 
tolkas som att en jämlikhetsetik bör förmedlas till eleverna. Samtidigt påvisar Skolverket 
(2006) att ett flertal läroböcker kan upplevas som kränkande och som förmedlande av en 
stereotyp bild av manlighet och kvinnlighet. Skolverkets undersökning granskar inte 
läromedel för engelska, dock är engelsklärare den grupp av lärare som i störst utsträckning 
förlitar sig på läroböcker (Skolverket, 2006).  Denna studie granskar tio texter ur läromedel 
för Engelska A för att se vilka framställningar av manlighet och kvinnlighet som existerar i 
dem. 
 
 
 

4 Metod 
 
 
Studien består i en kvalitativ textanalys av valda texter ur två läroböcker för Engelska A. En 
kvalitativ forskningsansats och förhandsdefinierade analysverktyg kommer att användas. 
Dessa består i Yvonne Hirdmans9 formler för genusbeskrivning och hennes analys av 
genuskontraktet. Texterna kommer även att analyseras utifrån tanken om performativa 
handlingar som skapar genus och Björks maskeradmetafor (Björk, 1996, s 18-36).  
 
 
4.1 Kvalitativ forskningsansats 
 
Avsikten med denna studie är att se hur genus konstrueras i läromedel för Engelska A. För att 
undersöka detta har en kvalitativ forskningsansats valts. Denna lämpar sig bättre än en 
kvantitativ motsvarighet då frågeställningen förutsätter att textens latenta innehåll blottläggs. 
Då genus består av osynliga normer och förgivettaganden är det en nödvändighet att komma 

                                                 
9 Yvonne Hirdman är professor i historia vid Stockholm Universitet. 
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under textens yta, dess explicita innehåll. Endast en kvalitativ textanalys som innebär intensiv 
närläsning av texterna kan ta fram det som ligger dolt under ytan (Esaisson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud, 2004, s 233). 
     En alternativ metod hade varit att analysera texterna utifrån en kvantitativ 
forskningsansats. Problemet med en sådan ansats är att den cementerar grupperna kvinnor och 
män. Grupperna blir oproblematiska, distinkta och stabila. Frågeställningen skulle i sådana 
fall gälla representation av de olika könen utan att nyanser inom grupperna undersöks. Den 
litterära texten har även en särställning i det att läsupplevelsen inte låter sig kvantifieras. 
Känslan som finns kvar efter att ha läst en text handlar oftast inte det som faktiskt sägs på 
raderna, utan oftare om vad som antyds och på vilket sätt.  
     Forskningsansatsen utgår från en ontologi som ser kön som dubbelt. Varje människa har 
ett biologisk kön och en genuskonstruktion. Genus upprätthålls genom att det kontinuerligt 
bekräftas. Att genus konstrueras i rutiner och ritualer och gemensamt med andra är en aspekt 
som är svårare att undersöka med en kvantitativ ansats.  
 
 
4.2 Beskrivning av material 
 
De två läroböcker som används är Short Cuts 1 (Gustafsson & Peterson, 2001) och Solid 
Ground 1 (Nilsson & Svedberg 2003). Båda är avsedda för gymnasieskolans kurs, Engelska 
A. Enligt förorden är Solid Ground avsedd för steg fem medan Short Cuts kan användas för 
både steg fem och sex. Enligt skolverkets kursplan för engelska motsvaras A-kurs av steg 
fem. Steg fem skiljer sig, enligt den övergripande kursplanen för moderna språk, från steg 
fyra såtillvida att elevens behållning av texten tydligare betonas. Han eller hon ska läsa utifrån 
intresse och lust (Skolverket, 2000).  
      Båda läroböckerna är publicerade av Bonnier Utbildning. Läroböckerna är till sitt upplägg 
mycket lika. Varje kapitel har ett eller flera textutdrag som de efterföljande övningarna 
refererar till. Till varje kapitel finns även en ordlista. Grammatik förklaras i separata delar, 
Grammar Box (Short Cuts) och Grammar Platform (Solid Ground). Båda läroböcker erbjuder 
internetresurser och audiomaterial på CD-skiva. 
     Det är tydligt att författarna har tagit fasta på beskrivningen av steg fem. De vill väcka 
elevens intresse och läslust med autentiska texter (hämtade ur ett annat sammanhang än 
skolan) och heta debattämnen. Short Cuts hämtar textutdrag från bland andra Ernest 
Hemingway, Amy Tan, Frank McCourt, Nick Hornby, John Grisham och Maeve Binchy. 
Solid Ground är inte lika namnkunnig. Den har ett textutdrag hämtat från Ed McBain och 
innehåller en dikt av Robert Frost. Båda läroböckerna innehåller autentiska journalistiska 
texter. 
 
 
4.3 Begränsningar av material  
 
Studien är begränsad i sitt omfång och därför kommer inte materialet i sin helhet att 
analyseras. Istället kommer uppsatsen att granska ett urval av texter. Texter har valts som 
beskriver eller tar upp kärleksrelationer.  
     Beskrivningar av kärleksrelationer har valts då detta torde vara ett område i vilket 
konstruktionen av genus blir tydlig. Möjligheten finns att läromedelsförfattarna i sitt val av 
texter till dessa kapitel kan ha en ökad medvetenhet om vilka bilder av manligt och kvinnligt 
som presenteras. De flesta texter som presenteras är dock autentiska såtillvida att de är tagna 
ur ett annat sammanhang än skolan. De är alltså inte tillrättalagda i sina beskrivningar. 
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     Fem texter ur Short Cuts kan sägas ta upp kärleksrelationer, och 10 från Solid Ground. Att 
analysera femton texter är ett alltför omfattande material. Därför valdes fem texter bort från 
Solid Ground. Urvalet skedde utifrån hur pass mycket texterna kunde tolkas handla om 
kärleksrelationer, eller om andra teman var mer centrala i texterna.  
     Bilder som illustrerar texterna analyseras inte eftersom bildanalyser hade gjort uppsatsen 
alltför omfattande. Bilder kan understryka vissa delar av texten, stå i kontrast till textens 
budskap, eller på annat vis problematisera innehållet. En analys som tog in bilder skulle vara 
mer heltäckande men alltför omfattande. 
 
4.4 Analysverktyg 
 
I studien kommer Yvonne Hirdmans formler för att beskriva genus att användas (Hirdman, 
2001, s 27-57). Dessa benämns A- icke A, A-a, A-B samt A-”A”. Begreppet genuskontrakt 
hämtas även från Hirdman. Från Nina Björk (1996) hämtas beskrivningen av performativitet 
och metaforen om förhandlande av genus som maskerad.  
 
4.4.1 Hirdmans formler 
Yvonne Hirdman skapar tre formler som förenklar urskiljandet av stereotypa konstruktioner 
av kvinnligt genus. Dessa kallas A-icke A, A-a, A-B. A betecknar i formlerna manligt genus. 
Dessa formler förstås bäst som en läsning av genuskonstruktion som en del av ett patriarkat 
då kvinnligt genus alltid konstrueras i förhållande till manligt genus. I det samhälle som 
formlerna kan beskriva tillmäts manligt genus högre status (ekonomisk, social, politisk). Att 
kvinnligt genus skapas i förhållande till manligt är ett grundantagande av förtryck som öppnar 
för en större diskussion. Detta kommer inte att utvecklas. Istället kommer Hirdmans formler 
att användas som verktyg för att beskriva de genuskonstruktioner som förekommer i texterna. 
Om de valda texterna skulle falla utanför formlerna kommer detta att uppmärksammas och 
diskuteras.  
     Hirdman avser inte att studera manligt genus, och nyanserar i mindre utsträckning A än 
dess kvinnliga motsvarigheter. Hon anser att det finns en svårighet att klassificera manlighet 
då dess uttryck tillåts vara mer mångfacetterat och varierande än kvinnlighetens. Det är 
maktens privilegium att ha större uttrycksfrihet. Hirdman visar dock på en grundformel för A 
som är genomgående i alla dess uttryck. Denna grundformel består av styrka, förnuft och själ. 
    Formlerna kommer till viss del att vidgas. Detta görs för att kunna beskriva 
heterosexualitetens roll i genusdiskursen. En sådan vidgning finner stöd hos Ambjörnsson 
som framhåller den lilla roll som Hirdman låter sexualitet spela i genusförhandlingen (2006, s 
39-40). Den styrka som tillskrivs manligt genus gör honom i det heterosexuella spelet till ett 
subjekt, den som handlar. Kvinnan kan aldrig förhandla sitt genus till att vara präglat av 
styrka i samma utsträckning. Hon är därför alltid ett objekt för mannens roll som sexuellt 
subjekt. Nedan kommer innebörden av Hirdmans formler kortfattat beskrivas. Formlerna 
beskriver inte förutsättningarna för genus utan är verktyg att beskriva och läsa olika 
genusdiskurser.  
     A-icke A: Tanken innebär uppdelningen A (man) – icke-A (inte man, alltså kvinna). 
Mannen är människan, och kvinnan är icke närvarande. Denna tanke syns mest i antikens 
filosofi, där diskussioner där mannen placeras mellan gudar och djur, medan kvinnan aldrig 
nämns ( Hirdman, 2001, s 27). 
     A-a: Detta är en enkönsmodell, vilket innebär att genus ses som kvantitativ mängd 
önskvärda egenskaper, manligt genus. Det är alltså möjligt att förhandla sig till mer eller 
mindre av As egenskaper. A är mannen och lilla a är kvinnan – den ofullgångna mannen, 
måndagsexemplaret, den inte färdigbakade, den som fattas något (Hirdman, 2001, s 28-35). 
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     A-B: Formeln bygger på motsatspar där manligt och kvinnligt står för helt skilda begrepp, 
exv. kraft – svaghet, våldsam – vårdande. Manlighet och kvinnlighet är enligt denna formel 
inte gradskillnad utan artskillnad (Hirdman, 2001, s 35-44). I modern tappning syns A-B i det 
Björk kallar livmodersfeminism. Tänkare inom denna tradition försöker höja status hos de 
områden och egenskaper som förknippas med kvinnlighet (Björk, 1996, s 87-114).  
     A: Detta är i formlerna den norm som kvinnlighet förhandlas mot. Mannen kan precis som 
kvinnan misslyckas i sin genuskonstruktion. A i ett förhållandet A-a löper risk att misslyckas 
och glida ner på enkönsskalan mot det kvinnliga a. A i förhållandet A-B är mer stabilt då 
genus konstrueras utifrån särskiljande olikhet. En man kan i detta förhållande bli ett 
misslyckat A utan att bli kvinna. A är präglad av styrka, förstånd och själ (Hirdman, 2001, s 
48-59). 
     A-”A”: Manligt genus förhandlas i förhållande till idealtypen ”A”.  ”A” existerar inte i 
verkliga livet. Det är en idealtyp som i alla situationer lever upp till den styrka, själ och 
förnuft som Hirdman beskriver som grundläggande för manlighet (Hirdman, 2001, s 50-59). 
 
4.4.2 Genuskontraktet 
Varför fortsätter genus att förhandlas i relativt stabila former och varför accepteras den 
ojämlika fördelningen av makt mellan män och kvinnor? Hirdman använder metaforen 
genuskontraktet för att beskriva detta. Tanken om ett genuskontrakt har sin utgångspunkt i 
förståelse av världen som evigt uppdelad i manlighet och kvinnlighet. Genuskontraktet skapar 
det stora BÖR:et mellan man och kvinna, normativa uppfattningar om hur det ska vara i 
relationen dem emellan (Hirdman, 2001, s 80).  
     Genuskontraktet diskuteras här som idealtyp, en renodlad form av dess idéer. Hur 
relationen mellan man och kvinna bör se ut uppfattas olika och kontraktets innebörd kan 
variera i viss grad. Trots detta bör kontraktet inte förstås som en frivillig överenskommelse 
som vi har möjlighet att inte skriva på. Hirdman benämner det ett strukturellt tvång som båda 
kön tyngs under (Hirdman, 2001, s 84). De parter som tecknar under kontraktet får ses som 
kollektivet kvinnor och kollektivet män som genom tiderna upprätthållit kontraktets villkor 
och åtaganden. 
     Kontraktets första paragraf består i att vi accepterar dikotomin man-kvinna. Mannen är 
man för att han inte är kvinna och kvinnan är kvinna för att hon inte är man. Kontraktet 
fördelar därefter sysslor och ansvarsområden i manligt och kvinnligt. Mannens värld är den 
stora världen med arbete, politik och allmänna miljöer. Kvinnans värld är den lilla världen 
med hemmet, familjen och de intima relationerna.  
     Kvinnans värld är underställd mannens värld då förutsättningen för dess varande är 
mannens värld i form av försörjning. Mannen ska försörja och beskydda kvinnan och den lilla 
världen mot den stora världens faror. Dessutom finns BÖR:et här att kvinnan bör stanna i sin 
lilla värld, där hon blir skyddad. I den lilla världen regerar kvinnan. Hon drar försorg om 
mannen när hon tvättar, städar och ammar barn. 
 
4.4.3 Performativa handlingar och maskeradmetafor 
Studien utgår från en konstruktivistisk syn på manlighet och kvinnlighet och menar att dessa 
begrepp med tillhörande innebörd inte finns tillgängliga i en platonsk idévärld utan förhandlas 
i kontakt med vår omvärld. I vardagen ställs frågan om och om igen vad som är tillåtet för oss 
som män respektive kvinnor inom den genusdiskurs vi befinner oss i. Sällan ställs frågan 
medvetet, men desto oftare på det intuitiva planet. Den består i en maggropskänsla som kan 
verbaliseras ”det där kan jag ju inte göra” eller ”den tröjan kan jag ju inte ha på mig”. Ett 
exempel på medveten genusförhandling kan hämtas från Mikael Niemis Populärmusik från 
Vittula. Berättaren frågar sig hur de nya sysslor som kommit av välfärden ska passas in i 
genusdiskursen. Sysslor som förknippas med kvinnlighet kallas i Tornedalen knapsu.  
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Sedan gammalt har världen varit tudelad, alla har vetat vad som gällt. Men så kom välfärden. Och 
plötsligt tillkom hundratals nya sysslor och uppgifter … Motorer är till exempel manliga. 
Bränsledrivna motorer är mer manliga än elektriska. Bilar, snöskotrar och motorsågar är alltså inte 
knapsu. Men kan en karl sy på en symaskin? Vispa grädde med en elvisp? … Kan en riktig karl 
dammsuga sin bil med äran i behåll? (Niemi, 2000, s 203-204) 

 
I genusförhandlingen finns handlingar som testar gränserna för genusdiskursen (som i citatet 
ovan att använda en elvisp), men det finns även de som är klart manliga och klart kvinnliga 
(som att använda motorsåg eller att städa huset). De sistnämnda förekommer oftare än de som 
testar gränserna då uppfattningen om manligt och kvinnligt förändras långsamt.  
     Repetitionen av genusbundna handlingar bekräftar de tankar om manlighet och kvinnlighet 
som utgör genusdiskursen. Här är det fråga om många historiska små droppar som 
tillsammans i vår tid blir till en brusande älv. Vår gemensamma förförståelse av matlagning 
som kvinnligt visar att upprepningen av handlingen skett genom historien. 
     Repetitionerna av genusbundna handlingar har ytterligare en verkan. Handlingen ger en 
spegelbild av den som utför den. Den kan liknas vid en spegel där vi ser oss själva med 
motorsåg eller barnvagn och ser man eller kvinna. Dessa handlingar är performativa, såtillvida 
att de skapar oss som man respektive kvinna. Vi måste fortsätta att förhandla vårt genus 
genom performativa handlingar och om och om igen spegla oss själva med motorsåg eller 
barnvagn. 
     En viktig grupp av performativa handlingar som Björk (1996) ägnar stor uppmärksamhet 
åt är skapandet av manlighet och kvinnlighet på ytan, kroppen. Alla vet att en riktig karl inte 
kan ha långklänning. Men kan han bära kilt? När Blåkläder kallar sin hantverkarkilt för den 
”yttersta symbolen för manlig styrka och makt på skotska höglandet”  tycks ordvalet oroligt 
överkompensatoriskt (Blåkläder, 2005). Kopplingen till kjolen ligger närmre tillhands än till 
den skotska folkdräkten, men det är viktigt att inte koppla en manlig kropp till en kvinnlig 
artefakt då detta skulle skapa den som bär plagget som bärare även av kvinnligt genus. Detta 
visar att performativa handlingar sker även i skapandet av yta.  
     Björk tar fasta på att den naturliga (icke omgjorda) kroppen inte upplevs som kvinnlig. 
Kroppen blir kvinnlig först när benen och armhålorna är rakade, en diskret make-up är lagd 
och kvinnan är tvättad, insmord och parfymerad (Björk, 1996, s 20). Den manliga kroppen 
förtrycks inte av samma hets att modifieras men måste även den bekräftas som förknippad 
med manligt genus genom performativa handlingar. Att skapa kvinnlighet och manlighet i 
kropp och på yta kallar Björk för maskerad. Denna maskerad sker inför andra och inför oss 
själva. I klädesplagg såsom Blåkläders hantverkarkjol och även modifikationer av den egna 
kroppen är det problematiskt att finna en koppling till essentiell manlighet eller kvinnlighet.  
      I återupprepandet av performativa handlingar finns endast liten möjlighet att avvika från 
den inslagna vägen. När Nina Björk väljer titeln Under det rosa täcket till sin diskussion om 
feministiska strategier och kvinnans villkor åsyftas det rosa täcke som nyfödda flickor läggs 
under på BB. Hon menar att täcket (och många andra artefakter som knyts till det nyfödda 
barnet) är symboler för ett förtryckande livsmanus. Att linda ett nyfött barn i ett rosa eller 
blått täcke är en performativ handling såtillvida att den förändrar barnet (Björk, 1996, s 16-
17). Tanken kan jämföras med Nathaniel Hawthornes roman The Scarlet Letter där ett 
scharlakansrött A fästs på Hester Prynnes bröst för att visa henne själv och omvärlden att hon 
är en adulteress. Detta A skapar henne som adulteress och gör att hon bemöts som en sådan 
(Hawthorne, 1850/1995). Täcket skapar barnet som man eller kvinna och föreskriver hur 
barnet bör hållas, lekas med, bemötas och hur dess beteende ska tolkas. Barnets livsmanus är i 
och med detta täcke utstakat. Här finns förhoppningar, tvingande påtryckningar, viljor och 
villkor för hela det kommande livet insydda.  
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     Den litterära texten intar en särställning tillsammans med andra former av beskrivning och 
återberättande i förhållande till performativa handlingar. I dessa texter ligger ett 
subjektivitetens raster över handlingen – språket. Den viktigaste performativa handling som 
sker i den litterära texten är omsättandet i text, beskrivandet. Exempelvis kan samma politiska 
utbrytargrupp beskrivas som frihetskämpar eller terrorister. Genom ett enkelt ordval skapas 
utbrytargruppen som det ena eller andra. Beskrivning är en performativ handling som kan få 
drastiska konsekvenser. Självklart kan liknande exempel hämtas från sfärer som tydligare 
berör genus: Är han en horbock eller en häradsbetäckare? Är hon livsglad eller flirtig eller 
lösaktig? 
 
4.5 Reliabilitet och validitet 
 
Som nämnts ovan har studien ett flertal begränsningar. Det är endast tio texter ur två 
läroböcker som granskas. Texterna har alla valts då de har kärleksrelationer i fokus. Kanske 
innebär detta att genuskonstruktionerna står tydligare i centrum, då sexualitet är närvarande. 
Urvalet innebär dock att texter med exempelvis homosociala relationer i fokus har valts bort. 
Genuskonstruktion sker självklart även i homosociala relationer, och en mer omfattande 
studie kunde fokusera mer på genuskonstruktion i dessa texter. Texterna är vidare endast 
tagna ur två olika läroböcker, medan en mer omfattande studie skulle kunna arbeta med fler 
läroböcker. Andra läroböcker i engelska innehåller texter där kanske andra framställningar av 
manlighet och kvinnlighet existerar. Å andra sidan visar Skolverkets rapport (2006) att 
flertalet läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap 
presenterar stereotypa skildringar av manlighet och kvinnlighet. Det finns alltså en möjlighet 
att även andra läroböcker i engelska än de som föreliggande studie granskar innehåller texter 
med liknande framställningar av manlighet och kvinnlighet.  
    De läroböcker som undersöks är de som författarna använt under sina VFU-perioder inom 
det korta lärarprogrammet vid Göteborgs Universitet och i arbete på andra skolor. Detta utgör 
en möjlig källa till bias. I undervisningen har författarna använt olika läroböcker. För att 
minska bias har författarna i det första analysskedet undersökt den text de själva inte använt i 
undervisning, för att sedan arbeta gemensamt. Arbetet med läroböckerna i klassrummet 
innebär en fördjupad förståelse. Det har inneburit ett närgånget studium av innehållet utan de 
teoretiska glasögon som är nödvändiga för den föreliggande, vetenskapliga studien.  
     Studien använder Hirdmans formler, till viss del utökade med större fokus på sexualitet, 
genuskontrakt och performativa handlingar som utgångspunkt vid granskning av texterna. 
Förhoppningen är att dessa olika ingångar ska täcka de framställningar av manlighet och 
kvinnlighet som existerar i texterna. Risken är dock alltid att vissa aspekter av 
framställningarna därmed inte upptäcks.  
     Förhoppningen är, trots begränsningar i materialet, att ge en rättvisande bild av genus som 
det representeras i läroböckerna. Ett annat urval borde ge ett liknande, om än inte exakt 
identiskt, resultat. 
 
 
 

5 Resultat 
 
 
De texter som hämtas från Short Cuts är Dr Crippen, Grease, A Sprig of Rosemary, My First 
Love och The Glass Lake. De texter som hämtas från Solid Ground är The Porcelain Box, 
Growing Up, The Mysteries of Tortellini – a Food Memory, The Rescue och The Kiss. Dessa 
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undersöks med hjälp av Hirdmans formler och genuskontrakt. Texterna granskas även utifrån 
tanken om performativa handlingar och Björks maskeradmetafor.  
 
 
 
5.1 Hirdmans formler 
 
Nedan granskas texterna med hjälp av Hirdmans formler A-B och A-a.  I beskrivningarna av 
Hirdmans formler togs A-icke A upp. Denna relation finns inte representerad i texterna, vilket 
heller inte väntades då denna formel likställer kvinnor med djur och ting. 
 
5.1.1 Manligt genus A 
A har tre grundläggande beståndsdelar: styrka, själ och förnuft (Hirdman, 2001, s 50). Dessa 
tar sig olika uttryck i texterna. Ett av de mest frekvent förekommande uttrycken för styrka i 
texterna är beskrivningar av mannen som sexuellt potent och ett sexuellt subjekt. Detta kan 
exemplifieras med beskrivningar från Dr Crippen och Grease. Doktorns sexuella drift för 
honom till den unga sekreteraren Ethel.  ”She was only 17, and the 39-year-old Crippen found 
her irresistibly attractive” (Gustafsson & Peterson, 2001, s 12). När han attraheras av henne är 
dragningen så stark att hon blir omöjlig att motstå. 
      När Danny och killgänget relaterar Dannys och Sandys relation i texten till Summer 
Nights antyder Danny att de haft sex. Killgänget bekräftar sig själva och Danny som sexuellt 
subjekt och sig själva som sexuellt potenta (med intresse för och vilja till sex) genom att 
kommentera och fråga. Den styrka som A tillskrivs kan även tolkas som fysisk styrka vilket 
kopplas samman med en ung och frisk kropp. Exempelvis använder Joseph Abeba i The 
Porcelain Box löständer för att ses som ung och frisk. I A finns även förnuft och själ. Detta 
innebär att mannen sällan ifrågasätts. Mannens förnuft tas förgivet vilket gör detta svårt att 
exemplifiera. Ett exempel skulle kunna vara det faktum att Dr Crippens affär med sin 
sjuttonåriga sekreterare aldrig ifrågasätts. 
     Hirdman skriver att manligt genus framförallt förhandlas i förhållande till andra män 
(Hirdman, 2001, s 58). Detta innebär inte att det inte sker tillsammans med en kvinna eller i 
kvinnors närvaro. Det är likafullt intressant att se det förhandlas i den homosociala situationen 
i både Grease och The Glass Lake. I Grease är killarnas dialog tydligare inriktad på dem 
själva och mannens roll som sexuellt subjekt än tjejernas dialog som i huvudsak handlar om 
Danny. 
 
5.1.2 A-a: Enkönsformel 
Den kvinna som förhandlar sitt genus till a har mer av de egenskaper som krävs i den manliga 
professionella världen än B vars natur lämpar sig i hemmet. Självförsörjandet är ett uttryck för 
styrka. Exempel på yrkesarbetande kvinnor är Ethel i Dr Crippen och  Kristina i The 
Mysteries of Tortellini – a Food Memory. Ethel är Dr Crippens sekreterare och underställs 
genom detta sin arbetsgivare och älskare. Hur Kristina tjänar sitt uppehälle säger oss aldrig 
texten. Hon är dock vuxen och ensamstående, vilket leder oss till slutsatsen att hon har ett 
arbete. I den historia hon berättar ges Brians jobb stor fokus. Detta är givetvis en konsekvens 
av ämnesvalet, men visar även på hennes plats i den professionella världen som mindre viktig 
än Brians. Brians arbete är intressant ur genushänsyn. Matlagning är traditionellt förknippat 
med kvinnlighet. Författarinnan visar tydligt att den professionelle kocken är en manlig roll. 
Brian är klassiskt skolad och lagar mat med den professionelles verktyg, icke att jämställas 
med hemmets köksutrustning. ”He came to my house with his wok and knives and sauté 
pans” (Nilsson & Svedberg, 2003, s 78). Kristina försöker laga tortellini och katastrofen är 
trots hennes förväntningar inte total. Brian lämnar henne inte och äter till och med upp maten. 
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Hon är a då hennes matlagningskunskaper är mindre än den professionelle Brians. Hennes 
relativa misslyckande är även relevant för matlagning som stereotypt kvinnligt. Hon får med 
nöd och näppe ihop en måltid, vilket gör tydligt att hon inte är den hemmets matrona som 
Hirdman kallar B i sina formler. Även detta skapar henne som a. Kristina förhandlar sitt 
genus i förhållande till Brians A och när han bekräftar detta vet hon att han är den rätte. ”He 
didn’t laugh. His look told me that this guy was the one” (Nilsson & Svedberg, 2003, s 80). 
     Hos A är sexuell potens och subjektsroll ett uttryck för styrka. a liknar honom i detta. 
Sandy blir i slutet på texten Grease en dream date. Vad denna förändring består i beskrivs 
aldrig explicit. Hon har tidigare varit sweetest of the sweet och präglats av sexuell 
återhållsamhet. I texten till Summer Nights talar killarna om Danny och Sandys sexuella 
relation, medan Sandy målar upp en bild av relationen som oskuldsfull och söt. Från detta kan 
slutas att förändringen består i en sexualisering av hennes genus.  Denna föregås av att Sandy 
”leaves, wondering what she has to do to fit in” (Gustafsson & Peterson, 2001, s 58). 
Förändringen tycks en desperat handling för att passa in snarare än sprungen ur den egna 
viljan. Sandy jämställs inte med Danny som sexuellt subjekt genom denna förändring. Hennes 
sexuella identitet underställs snarare Dannys då det är hennes känslor inför honom som fått 
den att komma tillstånd. Att a förhandlas i förhållande till A är tydligt i texten då det inte är 
förrän Sandy omförhandlat sitt genus som paret får varandra.  
     Ethel är i texten, Dr Crippen ett sexuellt subjekt redan från början. De beskrivs båda som 
handlande när affären inleds. ”They began an affair…” (Gustafsson & Peterson, 2001, s 12). 
Ethel handlar som sexuellt subjekt av eget intresse. Det är dock mannens dragning till henne 
som är affärens ursprung. ”Crippen found her irresistibly attractive” (Gustafsson & Peterson, 
2001, s 12). Den unga kvinnan är ett sexuellt subjekt, a, då hon handlar men inte är 
initiativtagare till affären. Den lätthet med vilken Ethel ikläder sig rollen som Dr Crippens son 
visar på hennes roll som lilla a. Rollen innebär ett underställande i grad av maskulinitet då 
den 17årige pojken inte är lika mycket man som den 39årige mannen. Den innebär även ett 
underställande i familjerelationen far-son. Den kvinna som förhandlar sitt genus till a kan 
förknippa sig med manliga symboler utan att förlora sin roll i det heterosexuella spelet. I 
exemplet finns dock en tydlig underställning vilket kan förstås som förutsättningen för detta.  
     Även Kristina är ett sexuellt subjekt i sin tanke och önskan att Brian tillbringar natten hos 
henne. Men hon är underställd Brian då hon förmodar att han inte kommer att stanna hos 
henne om hon inte lyckas i köket. 
 
5.1.3 A – B: Tvåkönsformel 
 I Dr Crippen är Mrs Crippens särart tydlig; hon är B. Hennes domän är den lilla världen, 
särskiljd från den stora världen som både Dr Crippen och Ethel ingår i. Hon benämns endast 
som Mrs – alltså doktorns fru. I textutdraget My First Love, från Nick Hornbys roman High 
Fidelity, beskrivs den första heterosexuella kontakten. Berättarens förförståelse av genus 
passar bäst in på formeln A-B.  Hornby ställer we mot the girls och visar tydligt på hur 
världen upplevs uppdelad i två grupper. Det skrivs i texten att ungdomarnas tidigare umgänge 
främst skett i killgäng och tjejgäng. 
     Berättarens uppfattning om A-B som allmängiltig utmanas i texten. Den i det 
heterosexuella spelet aktiva kvinnan är något som för den unge protagonisten undflyr 
beskrivning. Kvinnan kan inte ens tänkas som ett begränsat sexuellt subjekt, a, och självklart 
inte som ett sexuellt subjekt jämställt mannen. Att Alison Ashworth är den som initierar den 
något klumpiga relationen gör att det inte kan beskrivas som att berättaren ”started going out 
with one of them” (Gustafsson & Peterson, 2001 s 170). Att A är den aktive i det 
heterosexuella spelet är förgivettaget. Förebilder saknas inte: ”People I had seen kissing by 
1972: James Bond, Simon Templar, Napoleon Solo, or maybe Omar Sharif and Julie Christie, 
Elvis” (Gustafsson & Peterson, 2001, s 171). Den som kysser (och därmed är aktiv) är 
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mannen. När Julie Christie nämns är det efter och tillsammans med Omar Sharif som hon 
spelade mot i Doktor Zhivago. 
     Förvirringen inför den aktivt handlande kvinnan återkommer när Alison utan förvarning 
väljer Kevin Bannister. Det är inte en känslomässig törn så mycket som en förvirring inför ett 
regelbrott. Kontraktets paragrafer förstås ju av alla – varför håller sig inte Alison till dem? ”I 
stung, and I blushed, and I suddenly forgot how to walk without being aware of every single 
part of my body … I didn’t want to fight” (Gustafsson & Peterson, 2001, s 172). Denna 
förväntan tycks leva kvar hos den vuxne berättaren när han säger att varje romantiskt 
förhållande han haft sedan dess i någon bemärkelse varit en variation på det första. Han 
förväntar sig att finna A-B men stöter på problem.  
     Ritas tolkning av Helen McMahon i The Glass Lake kan klassificeras som A-B. Kvinnan 
som står i fokus, Helen McMahon är i texten inte närvarande. Endast i slutet av texten 
kommer hon till tals och då genom sin make. Rita frågar sig varför en kvinna med en 
kärleksfull familj ska ut och promenera i kyla och blåst när hon kan sitta hemma vid brasan i 
sitt eget rum med tjocka sammetsgardiner dragna för fönstren. Hennes fråga är uttryck för ett 
sakligt oförstående. Hennes brist på förståelse har att göra med hennes tankar om kvinnlighet 
och manlighet. Troligt är att hon inte ställt samma fråga (eller någon fråga alls) rörande en 
man som behagade lämna huset klockan kvart i tio på kvällen. Kvinnans natur är enligt Rita 
sådan att hon trivs i hemmet. Hennes förförståelse av kvinnan är som B – särart. 
     Martins sista kommentar är textens viktigaste. Det är det enda tillfälle den försvunna 
kvinnan får uttala sig och då genom sin make. ”But she wanted to be left alone; she said she 
felt like a prisoner unless she could walk on her own” (Gustafsson & Peterson, 2001 s 195). 
Detta bekräftar att Ritas antagande om Helen som B inte stämmer. Hon känner sig som en 
fånge och längtar ut. 
     I textutdraget som hämtas från manuskriptet till Titanic visas tydligt på kvinna som särart i 
förhållande till man, A-B. Rose och Jack beskrivs som starkt kontrasterande. I början av 
texten syns tydligt dikotomin känsla – tanke. I textens genusdiskurs är kvinnan en emotionell 
natur medan mannen är förnuftig och eftertänksam. Rose kommer springande och är full av 
känslor: ”angry, furious…shaking with emotions she doesn’t understand…hatred, self-hatred, 
desperation”. Hon springer förbi Jack som ligger tillbakalutad ”thinking artist thoughts and 
smoking a cigarette” (Gustafsson & Peterson, 2001, s 121). I den mån artist thoughts kan 
tolkas som känsla bör framhållas det sätt på vilka dessa beskrivs. Vad tankarna egentligen 
består i uttrycks aldrig. Filmkaraktären Jacks finkänslighet är en tom pose jämfört med Rose 
innehållsrika känsloregister. Att det är just Roses känslor som ges ett innehåll motsvarar 
tanken om kvinnan som styrd av sina känslor. 
     I dikten A Sprig of Rosemary finns visserligen ingen bärare av manligt genus. Det är dock 
inte explicit utskrivet huruvida diktjag och objekt är kvinnor eller män. I kapitel 8.1 kommer 
stöd för tolkning av båda som kvinnor att redovisas. Trots frånvaron av bärare av manlighet 
anspelas på symboler som förknippas med manlighet och kvinnlighet respektive. Detta visar 
på att genus förhandlas i förhållande till genusdiskursens tankar om manlighet och 
kvinnlighet, inte till enskilda individer. Objektets genus förhandlas till B, då hon förknippas 
med sömnad, hemmet och stillhet. 
 
5.1.4 B blir a 
I texten Grease attraheras Danny initialt av Sandy som B, kvinna som särart, men gängets 
genusdiskurs tillåter inte att de inleder ett förhållande. Sandys kvinnliga särart är lika med 
sexuell tillknäppthet och romantiska ideal. Förgivettagandet om detta B i textens genusdiskurs 
att hon inte har någon egen sexdrift och att sex är en uppoffring som görs för mannen, hon är 
ett objekt (ses bl.a att gänget retar Danny för att han är tillsammans med en tjej som är alltför 
sweet). Gängets idealkvinna är a: kvinnligt genus förhandlat till att likna mannen i det att hon 
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också är ett sexuellt subjekt, dock ett begränsat sådant. Kvinnan som halvgången man utgör 
ett mindre hot mot gängets frihetsideal, sexuellt och i övrigt. Danny gör ett försök att handla i 
enlighet med sina känslor, men det är först efter det att Sandy anpassat sig och blivit mer lik 
Danny som paret tillslut får varandra. 
     I texten skrivs endast att Sandy blir en dream date. De elever som sett filmen vet att 
hennes anpassning består i en kraftig sexualisering av hennes yttre.10 Det tidigare prydligt 
uppsatta håret släpps ut, den långa klänningen byts mot åtsittande byxor och en lågt skuren 
topp. Hennes maskulina byxor och det mindre vårdade utseendet ger bilden, inte av ett 
sexuellt objekt utan av ett sexuellt subjekt, hon har blivit a. Även för den som inte sett filmen 
är tolkningen av förändring från sweetest of the sweet till dream date som liktydig med 
sexualisering alltså nära tillhands. 
     Sandy är aktivt handlande i sin förändring. Hon är dock passiv såtillvida att hon anpassar 
sig till en ny genusdiskurs och därigenom gör avkall på det som tidigare varit utmärkande för 
henne. Förändringen förstås bäst som en desperat åtbörd för att passa in och få tillgång till 
Danny. Sandys söthet (i det närmsta att förstås som kyskhet) har varit kvinnlighet som särart, 
alltså B. Sandys förändring till a och dream date är ytlig och gör henne alltså inte jämställd 
Danny som sexuellt subjekt. 
    
5.1.5 a blir B 
I Growing Up förändras den kvinnliga protagonisten Lana från att passa in i a-kategorisering 
till att bättre stämma in på B. Texten börjar med beskrivningar av delar av Lanas liv som inte 
handlar om kärleksrelationer. I dessa delar av Lanas liv är hon rebellisk. Hon bråkar med sin 
mamma. Hon bråkar med lärarna och läser inte sina läxor. Hon uppför sig illa på bussen. 
Hennes konstruktion av genus är alltså i dessa delar av hennes liv inte motsvarande kvinnan 
som särart B. Lana tar plats och går emot strukturerna familj, skola och offentligt uppförande. 
Här är hon ett a, mer lik en ung man i sin aggressivitet och upprorsanda än en vuxen B.  
     Men i hennes tankar om framtida kärleksrelationer och familj framstår hon som B. I texten 
är det inte faktiska kärleksrelationer som beskrivs utan dagdrömmar, framtidsvisioner och 
sexuella fantasier. Lanas genus konstrueras inte i förhållande till en annan människa utan i 
förhållande till manlighet som den ser ut i textens genusdiskurs. Lanas dagdrömmar fokuserar 
på framtida man och familj. Lana har köpt ”dozens of cheap photo albums and filled them up 
with pictures of houses and husbands and children” (Nilsson & Svedberg, 2003, s 63). Lana är 
dålig i skolan, men hon vill skaffa barn med en man som är utbildad. Det är en stereotyp 
genuskonstruktion där mannen står för den stora världen (arbete) och kvinnan för den lilla 
världen (familj). 
     I The Kiss visas manligt och kvinnligt först som en enkönsmodell där kvinnlighet existerar 
på samma skala som manlighet men värderas lägre, A-a. Detta övergår sedan i kvinnlighet 
som särart i förhållande till mannen, A-B. Jimmy är aktiv i sin lek medan Cecily passivt tittar 
på med fingret i mun. När hon sedan vill vara med är Jimmy den dominerande, och Cecily 
tittar ängsligt på honom. ”She was conscious of the critical eye watching her” (Nilsson & 
Svedberg, 2003, s 235). Detta kan ses som ett A-a förhållande: Cecily vill delta på As område 
men är den svagare, mindre kompetenta och osäkra. Hon underställer sin egen lek hans lek, 
samtidigt som hon försöker integrera dem. Men hierarkin är synlig då hon riskerar sin leksak. 
    Den stora vändningen i berättelsen är när prästen får syn på Cecily som pussar Jimmy till 
tack för att han fraktade hästen över vattnet. Prästen går då fram och viger dem. Detta är ett 
performativt yttrande som vilar på gemensam förförståelse av dess innebörd. Alla vet vad 
giftermål innebär – även små barn. Giftermålet skapar Cecily som B, kvinna som särart. 
Hennes kvinnlighet gör nu att hennes plats är hemmet. Jimmy bestämmer att Cecily inte får 
                                                 
10 Hur många av dagens gymnasieelever som sett filmen är svårt att uppskatta. Det som kan sägas är att den 
åtnjuter viss kultstatus både som musikal och film riktad specifikt till en tonårspublik. 
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lämna hemmet, medan han går ut för att skaffa ett jobb. Samhället runt omkring bekräftar 
deras roller A och B: Jimmy söker arbete på tre ställen: en affär, ett hotell, och en nöjesarkad. 
Alla de som arbetar där är män.  
 
 
5.2 Det stereotypa genuskontraktet 
 
I detta avsnitt granskas texterna med hjälp av Hirdmans definition av genuskontraktet. Först 
redovisas fall där det stereotypa genuskontraktet framhålls i texterna, sedan fall där det 
stereotypa genuskontraktet bryts på olika sätt. 
 
5.2.1 Upprätthållande av det stereotypa genuskontraktet 
I Dr Crippen är fördelningen av sfärer tydlig då Mrs Crippens värld är den lilla världen, 
hemmet, medan Dr Crippen har den stora världen som sin sfär. Dr Crippen och Ethel etablerar 
aldrig någon liten värld att dela utan befinner sig tillsammans i den stora världen. 
Genuskontraktet bekräftas trots detta när Dr Crippen döms skyldig och Ethel går fri. Dr 
Crippen bedöms som ensam skyldig utifrån genuskontraktets tanke om den stora världen som 
förknippad med manligt genus. Kvinnan ses inte som handlande i den stora världen, trots att 
hon faktiskt har handlat i deras flykt. Även i frånvaro av liten värld är kvinnan förbunden 
därmed. Hon blir här inte jämställd mannen i den stora världen. 
     I texten till Summer Loving ses tydligt tankar om uppgifter och sfärer som förlängning av 
kvinnlig och manlig essens. Sången är en duett där Sandy och Danny i musikalens början 
förklarar för tjej- respektive killgänget vad som hände när de träffades under sommaren. 
Gängen frågar om och kommenterar det som karaktärerna säger. Danny visar hur han lever 
upp till sin roll som beskyddare av kvinnan i enlighet med det stereotypa genuskontraktet. 
Han påstår att han har räddat Sandys liv och etablerar därigenom sig själv som en god 
man/beskyddare. Killarnas dialog handlar om kompetens i den stora världen medan 
tjejgängets frågor kretsar kring det materiella. De vill veta vilka förutsättningar han har att 
vara en god man enligt det stereotypa genuskontraktet – kan han beskydda dig? Har han bil? 
Har han pengar? 
     Berättaren i textutdraget My First Love väntar sig att genuskontraktet skall efterlevas. 
Detta är ett grundantagande hos honom. Enligt genuskontraktet skall mannen beskydda 
kvinnan. Detta tillskriver i förlängningen honom rollen som den aktive i det heterosexuella 
spelet. Berättarens förväntningar på relationen mellan man och kvinna saknar inte förebilder. 
Alla filmkyssar han sett bekräftar mannen som aktivt handlande – den som kysser kvinnan 
som blir kysst. Som redovisats ovan är detta den relation som berättaren förväntar sig att män 
och kvinnor skall ha till varandra. När den utmanas resulterar det i förvirring.  
      Huvudpersonernas unga ålder gör texten särskilt intressant då de befinner sig i ett 
gränsland mellan barndomens homosociala pojk- och flickgäng och vuxenvärldens 
heterosexuella spel. Texten visar på en förståelse som finns av genuskontraktet även innan 
egna erfarenheter av sexualitet. I texten syns det stereotypa genuskontraktet i det 
heterosexuella spelet, trots avsaknad av faktiskt stor, respektive liten värld att förhålla sig till. 
     I Growing Up syns genuskontraktet inte i faktiska relationer, utan i en ung kvinnas 
dagdrömmar om relationer. Genuskontraktet är synligt i den unga Lanas önskan och dröm om 
heterosexuell relation med äldre man som har hög inkomst, och det stora målet är 
familjebildande. Lana vill bli försörjd så hon kan ta hand om en familj. Lana önskar sig alltså 
det som passar in i genuskontraktet: att inte läsa vidare (vilket hade gett tillgång till den stora 
världen) och att skaffa barn. 
     I The Kiss syns hur genuskontraktet finns också i barns medvetande. Trots att de inte har 
någon egen erfarenhet av en relation är de mycket medvetna om BÖR:et mellan man och 
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kvinna. I texten går en präst fram och viger barnen, på skämt, men de förstår inte skämtet. 
Alla vet vad giftermål innebär – även små barn. Giftermålet placerar barnen under 
genuskontraktets ok. Här syns genuskontraktets uppgiftsfördelning mellan män och kvinnor. 
Jimmy bestämmer att Cecily inte får lämna hemmet, medan han går ut för att skaffa ett arbete. 
Hans värld som gift man (hur mycket nioåring han än är) är den stora världen, Cecilys värld 
är den lilla världen, hemmet. Samhället runt omkring dem bekräftar detta: Jimmy söker arbete 
på tre ställen: en affär, ett hotell, och en nöjesarkad. Alla de som arbetar där är män. Det är en 
manlig stor värld, och även om männen skrattar åt Jimmys arbetssökarförsök har han ändå rätt 
– det är där han som man hör hemma.  
     Jimmys inställning bekräftas även av pappan och prästen:  
 

‘So Jimmy did the right thing’ said his father. ‘He went looking for a job to support Cecily.’ 
‘Hmm,’ said the priest. ‘Cecily would be an expensive wife’ 
 

Även om både prästen och pappan är medvetna om att de spelar ett spel, så verifieras Jimmys 
uppfattning om att män måste skaffa arbete för att försörja sina fruar. Genuskontraktet 
innebär alltså att han måste ta hand om sin fru. 
    Äktenskapet upphävs, och Jimmy blir oändligt lycklig. Här bekräftas genuskontraktet som 
ett ok för båda kön, inte bara för kvinnan som har en snävare sfär, utan även för mannen som 
tyngs av BÖR:et att stå för försörjning och beskydd. Prästen säger att Jimmy är fri som en 
fågel, och har dåligt samvete över sitt skämt därför att Jimmy har fått så många timmar av 
oro över sin roll som familjeförsörjare. I texten finns en vuxens eftertanke, och det i faderns 
fundering över sonens reaktion: ”He wondered if he was responsible for something buried 
deep inte the mind of his son that had caused this simple joke of the priest to bring such 
terror” (Nilsson & Svedberg, 2003, s 240). Skämtet var alltså äktenskapet. Fadern funderar 
över huruvida han är ansvarig för någonting som pojken internaliserat – något som gjorde 
tanken om äktenskap så fruktansvärd. Det var genuskontraktets tyngd av manlig 
försörjningsplikt som gjorde pojken så rädd och orolig. Denna samhällsordning var alltså 
mycket tydlig för pojken trots hans ringa ålder.  
     The Rescue är intressant då det finns två huvudrelationer: det förlovade paret Rose och Cal 
samt relationen mellan Rose och Jack. Trots att dessa är varandras motsatser upprätthåller 
båda relationer genuskontraktet. Både Cal och Jack är Roses beskyddare, men på olika sätt. 
Den rike Cal kan ge ekonomisk och social trygghet, medan Jack i texten konkret räddar Roses 
liv.  
     I Rose och Cals relation är planen att de ska ingå äktenskap inom en snar framtid. Men 
läsaren får reda på att Rose inte vill. Den underliggande norm som beskrivs i texten är att 
äktenskapet som struktur inte behöver innehålla kärlek. Mannens beskydd är inte en 
kärleksförklaring utan visas tydligt vara en roll han tillskrivs i det stereotypa genuskontraktet. 
Genuskontraktet med dess normer upplever Rose som så pass förtryckande att hon är nära att 
begå självmord för att komma ur situationen.  
     Den andra relationen i texten är mellan Rose och Jack. Den står i skarp kontrast till Rose 
och Cals relation när det gäller den känslomässiga ömsesidigheten, men bekräftar även den 
genuskontraktet. Jack är den beskyddande mannen, som räddar Rose på flera sätt. Först räddar 
han henne från sig själv – han är den starke, förnuftige mannen som räddar kvinnan från 
hennes egen destruktivitet. Efter att hon bestämt sig för att inte hoppa, räddar han henne från 
att faktiskt falla överbord. Till sist räddar han henne från den sociala skandalen som det hade 
inneburit om hennes trolovade fått reda på att hon var suicidal.   
 
5.2.2 Kontraktsbrott 
I texten om Dr Crippen syns tydligt fördelningen av sfärer. Mannen skall enligt kontraktet 
försörja kvinnan genom sin roll i den stora världen (vilket Dr Crippen gör), medan kvinnan 
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ordnar i den lilla världen och där drar försorg om mannen. Mrs Crippen arbetar inte, utan är 
hemma i den lilla världen. Läsaren kan från beskrivningen av Mrs Crippen som tjatig dra 
slutsatsen att hon inte lyckats uppfylla sin del av kontraktet. 
     The Glass Lake kan tolkas handla om en kvinna som har brutit genuskontraktet och lämnat 
den lilla världen. De olika karaktärerna visar i sina tankar hur hon begått ett kontraktsbrott. 
Hembiträdet Rita undrar varför en kvinna med en familj ska ut och promenera i kyla när hon 
kan sitta hemma vid brasan i sitt eget hus. Rita bekräftar genuskontraktets tilldelande av den 
lilla världen som kvinnans sfär. Hennes brist på förståelse har att göra med hennes 
uppfattning av hur män och kvinnor BÖR förhålla sig till varandra och vilka sfärer de BÖR 
röra sig i. 
     Familjen är orolig då Helen varit borta längre än vanligt. Oron uttrycks av Martin och Kit 
(Helens make och dotter). Kits oro beskrivs mer utförligt än makens. Hon hör hur klockans 
tick-tock plötsligt dominerar hela huset vilket den aldrig gjort förut. Likt kinesisk vattentortyr 
blir den tid som modern är frånvarande plågsam. Kit är så pass känslosam (vilket även 
förklaras i ingressen - sensitive) (Gustafsson & Petersson, 2001, s 191) att känslorna spiller 
över och tar sig uttryck i upplevelsen av fysiska ting såsom klockans tickande. Beskrivningen 
av klockans ljud kontrasteras av Kits drömmar om de stunder då modern varit hemma och lärt 
henne spela kort, en lättjefull sysselsättning. Även Kit bekräftar att moderns naturliga plats är 
hemmet. Hon tar fasta på brottet mot genuskontraktet och säger att det inte är normalt. Hon 
finner i tanken stöd för detta hos Clio, hennes vän och dotter till en av faderns vänner. 
Genuskontraktet bekräftas i den homosociala relationen (om än i tanken). ”It wasn’t normal; it 
wasn’t what Clio would call normal” (Gustafsson & Petersson, 2001, s 192).  
     Självklart är Kits oro till viss del befogad då modern faktiskt är ute senare än vanligt, men 
den kan utifrån textutdraget inte ses som annat än överdriven. Lough Glass framstår i texten 
som en liten stad (kanske by) där alla känner alla. Vad slags hot finns där som kan vara så 
pass allvarliga? Det finns inga sådana tydliga hot i textutdraget. Det största hotet torde alltså 
vara kvinnan själv när hon rör sig utanför sin naturliga sfär, hon har brutit genuskontraktet. 
     De två som kommer för att berätta om båten som flyter mitt i sjön är båda män, Dan och 
Philip O’Brien. Genuskontraktet där mannen är beskyddare sträcker sig alltså utanför den 
egna familjen. Byns män beskyddar byns kvinnor och barn. De kommer för att försäkra sig 
om att barnen är hemma och inte lekt i båten. Hemmet som kvinnans domän och rätta plats 
bekräftas ännu en gång när Dan frågar ”what would Helen be doing down there at that time of 
night? Martin, it’s a quarter to ten. Have you taken leave of your senses?” (Gustafsson & 
Petersson, 2001, s 192). Genuskontraktet bekräftas alltså i texten från alla inblandade, 
förutom den frånvarande kvinnan. Hon får endast tala genom sin man, i slutet, då han säger: 
”But she wanted to be left alone; she said she felt like a prisoner unless she could walk on her 
own” (Gustafsson & Petersson, 2001, s 195). Genuskontraktets lilla värld, hemmet, liknade 
ett fängelse för Helen, och hon lämnade det.  
     Genuskontraktet är synligt i The Porcelain Box, men här finns en risk att mannen inte 
kommer kunna leva upp till hans tilldelade roll i genuskontraktet. Joseph Abeba är äldre – en 
trygg beskyddare, och har ett arbete – kan alltså försörja sig. Han har ett namn och ett yrke, 
medan kvinnan refereras till som fru. Hon existerar i texten endast genom honom – hon är 
hans fru. Hon är vacker och hon är ung. Relationen är inom ett äktenskap och mannen är äldre 
än kvinnan. I detta avseende kan den sägas leva upp till Hirdmans idé om genuskontraktet: 
mannen ska kunna beskydda och ta hand om sin kvinna. Om han helt försörjer sin fru eller 
inte får läsaren inte reda på, eftersom det aldrig skrivs huruvida hon har ett arbete eller ej.  
     Joseph gömmer sina löständer i en låda, och vill inte att hans fru ska få reda på att han 
använder löständer. Det pekar på att mannen i det här fallet kanske inte kommer att kunna 
hålla sin del av genuskontraktet: han är gammal och kanske för skröplig för att kunna 
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beskydda och försörja kvinnan. Det kan vara risken att om hon får reda på att han inte kan 
uppfylla denna roll så kanske hon lämnar honom, som gör att han smyger med sina löständer. 
     I The Mysteries of Tortellini – a Food Memory beskrivs första gången Kristina lagar mat 
till sin blivande man. Humorn i texten kommer av att Kristina inte kan laga mat, alltså inte 
lever upp till hennes roll i genuskontraktet. Förgivettagandet i genuskontraktet är att kvinnan 
ska kunna ta hand om den lilla världen, i vilken matlagning har en stor del. Kristina är säker 
på att han kommer att lämna henne, då hon inte kan leva upp till rollen hon som kvinna är 
tilldelad. Han stannar, men det intressanta är att han i slutet ändå håller fram hennes 
kompetens inom matlagning. Trots att Kristina alltså hade stora svårigheter med att laga mat 
åt sin blivande man, brukar han när någon frågar när de två förstod att det var ”the real thing” 
svara: ”The first time she cooked for me. She made me tortellini – from scratch!”(Nilsson & 
Svedberg, 2003, s 80). Bilden han visar upp för omvärlden är en bild av en kvinna som kan 
laga mat, som kan stå för den lilla världen, som alltså uppfyller genuskontraktets 
rollfördelning. Den bild som visas utåt bekräftar genuskontraktets roller, medan verkligheten 
egentligen är en annan.      
 
 
5.3 Performativa handlingar och maskeradmetafor 
 
I detta avsnitt granskas de performativa handlingar som utförs i texterna och på vilket sätt 
dessa bekräftar eller ifrågasätter stereotyp manlighet och kvinnlighet. Björks 
maskeradmetafor används även som utgångspunkt för att granska hur genuskonstruktionerna 
syns i det yttre. I texterna hittades ingen maskeradmetafor som ifrågasatte stereotyp manlighet 
eller kvinnlighet.  
 
5.3.1 Performativa handlingar som bekräftar stereotyp manlighet och kvinnlighet 
När Dr Crippens fru beskrivs med ordet nagging till skillnad från attraktiva unga Ethel skapas 
de två karaktärerna som attraktiv respektive icke-attraktiv för mannen. Det är tydligt att det är 
Dr Crippens perspektiv som tillåts skapa karaktärerna genom beskrivningen. Samma 
perspektiv syns i ordvalet irresistible. Den unga kvinnans dragningskraft är omöjlig att 
motstå, ett perspektiv som inte kan tänkas förstås av Dr Crippens fru. Mannens sexualitet 
skapas genom den performativa handlingen, beskrivningen, som stark och omöjlig att stävja. 
Ytterligare ett exempel på perspektivtyngd beskrivning är att Mrs. Crippen inte har något 
förnamn. När hon beskrivs endast med titel förblir hon anonym och därmed mindre viktig. 
Detta är inte sagt att berättaren är den samma som Dr Crippen, men att hans perspektiv är det 
som skiner igenom i ordval. Texten hade sett annorlunda ut om de kvinnliga karaktärernas 
perspektiv skildrats.  
     I texten till Summer Nights skapar killgänget och Danny sig själva som sexuellt potenta 
starka män genom sin fokus på sex och bravur. När killgänget frågar om hon stretat emot (put 
up a fight, Gustafsson & Peterson, 2001, s 59) förstärks bilden av kvinnans könsumgänge som 
en eftergift för mannens obändiga libido. När Sandy säger att inget hänt är även detta en 
performativ handling. Hon skapar sig själv som en sexuellt återhållsam, fin flicka. Vilken av 
de två versionerna som stämmer är i sammanhanget ointressant. Det intressanta är hur de 
förhandlar sitt genus och genusdiskursen genom sina performativa handlingar.  
     I textutdraget My First Love är den vuxna rollen och sexualiteten i gryende hos 
huvudpersonerna. Det är tydligt i beskrivningar och karaktärernas performativa handlingar att 
de håller på att omskapa sig själva och sin värld för att passa vad de uppfattar som sin nya 
identitet. Texten inleds i killgänget på lekplatsen. Platsen är relevant såtillvida att den alldeles 
nyligt varit något annat för dem, en plats för glädje, engagemang och inlevelse. Deras 
beteende på lekplatsen, med nonchalans och manlig bravur är performativa handlingar som 
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alla relaterar till konstruktionen av ett manligt genus. Pojkarna speglar sig själva i den 
performativa handlingen och ser sig själva som bärare av manligt genus. Genom att skapa 
lekplatsen som något som bemöts med dödsförakt eller nonchalans blir de själva till den 
starke man som är dödsföraktande och inte låter sig suggereras av lekar. När Hornby ställer 
we mot the girls bekräftas manlighet genom att visa på en motsats. Världen skapas genom 
beskrivningen/ordvalet som tydligt dikotomisk, uppdelad i två grupper av män och kvinnor. 
Hirdman menar att en viktig del av förhandlandet av genus består i skapandet av skillnad. 
Skapandet av ett vi (we) och dem (the girls) existerar först när en reell skillnad finns 
(Gustafsson & Peterson, 2001, s 168).  Den nästintill magiska dragningskraft som flickornas 
bröst utövar på den unge berättaren kan ses som just detta. Bröst är inte en skillnad som 
skapas konkret (bröst är och förblir på kvinnokroppen). Det är sexualiseringen som 
performativ handling som gör dem till en skillnad mellan män och kvinnor. Det finns 
generella skillnader som inte åtnjuter samma uppmärksamhet – bredare höfter, lägre panna, 
mer underhudsfett etc.11 Det är alltså inte det vackra leendet, vänligheter, mindre 
framträdande skillnader eller ens den vackra flickan som helhet som får uppmärksamhet utan 
just den mest framträdande skillnaden. Redan i tidiga år lärs människan att sexualisera denna 
del av kvinnokroppen. Hypotetiskt skulle en sexualisering av fotsulan, armhålan eller 
överarmen vara lika möjlig och logisk.  
     Ritas inre monolog i The Glass Lake kan ses som en performativ handling. Hon förstärker 
sin genuskonstruktion. Logiken kan ses som den följande: det är okvinnligt att vilja vara ute 
sent på kvällen och jag vill inte vara ute kvart i tio på kvällen, alltså är jag kvinna. En 
liknande performativ tanke finns i Kits oro. I sin inre monolog finner hon stöd i det 
homosociala. ”It wasn’t normal; it wasn’t what Clio would call normal” (Gustafsson & 
Peterson, 2001, s 192). Genom att en annan bärare av kvinnligt genus bekräftar det avvikande 
som avvikande blir Kit själv bekräftad som kvinnlig.  
     När Martin kommer till sjön är bara män närvarande. Situationen är alltså homosocial. 
Martin gråter och synen av en gråtande man är så pass chockerande att Stevie Sullivan tittar 
bort (Gustafsson & Peterson, 2001, s 195). Dan O’Brien bannas för att han upprört Martin. 
Detta kan inte bero på att Martin inte har rätt att få reda på att hans båt har slitit sig. Det kan 
heller inte tolkas bero på att hans fru möjligtvis är försvunnen, vilket han torde ha rätt att få 
reda på. Den tolkning som har bäst förankring i texten är att Dan bannas för att han fått 
Martin att misslyckas i sin konstruktion av sig själv som bärare av manligt genus (och att en 
pinsam situation därmed uppstår i den homosociala gruppen). Att gråta är en performativ 
handling som skapar kvinnligt (känslosamt) genus. Självklart innebär detta inte att Martin 
omedelbart ses som bärare av kvinnligt genus. Performativa handlingar måste upprepas om 
och om igen.  
     Gråten kontrasteras av Martins förklaringar: ”I sat there saying she’s never been as late as 
this. I wanted to come looking for her. If only I’d come” (Gustafsson & Peterson, 2001, s 
195). Detta kan läsas som ett försök att återupprätta sig som man, genom performativ 
handling. Han är förnuftig och vill försvara. Den tröst som erbjuds Martin är begränsad. Dr 
Kelly klappar honom på ryggen och säger ”I know, I know” (Gustafsson & Peterson, 2001, s 
195). Här finns inga uppmaningar om att gråta ut eller frågor om hur han mår. Genom att inte 
förmoda att Martin behöver gråta ut eller verbalisera, eller tröstas på något annat vis, bekräftar 
Dr Kelly att Martin fortfarande är man. Dr Kelly speglar sig även i denna performativa 
handling då han är förnuftig och saklig. Han stärker därigenom sitt eget manliga genus.  
     I sina framtidsdrömmar och tankar skapar Lana ett stereotypt kvinnligt genus. Fantasierna 
och de påhittade kärleksrelationer som målas upp är performativa handlingar genom vilka 
Lana skapar sitt tänkta framtida genus. Hon ämnar finna en försörjare som tillåter henne att 
                                                 
11 Genom historien  har kulturen funnit tillfälle att någon gång sexualisera alla dessa detaljer – men ingen utav 
dem i samma utsträckning som bysten. 
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vara hemma i den lilla världen. Även i hennes sexuella fantasier skapar hon ett stereotypt 
kvinnligt genus åt sig själv. I badet fantiserar hon om Leonardo di Caprio som Jack i Titanic 
på ett explicit sexuellt sätt ”I closed my eyes and I was making love to Jack on the white sand 
in the moonlight” (Nilsson & Svedberg, 2003, s 64). Trots att Lana kan styra och ställa i sin 
egen fantasi, ser hon inte en naken Leonardo di Caprio på sanden. Det som upplevs som 
erotiskt av Lana är att Jack ser henne. ”He [Jack] looked down at me in the cool white shine 
of the moon. My body glistened with sand” (Nilsson & Svedberg, 2003, s 65). Hon skapar 
med denna performativa handling sin kropp som sexuellt objekt och den heterosexuella 
drivkraften som i huvudsak manlig. Kvinnans kropp är vad mannen tänder på, och kvinnan 
tänder på att vara detta objekt.  
     När Rose och Jack beskrivs i The Rescue görs de som bärare av manligt och kvinnligt 
genus respektive. Texten bekräftar genom beskrivningarna vilket genus som hör hemma hos 
vilket kön. Rose kommer i början av texten springande, full av känslor: ”angry, 
furious…shaking with emotions she doesn’t understand…hatred, self-hatred, desperation”. 
Hon springer förbi Jack som ligger tillbakalutad ”thinking artist thoughts and smoking a 
cigarette” (Nilsson & Svedberg, 2003, s 121). Traditionellt knyts tanke till manlighet medan 
känsla knyts till kvinnlighet. Tanke präglas av logik och rationalitet medan känsla i det 
närmsta är lika med intuition, suggestion och infall. Rose är så pass mycket slav under sina 
känslor att hon är på väg att begå självmord för att bli av med dem. Jack bekräftar sin 
manlighet genom att med rationella ord, lugn och trygg tala henne tillrätta. När Jack räddat 
henne och de utbyter blickar blir han hela hennes universum. Hennes kvinnlighet skapas som 
underställd Jacks manlighet. Hans ögon fyller hela hennes värld. ”They suddenly seem to fill 
her universe” (Nilsson & Svedberg, 2003, s 124). 
     The Kiss är intressant då den tydligt visar på hur performativa handlingar förändrar våra  
egenskaper, identiteter och sätt att interagera med världen. Den performativa handlingen, 
vigseln förändrar vilka barnen är. Jimmy som tidigare lekt är skapad (mot sin vilja förefaller 
det) som vuxen man. Han drar från vad han har sett slutsatsen att han då måste skaffa ett 
arbete. Cecily har skapats som fru och måste därför stanna hemma. Texten bekräftar 
genuskontraktet och den lilla mängd insyn som finns i den lilla världen. När Cecily skapats 
som B innebär detta att hon inte förekommer i den fortsatta texten.  
 
5.3.2 Maskeradmetafor som bekräftar stereotyp manlighet och kvinnlighet 
I Grease är Sandys förvandling det tydligaste exemplet på maskerad. Hon skapar sig själv 
som a genom en ytlig förändring till dream date. Hennes yttre förändring innebär ett mer 
sexuellt yttre. Som diskuterats ovan är detta ett sätt att passa in i gruppens genusdiskurs där 
kvinnan bör vara a istället för B.  
     Josephs beskrivs i inledningen av The Porcelain Box som lyckad bärare av manligt genus, 
något som kompliceras då innehållet i den hemliga lådan visar sig vara Josephs löständer. 
Den manlighet som Joseph förhandlar sig själv till bärare utav skulle krackelera om det 
avslöjades att han använder löständer. De är såpass viktiga för honom att han försöker få 
landsdrivaren att ta emot en hel ficka silverpengar, eller halva flocken getter och några hönor, 
eller till och med att bo i hans hus för resten av livet. Den dagliga maskeraden måste 
upprätthållas. Även om Joseph vet att hans manlighet är en till viss del falsk förespegling 
upprepar han den performativa handlingen som skapar honom till potent och stark man. Han 
är inte trygg i att hans fru skulle stanna hos honom om hon fick reda på att han har löständer. 
     Vad är det då för manlighet han skapar sig som bärare av? Han framstår med löständerna 
som mer attraktiv för sin fru, i det heterosexuella spelet. Mannen skall vara sexuellt attraktiv 
för kvinnan, men manligt genus föreskriver inte fåfänga. Omgörandet av den egna kroppen 
förknippas starkare med kvinnan än med mannen. Detta kan tolkas som en av anledningarna 
till att Joseph så desperat försöker förhindra att han avslöjas som tandlös. Löständerna skapar 
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även (bilden av) kroppen som frisk och stark. Detta ingår i ett stereotypt tänkande om 
manlighet. 
     I The Rescue skapas genus inte bara i de två relationerna som beskrivs utan även i Roses 
kläder. Hennes kläder är inte gjorda för att röra sig i den stora världen. Kläderna innebär en 
begränsning i hennes rörelsemönster, både när hon ska klättra över relingen och då hon 
försöker klättra tillbaka. ”She has to hitch her long dress way up, and climbing is clumsy” 
(Nilsson & Svedberg, 2003, s 121); ”Her dress gets in the way, and one foot slips off the 
edge of the deck” (Nilsson & Svedberg, 2003, s 124). Björk diskuterar kläder och hur de 
formar människorna som bär dem: ”så bär vi inte våra kläder, så bär våra kläder oss, så 
formar de ‘våra hjärtan, vår hjärna och vår tunga som de vill’” (Björk, 1996, s 118). Kläderna 
skapar Rose som ofri, kroppsligen såväl som själsligen. Kläderna innebär att hon måste 
räddas av Jack från att falla överbord. Hon blir kvinnan som är beroende av mannen i sitt 
vara i den stora världen.   
 
5.3.3 Performativa handlingar som ifrågasätter heteronormen 
Stereotyp manlighet och kvinnlighet innebär som poängterats ovan en heterosexuell norm. I 
texterna som valts finns ett exempel som skulle kunna ifrågasätta den heterosexuella normen. 
Detta är dikten A Sprig of Rosemary av Amy Lowell. Poeten förknippar objektet med 
kulturella artefakter och handlingar som i sin tur skapar objektets genus och relation till 
poeten.  
     Dikten har flera möjliga tolkningar. Den kan tolkas som icke-erotisk och riktad till en 
moder, syster eller väninna. Den kan även vara en rolldikt där mannen besjunger kvinnan eller 
ett uttryck för lesbisk kärlek/erotik. I det följande argumenteras för den sistnämnda läsningen 
som en möjlighet. Denna finner för övrigt även stöd i Amy Lowells biografi. Texten beskriver 
inte explicit en kärleksrelation. Detta ligger dock i genrens natur. Lyriken beskriver oftare än 
prosan implicit.  
     Diktjaget skriver dikten som en kontemplativ tillbakablick. Stämningen är stilla och 
vilsam. Händer vilar på ett fönsterbleck och minnet vårdas likt en värdefull skatt. ”Resting for 
a moment on the sill of a window // My eyes keep always the sight of your hands” 
(Gustafsson & Peterson, 2001, s 99). Det sentimentala tillbakablickandet är i vår tids 
genusdiskurs knutet till kvinnligt genus medan den framåtblickande handlingskraften knyts 
till mannen. Poeten skapas genom valet av stil som performativ handling som kvinna. 
     Giltigt för både diktjaget och objektet är att de knyts till hemmet. Genom att knyta de båda 
till hemmet, den lilla världen, skapas poeten och objektet som kvinnor. Det är i kvinnans sfär 
som dikten utspelar sig och bara där. Den stora världen, mannens värld (utanför hemmet) tas 
endast in genom det fönster som objektet placeras framför när hon låter sina händer vila på ett 
fönsterbleck. Den bild som manas fram är av kvinnan som blickar ut från den lilla världen till 
den stora.  
     Diktjaget iakttar objektet när denna syr. Sömnad är starkt förknippat med kvinnligt genus 
och den lilla världen. Hon beskrivs sedan tillsammans med en bok. Boken kan tolkas på två 
olika vis. Den lättjefulla romanläsningen skulle skapa kvinnan som i besittning av ett ännu 
tydligare kvinnligt genus medan studier och andra former av professionell läsning skulle 
skapa ett mer manligt genus. Läsningen som boken som symbol för manlighet skulle skapa en 
kontrast till den tidigare nämnda sömnaden. Bokens dubbla tolkningsmöjligheter gör 
objektets genus mindre snävt.  
      Dikten är inte explicit i beskrivningen av karaktärernas relation. Diktjaget börjar med att 
konstatera att det inte är ansiktet som hon minns. Hon minns istället händer. Detta är en 
performativ handling såtillvida att den för läsaren skapar den relation som poet och objekt står 
i till varandra, men på vilket sätt? Händer bär på många konnotationer. Händer välsignar, 
hackar lök, motar bort, kammar hår osv. Men i de inledande verserna finns ingenting av detta. 
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Poeten minns händerna utan förbehåll. Den starkaste laddningen händer har kommer ur deras 
kopplingar till det taktila. Det är med våra händer som vi känner, smeker, masserar och 
stimulerar. Deras relation skapas genom beskrivningen som en erotisk sådan, alternativt som 
en icke-erotisk men mycket intim.  
     Poeten väljer att minnas händer istället för ansikte. Detta kan läsas på två sätt, antingen 
som en kraftig erotisering av kroppen där objektet blir anonymt, alternativt som att de står i en 
så pass intim relation till varandra att hela kroppen har blivit likt ansiktet kopplat till 
individen. Detta antyder att poeten står eller har stått i ett erotisk alternativt mycket intimt 
förhållande till objektet. I de två sista verserna minns poeten objektets röst som uttrycker den 
ljusa mjukhet som är hennes själ. Denna kärleksförklaring till själen kommer i dikten efter de 
erotiska/intimt taktila minnena. Minnet av kärleken är underställt minnet av den erotiska 
relationen. Poeten beskriver och skapar därigenom en kärlek till kroppen som kropp, innan 
hon går vidare till att beskriva kärlek mellan personerna.  
 
 
 

6 Diskussion 
 
 
Nedan diskuteras de resultat som redovisats i föregående kapitel samt dess relevans för 
skolan. Först följer en sammanfattning av resultat, sedan resultatens relevans för skolan. Detta  
diskuteras ur tre aspekter: språkklassrummets specifika villkor, skolans värdegrundsrelaterade 
uppdrag samt relevans för lärarprofessionen. 
 
 
6.1 Sammanfattning av resultat 
 
Syftet med studien är att undersöka hur manligt och kvinnligt genus konstrueras i utvalda 
texter ur två läromedel i Engelska A. Detta görs för att se vilka tankar om manlighet och 
kvinnlighet som legitimeras av skolan. 
    Hirdmans formler har i undersökningen använts för att utskilja mönster i framställandet av 
manligt och kvinnligt genus i texterna. Formlerna beskriver samhället som ett patriarkat. 
Dessa har använts med medvetenhet att det kan finnas exempel som faller utanför, eller helt 
motsäger hennes formler. Samtliga texter har i sin helhet kunnat beskrivas med Hirdmans 
formler. Texterna kan därför sägas förstärka en patriarkal genusdiskurs.  
     Mannen, A, står i alla texter för styrka, själ och förnuft. I två texter visas män som riskerar 
att och delvis misslyckas i sin genuskonstruktion. Det första fallet gäller Joseph Abeba som 
dels visar tendens till ett mer kvinnligt genus i sitt omgörande av kroppen, dels kanske 
misslyckas i konstruktionen av manlig styrka då han är gammal och möjligtvis svag. Det 
andra fallet gäller Martin McMahon som gråter offentligt. Den homosociala gruppens 
reaktioner visar att detta beteende inte är önskvärt för en man. Att gråta är att ge efter för 
känslor (som visar på ett kvinnligt genus), där ett manligt beteende borde präglas av 
självbehärskning: förnuft och styrka. Men dessa två fall ifrågasätter inte A som 
eftersträvansvärt. Då båda försöker återupprätta ett manligt genus, styrker deras försök bilden 
av manlighet som eftersträvansvärt.  
     Återkommande i texterna är skapandet av skillnad mellan kvinnligt och manligt genus. I 
alla texter passar de kvinnliga karaktärerna in under a eller B. Det är inte endast mellan A och 
B som skillnad måste skapas, utan även mellan A och a. Premissen för A – B är att kvinnlighet 
är att inte vara manlig och vice versa medan premissen för enkönsmodellen A – a är att vara 
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kvinnlig är att ha mindre av As egenskaper än A. Det motsatta förhållandet gäller för mannen. 
Kristina och Ethel är a eftersom de båda har yrken (även om Kristinas inte är explicit 
utskrivet), och därigenom till viss del ingår i männens stora värld. Texterna visar på deras 
yrkesroller som underställda A. Kristina underställs Brian genom att hennes yrke aldrig skrivs 
ut. Ethel är underställd Dr Crippen då hon är hans sekreterare.  
     I det heterosexuella spelet tillskrivs mannen rollen som sexuellt subjekt. Detta utgör i vår 
tolkning en förlängning av den styrka som enligt Hirdman är grundläggande i manligheten. 
Ethel är ett sexuellt subjekt, även om hon inte är initiativtagare till affären med Dr Crippen. 
Detta gör henne till ett underställt sexuellt subjekt. Kristina är ett sexuellt subjekt i sin 
uttryckta önskan att Brian tillbringar natten hos henne. Hon intar samtidigt en objektsposition 
i att hon tar förgivet att hon är den som ska väljas av Brian. När Sandy förvandlas från 
sweetest of the sweet till dream date innebär detta en sexualisering av hennes 
genuskonstruktion (Gustafsson & Peterson, 2001, s 58). Hon förhandlar sitt genus till att bli 
ett sexuellt subjekt, dock underställt Dannys roll som sexuellt subjekt. Kvinnlig sexualitet 
visas även i Lanas fantasier om Jack från filmen Titanic. Hon är ett sexuellt subjekt såtillvida 
att hon har erotiska fantasier. I dessa är det dock inte manskroppen som blir det sexuellt 
tändande objektet. Hon fantiserar om Jack som ser hennes egen kropp. Det sexuella objektet 
är alltså hon själv.  
     I sina tankar om relationer och framtida familjebildning framstår Lana som ett B. Hon vill 
vara i hemmets lilla värld, dra försorg om barn och en välutbildad man som försörjer henne. 
Detta tolkas som Lanas förståelse av sin egen natur som bättre lämpad för den lilla världen. 
Ett annat exempel på B är Sandy innan förhandlingen av hennes genus till a. Hon präglas 
inledningsvis av sexuell tillknäppthet och romantiska ideal. Då sexuell potens och subjektsroll 
tolkas som ett uttryck för manlig styrka förstås detta som kvinnlighet som särart. När modern, 
Helen beskrivs i texten, The Glass Lake sker detta genom hembiträdet, maken och dottern. 
Endast i den avslutande paragrafen kommer Helen själv till tals och då genom sin make, 
Martin. Rita, Kit och Martin ser alla kvinnlighetens plats som hemmet där hennes natur 
kommer till sin rätt. De tolkar alla Helen som B, kvinnligt genus som särart. När hon själv 
kommer till tals beskriver hon sin känsla av instängdhet. ”She felt like a prisoner unless she 
could walk on her own.” (Gustafsson & Peterson, 2001, s 195) I A Sprig of Rosemary finns 
inga män närvarande. De två karaktärerna, som tolkats vara kvinnor, ges ingen stark 
genuskonstruktion. De symboler som finns förhandlar dock deras genus till B istället för a. De 
knyts båda till hemmets lilla värld. Objektet knyts även till sömnad.  
     A – B är mer stabil än relationen A – a. Då samma egenskaper är eftersträvansvärda både 
hos mannen och kvinnan i den senare formeln är detta en enkönsformel med flytande skala 
mellan kvinnlighet och manlighet. Mannen löper en risk att falla ner till ett a och kvinnan kan 
stiga i graderna till ett A. Om detta sker innebär det misslyckande i respektive 
genuskonstruktion. Poängteras bör att inga av texterna innehåller sådana transgressioner. I A – 
B formeln finns endast risken att misslyckas i förhållande till den egna genuskonstruktionen 
men inte någon risk att sammanblandas med motsatt genuskonstruktion. A-B innebär alltså en 
trygghet i den egna genuskonstruktionen.  
     Som visats i resultaten är det möjligt för karaktärerna att förhandla sitt genus från B till a 
eller tvärtom. Detta pekar på en viss instabilitet i genuskonstruktionen. Karaktärerna kan 
omförhandla sitt genus, dock endast till de uttryck som föreskrivs deras biologiska kön.  
     För att förstå den stabila form i vilken genus återskapas använder Hirdman metaforen 
genuskontrakt. Syftet med metaforen är att synliggöra och förklara mönster i relationen 
mellan män och kvinnor. Det är inte endast i tvåsamhet som genuskontraktet existerar. 
Mönster återfinns i relationer mellan män och kvinnor i samhället. Genuskontraktet innebär 
en uppdelning av sysslor och sfärer. I alla texter har det stereotypa genuskontraktet  
bekräftats. Trots den inledande beskrivningen av Lana som rebellisk och aggressiv, beskrivs 
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hon sedan genom sina fantasier om kärleksrelationer som efterlevande genuskontraktet. 
Genuskontraktet visas i The Kiss och My First Love finnas i barn och tonåringars medvetande, 
trots att de inte har haft någon vuxen kärleksrelation. I The Glass Lake visas genuskontraktet 
existera, inte bara mellan två människor, utan bekräftas även i samhället. Byn i The Glass 
Lake är uppdelad i den stora världen där beskyddande män värnar om kvinnor och barn, 
medan kvinnorna har hand om den lilla världen i hemmet.  
     Genus förhandlas genom performativa handlingar. Dessa måste upprepas för att ha någon 
funktion i genusförhandlandet. Lana, Joseph Abeba och Kristina utför (medvetet eller 
omedvetet) performativa handlingar som är förknippade med det motsatta könets genus. Trots 
detta är den segrande genusdiskursen alltid den som skapar en dikotomi av manligt och 
kvinnligt med skillnader mellan grupperna. Joseph lyckas upprätthålla sin maskerad av 
manlighet och Kristina blir vald av Brian som upprätthåller bilden av ett uppfyllt 
genuskontrakt (”She made tortellini - from scratch”, Nilsson & Svedberg, 2003, s 80). Lana 
placerar sig själv i framtidsdrömmar i det stereotypt kvinnliga.  
     Björks maskeradmetafor kan appliceras på flera av texterna. Lana gör om sin kropp för att 
uppnå kvinnlighet, för att med denna kvinnlighet kunna attrahera en man. Joseph Abeba gör 
om sin kropp för att leva upp till en manlighet som innebär stryka och ungdomlighet. Sandys 
maskerad består i en anpassning av sin genuskonstruktion till den i gruppen önskvärda formen 
av kvinnlighet. Ett sista exempel på maskerad finns i Roses kläder. Kläderna skapar henne 
som kvinna. När hon vistas i den stora världen är hon en varelse som inte kan röra sig, som 
faller, och som behöver en mans stödjande arm eller räddande hand. 
 
 
6.2 Resultatens relevans för språkklassrummet 
 
Textanvändning har en självskriven plats i språkklassrummet. Talad och skriven text är medel 
och mål för ämnet. Mötet med text kan beskrivas som en interaktiv process där mening skapas 
mellan läsarens språkkunskaper, erfarenheter, läsvana och textens struktur, språk och innehåll 
(Lundahl, 1998, s 31).  
     En viktig skillnad mellan läromedel i andra ämnen och de som används i 
språkundervisning är att de senare har ett dubbelt uppdrag. Läromedlen i engelska skall spegla 
verkligheterna i målspråkets kulturer samtidigt som all skolans verksamhet ska uttrycka 
demokratiska värderingar, antirasism och jämställdhetstänkande. Undervisningen i engelska 
skall enligt aktuell kursplan sträva mot att eleven ”reflekterar över levnadssätt, 
kulturtraditioner och samhällsförhållanden i engelskspråkiga länder” (Skolverket, 2006). 
Lundahl (1998) anser att i mötet med texten kan det kulturella avståndet mellan elevens 
förförståelse och textens innehåll vara alltför stort. Texten som uttryck för målspråkets kultur 
kan utgöra både kunskapskälla och potentiellt förståelsehinder. I dess senare roll menar 
Lundahl (1998) att läraren skall överbrygga avståndet och hjälpa eleven till förståelse. Tanken 
förutsätter att läraren har den kulturella kompetensen därtill. Det är fruktbart att kontrastera 
Lundahl med Ingvor Sundells analys av språkundervisningens kulturförmedlande uppdrag. 
”Kultur är inte längre bara realia. Det är lika ofta en fråga om vardagskultur ... om oskrivna 
lagar och regler ... Det är subtila saker som ibland kan vara svåra för en icke infödd att 
undervisa om” (Sundell, 2001, s 44). Även om många yrkesaktiva lärare idag har kulturell 
kompetens som är tillräcklig för att ge eleverna en viss insikt i målspråkets kulturer kan det 
inte förutsättas att samtliga har denna kompetens. Detta visar på den relevans som 
läromedelsanalys har. Vetenskaplig granskning av läromedel kan uppdaga och belysa 
ensidiga framställningar av kultur. Den aspekt som är mest relevant för denna studie är 
ensidiga och alltför förenklande framställningar av manlighet och kvinnlighet.  
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     De resultat som redovisats ovan visar texternas genusdiskurs som stereotyp i sina uttryck 
för manlighet och kvinnlighet. Om dessa av författarna tänkts motsvara det engelsktalande 
språkområdets kulturer görs en förenkling av det engelsktalande språkområdets 
mångfacetterade kulturyttringar. Framställningen ger inte en helhetsbild av de tankar om 
manlighet och kvinnlighet som existerar inom målspråkets kulturområden. Poängteras bör att 
ingen konflikt i grunden existerar mellan ett kulturförmedlande uppdrag och  
värdegrundsuppdraget. 
     Resultaten visar på stereotypa framställningar av manlighet och kvinnlighet. Detta kan 
problematiseras i förhållande till läsning som en interaktiv process där läsare och text möts. 
Lundahl (2001) ser läsning som en interaktiv process, men fastställer att pojkar och flickor 
läser på olika sätt. Flickor läser oftare skönlitteratur för nöjes skull, medan pojkar läser 
sakprosa om verklighetsnära ämnen. Flickor gör kopplingar mellan personerna i texten och 
sig själva, medan pojkar läser handlingsinriktat (2001, s 103). En välvillig tolkning av 
Lundahls analys är som beskrivande utan värderingar. När Lundahl (2001) redovisar sin tanke 
utan reservation blir dock detta problematiskt. Inte alla flickor och pojkar faller in under 
ovanstående beskrivning. Fanny Ambjörnsson (2004) har studerat kvinnliga gymnasieelever 
som står i opposition till stereotyp kvinnlighet. Den lärare som arbetar med dessa elever 
skulle inte kunna arbeta utifrån Lundahls tankar om manlighet och kvinnlighet.  
     I I enlighet med skolans värdegrund? beskrivs att engelsklärare är den grupp som i störst 
utsträckning förlitar sig på läroboken i sin undervisning. Denna ses som ett sätt att försäkra 
sig om att stoffet motsvarar kursplanen (Skolverket, 2006, s 52). De stereotypa uttryck för 
manlighet och kvinnlighet som framkommit i denna studie visar på behovet av granskning av 
läromedel i engelska. 
 
 
6.3 Resultaten i förhållande till skolans värdegrundsuppdrag 
 
I kapitel 1-4 har en utförlig genomgång av den konstruktivistiska syn på manlighet och 
kvinnlighet som studien utgår ifrån givits. Där har betonats den hierarki som skapas i 
dikotomin man-kvinna. Män och kvinnor särskiljs och tilldelas olika mycket makt. Män har 
större social, politisk och ekonomisk makt. Kvinnor som grupp har missgynnats historiskt och 
har inte heller idag samma makt i samhället som män. Detta har sin resonans i skolvärlden. 
Paechter (1998) framhåller kvinnor som andra-klassens medborgare i skolvärlden. Hon gör 
inte läromedelsanalyser, men hennes diskussion om hur maktstrukturen (där kvinnor 
positioneras som the Other i motsats till det handlande subjektet) fortfarande finns närvarande 
i skolsammanhang kan appliceras på redovisade resultat. Det är stereotypa bilder av 
manlighet och kvinnlighet som framställs i texterna, och det finns en maktobalans i 
framställningen. 
     Det resonemang som Björk (1996) för rörande patriarkat och demokrati är relevant för 
skolans arbete med värdegrundsfrågor. Hon menar att ett samhälle som förfördelar en del av 
befolkningen på grundval av könstillhörighet endast kan ses som demokratiskt förutsatt att 
fördelarna frias från sin könsbundenhet. Detta skulle innebära att de fördelar män har (och har 
haft) ses som välförtjänta, inte tilldelade på grundval av könstillhörighet. Om kvinnlighet och 
manlighet tillskrivs den lilla och stora världen som sina respektive sfärer innebär detta inte en 
jämlikhet där varje individ har sin sfär att råda över. Det är istället ett hierarkiskt ordnande av 
sfärer där den stora världen innesluter och är förutsättning för den lilla världen.  
     Den svenska skolan framhåller demokrati som ideal. Med detta i åtanke torde skolan vilja 
motarbeta snedfördelning av makt och förtryckande livsmanus i form av rigid genusdiskurs. I 
Lpf 94 föreskrivs det att läraren skall ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning 
speglar både manliga och kvinnliga perspektiv” (Skolverket, 2006, s 12). Vad dessa 
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perspektiv innebär problematiseras inte vidare. Detta kan tolkas som en förmodad gemensam 
förförståelse. Styrdokumenten förstärker tanken om en tudelad värld där män och kvinnor är 
essentiellt olika. Vad än denna essentiella skillnad består i innebär den ett livsmanus tilldelat 
individen på grundval av biologisk könstillhörighet. 
     Som beskrivits ovan är heterosexualitet som norm en viktig del i skapandet av manlighet 
och kvinnlighet som motsatta delar av en genusdikotomi. Normen är del av upprätthållandet 
och bekräftandet av genusdiskursen i dess nuvarande form. Det borde därför ligga i den 
svenska skolans intresse att motverka synen på heterosexualitet som det normala, 
eftersträvansvärda och den form av sexualitet som inte behöver särskiljas.  
     I Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? beskrivs hur läroböckerna 
framställer att en heterosexuell läggning förmodas hos var och en fram tills dess att en annan 
läggning uttrycks (2006, s 39). De resultat som redovisats ovan visar att heterosexualitet som 
norm bekräftas genomgående. Den text som möjligtvis ifrågasätter heteronormen är dikten A 
Sprig of Rosemary. Detta förutsätter dock en specifik läsning av texten. Dikten är till sin natur 
den minst explicita av de undersökta texterna. De heterosexuella par som beskrivs i de andra 
texterna efterlever i sin tvåsamhet genuskontraktets fördelning av sysslor, sfärer och 
handlingar. Det är genomgående stereotypa bilder av manlighet och kvinnlighet som 
presenteras. I magistersuppsatsen Livet är en heterofest och du är inte bjuden refererar 
Mellgren och Simonsson (2006) en anonym elevs brev till HomO. Där uttrycks en elevs 
upplevelse av skolans heteronormativitet. Den lesbiska flickan undrar, efter nio års 
grundskola, retoriskt om homosexuella alls funnits i historien. Hon har aldrig upplevt sig 
medräknad eller bekräftad i skolans texter. 
     Genom att ignorera och osynliggöra homo-, bi- och transpersoner  visas heterosexualiteten 
som det normala och därmed önskvärda. Detta är även vad Skolverket har kommit fram till i 
sin rapport (2006). Om de resultat som redovisats i denna studie är giltiga generellt för 
läromedel som används i svenska skolan innebär detta ett starkt normerande inslag i 
klassrummet och att HBT-elever kan uppleva sig som uteslutna och onormala, samt att 
normer om stereotyp manlighet och kvinnlighet reproduceras.  
     Framställningen av genusdiskursen i texterna är inte öppet hållen. Manlighet och 
kvinnlighet framställs som relativt stabila fenomen och ömsesidigt uteslutande. Eleverna har 
endast liten möjlighet att tolka manlighet och kvinnlighet efter eget huvud. Det är endast 
dikten A Sprig of Rosemary som till viss del är öppen för en annorlunda tolkning av manlighet 
och kvinnlighet.   
     De förenklade och ensidiga framställningarna av manlighet och kvinnlighet samt den icke 
ifrågasatta heteronormen är en förenkling av genus. Repetitionen av stereotypa bilder av 
manlighet och kvinnlighet innebär ett normerande inslag i klassrummet. Detta går emot 
skolans värdegrund i demokratiideal och syn på människors lika värde förutsatt att texten inte 
problematiseras av en lärare. Lpf 94 har som nämnts ovan en inneboende motsättning i sitt 
oproblematiska förhållningssätt till manlighet och kvinnlighet. Demokratiideal och tanken om 
människors lika värde får avsevärt mycket större fokus i styrdokumentet och kan därför tolkas 
vara av större vikt. 
     Den konstruktivistiska utgångspunkten har ej som mål och utopi ett normfritt samhälle där 
människan i sin rena form lever lyckligt. Normer kommer att finnas, men dessa kan även 
åskådliggöras och därigenom ifrågasättas. Utifrån styrdokumentens demokratiideal kan detta 
inte tolkas som annat än önskvärt.  
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6.4 Resultatens relevans för lärarprofessionen 
 
Den föreliggande studien och skolverksrapporten I enlighet med skolans värdegrund? (2006) 
har båda visat på en alltför ensidig och stereotyp framställning av manlighet och kvinnlighet i 
undersökta läroböcker. De två studierna visar att lärare inte kan förlita sig på att läroböcker 
lever upp till skolans värdegrundsrelaterade uppdrag. Den statliga reglering av läroböcker 
som funnits fram till 1990-talet existerar inte idag. Utöver en förenklande bild av manlighet 
och kvinnlighet har heteronormen (som har diskuterats ovan) i föreliggande studie, 
Skolverkets rapport samt Mellgren och Simonssons magisteruppsats (2006) funnits vara näst 
intill oemotsagd i de läroböcker som undersökts. 
    Den förenklande bilden av manlighet och kvinnlighet innebär att lärare behöver granska 
läroböcker i större utsträckning än vad som sker idag. Kanske gäller detta i synnerhet 
engelsklärare, då dessa enligt Skolverkets rapport är den lärargrupp som mest förlitar sig på 
läroböcker i undervisningen (Skolverket, 2006, s 52). Ansvaret vilar på läraren att se till att 
undervisningen lever upp till skolans värdegrund.  
     Trots stereotypa framställningar av genus kan lärare arbeta med befintliga läroböcker. 
Detta avkräver läraren en medvetenhet. Läraren kan tillsammans med klassen diskutera 
normer och framställningar. I många fall kan textens normer ifrågasättas genom kopplingar 
till verkligheten. Läraren kan fråga eleverna om detta motsvarar deras vardag eller hemliv. 
Läraren kan även komplettera läroboken med texter som i sin framställning av genus 
komplicerar den bild som läroboken ger. En sådan kontrast mellan två texter är ofta en god 
grund för intressant diskussion i klassrummet. Möjligheten att arbeta vidare utifrån texten 
framhålls av Lundahl som ett av de kriterier lärare bör se till då de väljer lämpliga texter till 
undervisningen (1998, s 83). 
     Få lärare är insatta i genusfrågor och därför behövs läromedelsanalyser med 
genusperspektiv. Genom att ta del av tillgängliga läromedelsanalyser med genusperspektiv 
kan medvetenheten fördjupas. Läraren får verktyg att själv upptäcka och ifrågasätta de bilder 
av manlighet och kvinnlighet som läroböcker förmedlar. De analysredskap som används i 
denna studie kan appliceras på andra läromedel. Läraren kan ställa följande frågor till texten: 
Faller beskrivningarna av manlighet och kvinnlighet in i Hirdmans formler? Bekräftas 
genuskontraktet? Finns performativa handlingar som bekräftar stereotyp manlighet respektive 
kvinnlighet?  
     Det är inte endast i förhållande till läroböcker som läraren bör förhålla sig kritisk. Lärarens 
granskande öga är lika viktigt när det gäller val av kompletterande material (filmer, 
skönlitteratur, temaarbeten) och hur dessa används.  
 
 
6.5 Slutsatser 
 
Avsikten med denna studie är att visa på en del av vad den svenska skolan legitimerar i tankar 
om manlighet och kvinnlighet. Detta görs genom att granska en del av klassrumsverkligheten 
i form av texter ur två läromedel. I resultaten har vi funnit stereotypa framställningar av 
manlighet och kvinnlighet. Genuskonstruktionerna kunde alla beskrivas med Hirdmans 
formler. Som diskuterats ovan innebär detta att texternas genusdiskurs tillmäter manligt genus 
högre status än kvinnligt genus. Det stereotypa genuskontraktet är synligt i flertalet texter, 
både inom relationer mellan två personer och mellan män och kvinnor som grupp. 
Karaktärerna i texterna utför performativa handlingar som förknippas med manlighet eller 
kvinnlighet. Därigenom förhandlar de sin genuskonstruktion. 
     Stereotypa bilder av manlighet och kvinnlighet som upprepas i klassrummet utgör ett 
normerande inslag. Det förstärker i likhet med den intakta heteronorm som påvisats i texterna 
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bilden av vad som är naturligt, eftersträvansvärt och normalt. Vidare kan alltför ensidiga 
bilder av manlighet och kvinnlighet föranleda att elever känner sig uteslutna och i värsta fall 
kränkta. Detta står i tydlig opposition till den regeletik som formuleras i Lpf 94. 
     Ansvaret att granska läroböcker faller till syvende och sidst på den enskilde läraren. 
Läraren har stor frihet i formandet av undervisningen och kan ifrågasätta och problematisera 
texternas underliggande normer. Detta är ett tungt vägande ansvar och en krävande uppgift för 
läraren. 
 
 
 

7 Vidare forskningsfrågor 
 
 
Den föreliggande studien öppnar upp mot en större diskussion av läromedel i förhållande till 
skolans värdegrundsrelaterade uppdrag. Området är intressant att utforska av flera 
anledningar. På grund av föreliggande studies begränsade omfattning har långt ifrån samtliga 
frågor inom området kunnat besvaras.  
    Lärare i alla ämnen ställs under kravet att leva upp till och förmedla skolans värdegrund. I 
kursplanen för engelska ställs inga krav att på ett explicit sätt behandla makt och jämställdhet. 
En viktig fråga för vidare forskning är hur frånvaron av sådana krav kan tänkas föranleda 
prioriteringar bland lärares arbetsuppgifter. Prioriteras de delar av uppdraget som återfinns i 
kursplanen högre än de som finns i den övergripande läroplanen? 
     Värdegrunden skall efterlevas och förmedlas av all skolpersonal och i all skolverksamhet. 
Detta innebär att ingen del av skolans verksamhet får uppfattas kränka idén om människors 
lika värde, demokratiska och antirasistiska ideal eller tanken om jämställdhet mellan könen. I 
styrdokumenten talas om ett manligt och ett kvinnligt perspektiv som skall representeras i 
undervisningen. Texten talar även utan vidare problematisering om män och kvinnor som 
distinkta grupper. Den berör aldrig härkomsten hos dessa perspektiv och den sociala kontext 
som givit oss distinktionen man-kvinna (och i förlängningen, manlighet-kvinnlighet). Utifrån 
en genusvetenskaplig eller queerteoretisk forskningsansats vore en kvalitativ textanalys av 
styrdokumentens inneboende problem och grundläggande normer ett intressant område för 
vidare forskning. 
     Ensidig framställning av manlighet och kvinnlighet i läroböcker bör i vidare forskning 
angripas inte endast inom ramen för textanalys. En tänkbar och intressant frågeställning är 
vad det är som föranleder att denna form av läromedel produceras. 
     Ännu ett tänkbart forskningsområde är hur läromedel används i klassrummen. 
Problematiseras beskrivningarna av manlighet respektive kvinnlighet, den heterosexuella 
normen och hur sker i så fall detta? Forskning som undersöker texters användning skulle 
kunna fördjupa förståelsen för hur texters genusdiskurs påverkar elever. 
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