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Sammandrag  

Syftet med denna studie har varit att med en diskursanalys granska tre läsläror för årskurs 1-3 
ur ett genusperspektiv för att uppmärksamma hur könsnormer konstrueras och reproduceras 
i texten. Jag har undersökt hur karaktärerna skildras, resonerat kring hur eleverna kan påverkas 
av böckerna och sett om läslärorna är förenliga med läroplanen. Studien är kvalitativ med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt. Hirdmans teorier kring genuskontraktet, isärhållandet av 
könen och hierarkin med mannen som norm, är grunden till analysen.  

Resultatet visar att traditionella könsnormer både konstrueras och reproduceras i läslärornas 
text och bild men i varierande mängd. Alla tre läsläror genomsyras av en mansnorm och den 
tydliga uppdelningen mellan barnen bidrar till ett upprätthållande av patriarkala strukturer. 
Huruvida läslärorna är förenliga med läroplanen är svårt att avgöra eftersom resultatet från 
analyserna inte är entydigt och läroplanen ger utrymme för en egen tolkning.  
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Abstract 

The purpose of this study has been to, through a discourse analysis, examine reading-books 
for students in grades 1-3 from a gender perspective and to observe if the gender norms are 
constructed and reproduced in the text. I examined how the characters are portrayed, 
reasoning about how the students can be influenced by the books, and tried to see if they are 
compatible with the curriculum. The study is qualitative with a hermeneutic approach. The 
basis of the analysis used Hirdmans theories about the gender contract, the separation of the 
genders, and the hierarchy with the man as the norm. 

 
The results show that traditional gender norms are both constructed and reproduced in both 
the reading-books text and images, but in varying amounts. All three books are permeated by 
a male norm and the clear division between children contributes to the maintenance of 
patriarchal structures. Whether the reading-books are compatible with the curriculum is 
difficult to determine because the results of the analysis are not unambigious and the 
curriculum provides space for your own interpretation. 
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1. Inledning  

Normer, värdegrund och genus har alltid varit något som intresserat mig. Vårterminen 2011 
började jag mina studier på lärarprogrammet och då påbörjades min akademiska resa. Under 
mitt första år såddes ytterligare frön för genus i skolans värld och besök på skolor tillsammans 
med erfarenhet la en grund för något som tidigare bara funnits med mig. Vårterminen 2012 
föddes mitt första barn, Sixten. Betydelsen av kön blev skrämmande tydlig. Runt omkring oss 
uppenbarade sig en värld av stereotyper och förväntningar på ett litet barn som redan som 
spädbarn tvingades in i färdigkonstruerade mallar. Mitt intresse djupnade och under mina 
studieår har jag strävat efter att väva in ett genusperspektiv i det mesta jag gjort.  

Varför läsläror? I skolans första år fokuseras det mycket på läsning och skrivning. Något som 
är gemensamt för många klasser är användandet av läsläror och ”Få typer av texter har en så 
säker läsekrets som skolböcker” (Melander, 2004, s. 12).  

Det krävs 5000 timmars läsning och skrivning med allvar, mening och funktion 
och med ett innehåll som eleverna är intresserade av. Det innebär att elever måste 
få möjlighet att läsa och skriva en trekvart om dagen i 20 års tid. För att unga 
människor ska lägga ner så mycket tid på läsning och skrivning måste det vara en 
lustfylld och meningsfull sysselsättning (Nationella kvalitetsgranskningar, 1998, s.76) 

Elevernas läsläror utgör en stor del av deras lästid i skolan och hemma. Texten ska engagera 
eleverna och aktiviteten ska vara både lustfylld och meningsfull. Samtidigt så utgör läseboken 
en grund för ideal och normer och historiskt sett så har läseboken fungerat som en förebild 
för eleverna när de skulle börja skriva och läsa (Melander, 2004, s. 16). Eilard (2008, s. 242) 
menar att texterna i skolan ger ett verklighetsperspektiv som påverkar eleverna som får det 
presenterat som det som är ”rätt”. 

I skolan så ska vi arbeta efter läroplanen som tydligt visar att vi ska motverka traditionella 
könsroller och arbeta för att alla elever ska hitta sin egen identitet. Läroplanen säger också att: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 
att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr 11, s. 9) 

Sedan den statliga läromedelsgranskningen upphörde vilar nu ett större ansvar på varje 
enskild lärares axlar. Genom att granska de texter som eleverna möter kan vi synliggöra de 
strukturer och förväntningar som läggs på elever när de samtidigt skapar sin identitet i skolan 
och positionerar sig utifrån deras omvärld.  
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2. Bakgrund  

I det här kapitlet presenteras den teori som ligger till grund för analysen av läslärorna, samt 
hur barn positionerar sig och gör kön i förhållande till andra. Vidare så redogör jag för skolan 
ur ett genusperspektiv, både historiskt men även hur kön konstrueras i klassrummet samt 
aktuella styrdokument ur ett jämställdhetsperspektiv. Kapitlet avrundas med en introduktion 
av läromedel, läseboken och en jämställd text.  

2.1 GENUS 

Begreppet genus kommer från det engelska ordet gender och introducerades i Sverige i slutet 
på 1980-talet i samband med att Yvonne Hirdman publicerade sin artikel om genussystemet i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 (Rydström & Tjeder, 2009, s. 11). Genusforskningen har 
sitt avstamp i kvinnoforskningen i USA under 1960-talet då det var uppenbart att dåtidens 
forskning var manscentrerad och utgick från mannen som norm (Hedlin, 2010, s. 15). 
Hirdman (1988, s. 49) använder sig av begreppet genussystem som användes inom anglosaxisk 
och svensk kvinnoforskning, men utan teorierna om underordning tills Gayle Rubin 1975 
använde sig av begreppet sex and gender system som visade på att biologiskt/kulturellt kön 
sammanflätades, dock utan en problematisering av maktförhållandet mellan kvinna och man 
(Hirdman, 1988, s. 50). Idag syftar genus vanligtvis på den kulturella skillnaden mellan kvinnor 
och män utifrån en dikotomi att könen är varandras motsats (Connell, 2003, s. 19) och 
Hirdman (1988, s. 51) menar att genus är ett namn för kunskapen om hur manligt och kvinnligt 
görs i en social kontext. Skillnaden mellan att använda sig av begreppet kön och genus är att 
det förstnämnda hänvisar till det biologiska medan genusbegreppen innefattar samhällets 
normer och värderingar som styr hur kön ska uttryckas (Rydström & Tjeder, 2009, s. 11)   

2.1.1 Genusteori 

Hirdman (1988, s. 51) anser att det i betydelsen av genus finns ett system, något som hon kallar 
genussystem. Genussystemet är ett nätverk som innehåller processer, fenomen, förväntningar 
och föreställningar och påverkar hur vi ser på kön. Genusordningen påverkar även andra 
ordningar som är framträdande i samhället, som de sociala, ekonomiska och de politiska 
ordningarna. Vidare så menar Hirdman (1988, s. 51) att det finns två lagar inom genussystemet: 

1.  Den ena är själva dikotomin. Med det menas ett isärhållande av det som anses vara 
manligt och kvinnligt.  

2. Den andra är hierarkin och syftar till mannen som norm och det normala. Genom 
isärhållningen av könen så blir den manliga normen legitim (1988, s. 52).  

Isärhållning som finns bidrar också till ett maktskapande och könen formas till hangenus och 
hongenus, bland annat i föreställningar kring manligt och kvinnligt. När dessa skillnader görs 
så sker det redan från födseln då barnet föds in i kulturella tankemönster, inte som man eller 
kvinna (Hirdman, 1988, s. 52). Connell (2003, s. 15) menar att vi tar en plats i genusordningen 
när vi konstruerar oss själva i förhållande till vår omgivning och att de mönster vi ser inte alltid 
är statiska utan ofta är flyktiga och osäkra.  
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Hirdman beskriver något som hon kallar genuskontrakten (1988, s. 54) som inte är ett jämställt 
kontrakt mellan två jämlikar utan där den ena definierar den andra. Skillnaden mellan kvinnor 
och män har sitt ursprung i något som hon kallar situationen med stort S och hon refererar till 
Bibeln och skriver: ”Och till kvinnan sade han: jag skall låta dig utstå mycken vedermöda, när 
du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå varda, 
och han skall råda över dig.” (Bibeln, 1:a Mosebok, 3:16  som refereras i Hirdman, 2003, s. 77)  

Hirdman menar på att det finns tre olika nivåer på vilka genuskontraktet kan appliceras. Den 
första är via våra föreställningar om relationen mellan man och kvinna på en kulturell nivå, 
den andra på en institutionell och arbetsdelningsnivå. Den sista är under 
socialiseringsprocessen och är på en individnivå. Några exempel på det kan vara hur män och 
kvinnor ska vara mot varandra, vem som ska förföra vem, vilka kläder som hör till vem och 
hur långt håret ska vara (Hirdman, 1988, s. 54). Genuskontraktet kan sedan användas för att 
se strukturer, till skillnad från individer, när det kommer till kvinnors begränsningar och 
uppmärksamma det ”mellanrummet” (Hirdman, 1988, s.54) som finns mellan maskulinum 
och femininum.  

Gannerud (2001, s. 12-13) har baserat på Hirdmans teorier om de tre nivåerna i 
genuskontraktet utvecklat vad hon kallar genusordningen som även den utgår ifrån att genus 
konstrueras och kan appliceras på olika nivåer och dimensioner i samhället.  De tre olika 
nivåerna som hon använder sig av är:  

Symbolisk nivå som syftar till de föreställningar som finns kring könen och dikotomin mellan 
kvinna och man.  Hur ”är” vi? Dessa föreställningar är så vedertagna att vi ser dem som 
naturliga och självklara (2001, s. 13). 

Strukturell nivå som visar på en övergripande nivå i samhället som bland annat påverkar 
arbetsliv, utbildning, makt, auktoritet och betalt kontra obetalt arbete. Den strukturella nivån 
påverkas av den symboliska nivån som gör att män och kvinnor får olika förutsättningar i 
samhället (2001, s. 13). 

Individuell nivå handlar om relationer mellan människor och normer kring äktenskap, 
föräldraskap och barnomsorg. Gannerud (2001, s. 13) menar att det är att se mönster som är 
intressant men att den genusordning som finns i samhället även ger konsekvenser för enskilda 
individer. Hon avslutar med ”det individuella könet är av oerhörd betydelse för hur individen 
kan utforma sitt liv och sin personliga identitet i samspel med omgivningens genusordning” 
(Gannerud, 2001, s. 13). 

Hirdman (2003, s. 65) skriver att maskulinums första lag är ”att vara man är att inte vara kvinna” 
och Simone de Beauvoirs kända uttryck från 1949 tyder på samma sak. ”Man föds inte till 
kvinna, man blir det” (2002, s. 325). Hon fortsätter: 

Inget biologiskt, psykiskt eller ekonomiskt öde avgör utformningen av den gestalt 
som den mänskliga honan får i samhället. Det är civilisationen i dess helhet som 
formar det mellanting mellan hane och kastrat som kallas kvinnligt. Det är bara via 
andra som en individ kan konstitueras som den Andre. (de Beauvoir, 2002, s. 325) 
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2.1.2 Barns socialisation  

Genom olika strukturer i samhället utformar vi vår identitet och positionerar oss. Positionering 
och subjektskapande hänger ihop då andras definition av oss bidrar till formandet av den vi 
är. Nordin-Hultman (2004, s. 13) menar att barns subjektskapande är skapandet av deras 
identitet. Barnen skapar sig själva utifrån meningsfulla aktiviteter och hon menar att ”Barnets 
själv skapas i ett flöde av aktiviteter, material och relationer.” (2004, s. 171). Lofors-Nyblom 
(2009, s. 88-89) skriver i sin avhandling om subjektskapande och positionering att jaget hela 
tiden skapas i processer när vi umgås med andra och genom att positionera oss. Även Davies 
(2003, s. 13) menar att positioneringen sker i en social kontext och att barnen även lär sig om 
vad som anses vara manligt och kvinnligt. Lofors-Nyblom menar att ”Människa är inte 
någonting som man bara är, det är något som man lär sig vara. Varje människa - eller subjekt 
- tänker och handlar i linje med den man vill, kan eller ges möjlighet att vara” (2009, s. 88-89).  

Davies (2003, s. 12) skriver att barn lär sig att konstituera sig själva i den sociala världen, bland 
annat genom kommunikation och kunskaper om deras relation till andra och en del av den 
relationen är de könskoder som finns. I sociala situationer så lär sig barnet att hen behöver 
lära sig att se skillnad på människor beroende på kön, och en del av urskiljningsprocessen är 
genom olika könsmarkörer så som klädsel, frisyr, val av aktiviteter och hur en talar. Även 
Kåreland (2005, s. 10) påpekar att könstillhörigheten är en del i identitetsutvecklingen och att 
barnen blir flickor och pojkar utifrån det sociala samspelet där de anpassar sitt beteende utifrån 
de könsmönster som finns.  

Enligt teorin om socialisation och könsroller finns det en utgångspunkt i att det är biologi som 
gör skillnad på könen medan Davies (2003, s. 17) menar att det är barnen som tvingas in i 
könsroller av vuxna och pressas att upprätthålla den rollen i samhället. Enligt Davies (2003, s. 
23) finns det inga säkra belägg på att biologin skulle vara anledningen till beteendemässiga 
skillnader utan att det är både fysiologi och miljö som påverkar. Skillnaderna är istället ett sätt 
att upprätthålla mannen som den med makt och kvinnan som den som är maktlös och passiv.  

Svaleryd (2003, s. 16-17) hänvisar till den feministiska teoretikern Nancy Chodorow som 
menar att när pojkar hittar sin könsidentitet så bygger det på en känsla av olikhet som kommer 
av att de ska bryta sin relation med mamman och bli något annat, han ska bli man. Joyce 
McDougall ”menar att den största kränkningen ett barn tvingas uppleva är just när det inser 
att det är antingen pojke eller flicka, och att det därför inte kan vara både och” (Svaleryd, 2003, 
s. 17).  

2.2 SKOLAN UR ETT GENUSPERSPEKTIV 

2.2.1 Ett historiskt perspektiv på genus i skolan 

När folkskolan infördes så fick båda könen ta del av undervisningen, innan dess så ansågs det 
hämmande för fertiliteten om kvinnans intellekt stimulerades för mycket och kvinnan hade 
ingen offentlig plats i samhället, till skillnad från mannen som utbildades för högre positioner 
i arbetslivet. När kvinnorna gavs plats i skolan var det av ekonomiska skäl. Först på 1920-talet 
fick kvinnorna delta i högre utbildning och flickskolorna blev kommunala (Berg, 2006, s. 15). 
Innehållet i utbildningarna såg olika ut beroende på om du var man eller kvinna och typiska 
könsroller lärdes in även under statlig påverkan. Männen fick möjligheter till en karriär och 
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försörjning av familjen medan kvinnorna fick lära sig om äktenskap, hushållet och 
barnafödande. Först i mitten på 1900-talet kom det att bli en förändring, kvinnan fick då också 
delta i yrkesförberedande utbildning även om det innebar dubbelt jobb då de både skulle ta 
hand om hem samt yrkesarbeta (Berg, 2006, s. 16). Även om utbildningen har gått från en sär- 
till en samundervisning så menar Berg (2006, s. 16) att särundervisning fortfarande 
förekommer på vissa program och kurser i gymnasiet eftersom pojkar och flickor väljer olika 
program, t.ex. fordonsprogrammet och omvårdnadsprogrammet. 

Läroplanerna har alla uttryckt önskemål om lika villkor för könen. I Lgr62 står att: skolan ska 
 ”förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön, 
nationer och folkgrupper” (Berg, 2006, s. 16). I Lgr 69 står att skolan ”[…]bör orientera om 
könsrollsfrågan, stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden” 
(Berg, 2006, s. 16). I Lgr 80 står ”Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria 
och självständiga människor. Skolan ska därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och 
män.” (Berg, 2006, s. 16).   

I Lpo 94/98 står att: 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och 
de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva 
och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.” (Lpo 94, s. 4). 

Lpo 94 fortsätter att utveckla tankarna om lika villkor och redogör tydligare för 
skolans ansvar att ge alla elever samma möjligheter (Berg, 2006, s. 16).   

2.2.2 Konstruktion av kön i klassrummet  

Inom pedagogisk forskning ur ett genusperspektiv är klassrumsforskning och att se elevers 
och lärares sociala situation i skolan det vanligaste (Wernersson, 2006, s. 38). Vi kan se skolan 
ur ett formellt perspektiv som består av undervisning efter styrdokument, men även till den 
informella delen där vi istället ser till den tid som eleverna tillbringar som inte är planerad ur 
det formella perspektivet. (2006, s. 38). Wernersson menar att det inte finns några ”skarpa 
gränser mellan ämnesundervisning, avsiktlig social påverkan och den sociala konstruktionen 
som följer av skolan som en ”allmän” social miljö” (2006, s. 39).  

I Modiga prinsessor och ömsinta killar redovisar Olofsson (2007, s. 42) resultat från genusforskning 
i klassrum och förskola. Hon menar att i en klass tar lärare två tredjedelar av talutrymmet, av 
den tid som är kvar tar pojkar också två tredjedelar och flickorna får en niondel. Läraren 
särskiljer även eleverna baserat på kön där pojkar får mer uppmärksamhet och flickor får stå 
tillbaka, där pojkar behandlas individuellt och flickor i grupp och hur krav och ”bestraffning” 
sätts olika beroende på om eleven är pojke eller flicka (Olofsson, 2007, s. 43-45). Svaleryd 
(2003, s. 25) skriver om en genussocialiserande process som är ständigt pågående i skolan, och 
att barn utifrån omgivningens bemötande och respons på deras beteende får lära sig var de 
kan positionera sig och vad som är okej beroende på om de är en flicka eller pojke. 
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När eleverna särskiljs baserat på deras kön upprätthålls genuskontraktet som visar att pojkar 
har mer makt än flickor. Svaleryd (2003, s. 18) förklarar att personalen ofta direkt tillfredsställer 
pojkars önskan eftersom det finns en rädsla för pojkarnas impulsivitet och påhitt vilket då 
signalerar att barnet har makt istället. Överlag visar observationer i skolan att pojkar ges större 
utrymme och har andra regler än flickor vilket visar att pojkar får en huvudroll och flickor en 
biroll (Svaleryd, 2003, s. 18).  

Även om flickor och pojkar går i samma klass och följer samma läroplan och således utifrån 
sett är där på lika villkor så stämmer det sällan med verkligheten. Enligt Svaleryd (2003, s. 25) 
så är eleverna åtskilda i skolan då de ofta grupperar sig efter sitt kön när de idrottar, placerar 
sig i klassrummet och leker på rasten. Även i förskolan är detta problematiskt då barnen ofta 
väljer könsstereotypt, det vill säga att det material och de leksaker de väljer ihop med kamrater 
och plats skiljer sig åt beroende på om det är pojkar eller flickor som väljer. Att barnen delar 
upp sig efter förväntade mönster är inte helt oproblematiskt, då det innebär att de inte får 
samla på sig likvärdiga erfarenheter och kunskaper och begränsas i sin utveckling, vilket i sin 
tur påverkar deras framtid (Svaleryd, 2003, s. 16). 

Svaleryd menar att det är viktigt att skolpersonal frångår de traditionella könsmönstren och 
ger eleverna samma förutsättning, Hon skriver att:  

Kanske kan vi då skapa en skola med förutsättningar för varje individ att 
förverkliga sin unika potential oavsett kön? Eftersom vi i dag begränsas av vissa 
normer beroende av vilket kön vi tillhör, berövas både flickor/kvinnor och 
pojkar/män full mänsklighet (2003, s. 26). 

 

2.2.3 Jämställdhet och genus i läroplanen, Lgr 11 

Inga av läroplanerna använder sig av begreppet genus utan istället används begreppet kön. I 
Lgr 11 så beskrivs att:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Lgr 11, s. 7).  

Vidare så ska: 

 Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. 
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 
behandling (Lgr 11, s. 7).  
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Under rubriken en likvärdig utbildning beskrivs att skolan har ett ansvar att motverka 
traditionella könsmönster: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 
som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr 11, s. 8). 

Läroplanen tar även upp att läraren ska ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort 
inflytande över och utrymme i undervisningen” (Lgr11, s.15). Dessutom ska samtliga som 
arbetar inom skolan ”bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av 
social eller kulturell bakgrund”(Lgr11, 2010, s. 17). I Lgr 11 skrivs också att rektorn har ansvar 
att ”i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, 
exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med 
tobak, alkohol och andra droger ”(Lgr11, s. 19). 

 

2.3 LÄROMEDEL 

Sture Långström (1997, s. 57) menar att ”En lärobok är en bok som ger sammanhängande, 
grundläggande kunskaper i ett skolämne och som används vid undervisning i obligatorisk 
och/eller frivillig skolform”. Läroboksförfattare menar att ”Skolbokens centrala roll är att 
leverera ett stoff, rikt på intressanta detaljer i en för eleven begriplig framställning där 
sammanhangen och helhetsbilderna bli tydliga” (Lärobok om läroböcker, 1991, s. 11).  

”Få typer av texter har en så säker läsekrets som skolböcker” hävdar Melander (2004, s. 12) 
sin text om läsebokssvenska. Eftersom texter utgör en så stor del av skolan och ska fungera 
som ett underlag för elevers kunskapsinhämtning tillsammans med att vi har en skolplikt som 
gör att många elever tar del av dem så kan skolböcker vara intressanta ur flera aspekter. 
Melander skriver att det intresset kan ha fem olika utgångspunkter: ekonomiska, ideologiska, 
innehållsliga, pedagogiska och språkliga (2004, s. 12). De ideologiska och innehållsliga 
utgångspunkterna kan tänkas täcka frågor som: 

Vilka värderingar uttrycker läromedlen? Kan de sägas vara objektiva eller är 
de t.ex. höger- eller vänstervridna? […] Vilka fakta meddelas? Är urvalet 
snedvridet på olika sätt? Får man en korrekt bild av verkligheten, av 
vetenskapens syn på en viss fråga etc.” (2004, s. 12).  

Även Eilard (2004, s. 242) skriver om hur samhället påverkar innehållet i läromedlen och att 
”alla texter skapas och mottas i diskurser varför det är nödvändigt att se dem i förhållande till 
den omgivande samhällskontexten”. Hon menar också att texterna i skolan ger ett 
verklighetsperspektiv som påverkar eleverna som får det presenterat som det som är ”rätt”. 
Det i sin tur bidrar till att skapa normerande ideal där det andra anses onormalt och kan då 
leda till en vi-och-dem attityd (2004, s. 242). Eilard påpekar också att läromedelstexter ofta 
anses neutrala men att vi behöver utforska dem och se vad de framför för budskap.  
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2.3.1 Läseboken  

Under 1800-talet så grundlades den svenska läroboken så som vi känner till den idag, även om 
den funnits långt innan. Det var under tiden då svenska folkskolan uppkom, år 1842, som 
behovet av läroböcker som även visade på ”realämnen” och inte bara latinskolans traditionella 
klassiska språk uppstod (Melander, 2004, s. 15).  

En av de viktigaste läroböckerna var enligt Melander (2004, s. 16) läseboken. Läsebokens 
uppgift var, förutom att barnen skulle öva på innanläsning även att fungera som en förebild 
för när de själva skulle börja skriva och ge en inblick i svensk litteratur. Läsebok för folkskolan 
(1868) var den med mest inflytande och användes mycket. Läseboken var även kritiserad och 
Ellen Key uttryckte sig mycket kritiskt och förklarade att hon hatade läseböckernas 
”läsebokssvenska” då hon ansåg att texterna var tillrättalagda och inte såg till att eleverna fick 
möta stora mästerverk från litteraturen. I början på 1900-talet kom därför Selma Lagerlöfs Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige, Heidenstams Svenskarnas och deras hövdingar samt Sven 
Hedins Från pol till pol att användas (2004, s. 15). Fram till 1970-talet så användes bara två olika 
läseböcker, en för folkskolan och en för realskolan men sedan stod det fritt för olika förlag att 
publicera läseböcker och utbudet för skolorna utökades (Gren, 1984). När skolan 
kommunaliserades i början på 1990-talet så utökades lärarnas möjligheter att själva välja 
läroböcker och metoder. Läromedelsgranskningen upphörde samma år och det fanns inte 
längre en tanke att läromedlen skulle vara en väg mot en likvärdig skola (Eilard, 2008, s. 287).  

Eilard (2008, s. 24) menar att av läromedlen i skolan så är läseboken en av de första som de 
yngre barnen möter i skolan.  En lärobokstext kan gå under begreppet en pedagogisk text. En 
pedagogisk text är skriven för en ”institutionaliserad användning” (Juhlin Svensson, 2000, s. 
21). I sin undervisning så har läraren alltid arbetat utefter olika texter och den är en stor del av 
undervisningen. Selander (1988, s, 17) menar att en pedagogisk text kan vara en lärobok, 
läsebok, övningsbok eller ett undervisningsprogram. Han anser att texten i läroboken inte ska 
bidra till ny kunskap utan den ska istället reproducera befintlig kunskap. Eilard skriver att 
läseboken är en pedagogisk artefakt och kan räknas till sakprosa- eller brukstextgenren (2008, 
s. 25). Hon menar dock att läseboken är speciell som skolbok eftersom den inte är faktainriktad 
utan även kan tillhöra en fiktiv barn- och bilderboksgenre likväl som en skolboksgenre. Eilard 
använder sig av begreppet ”hybridgenre” om de nutida läseböckerna då det inte finns en tydlig 
samhällsuppfostran som förut. Dock påpekar hon att läseboken fortfarande kan ha en 
fostrande effekt då de jämfört med annan barnlitteratur är producerade för att användas av 
elever.  

2.3.2. En jämställd text 

von Wright har beskrivit kriterier för en jämställd text och menar att på ett symboliskt plan så 
är det språkbruket som synas. ”Vem vänder man sig till, vem är ”vi” i texten? Och bryr man 
sig om det?” (1998, s. 29). På ett strukturellt plan är det istället strukturer och normer som 
synas. Hur är relationen mellan kvinnliga och manliga verksamheter? Vad uppmuntrar texten 
till? För att lärobokstexten ska vara jämställd så ska den synliggöra kvinnor i samhället, den 
ska visa på en variation av genus och vara meningsfull och igenkännande både för flickor och 
pojkar. von Wright menar att det är särskilt viktigt att ”undvika sexism genom stereotypisering, 
uteslutning av kvinnor respektive män eller genom trivialisering av kvinnor respektive män” 
(1998, s. 29).  
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3. Syfte och frågeställning  

 

3.1 SYFTE 

Syftet med studien är att uppmärksamma om könsnormer konstrueras och reproduceras i 
läsläror avsedda för elever i årskurs 1-3 genom att analysera text och bild ur ett 
genusperspektiv. Vidare undersöks hur karaktärerna skildras utifrån Nikolajevas 
könsrollsschema samt diskutera kring hur eleverna kan påverkas av böckerna och se om 
läslärorna är förenliga med läroplanen.  

 

3.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Nedan presenteras de frågeställningar som ligger till grund för att syftet ska kunna besvaras.  
 

 Konstrueras och reproduceras traditionella könsnormer i läslärornas text och bild? 

 Hur skildras karaktärerna i text och bild utifrån Maria Nikolajevas könsrollsschema? 

 Vilket utrymme får flickor respektive pojkar i texten?   

 

 

 

 

 

. 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras först ett urval av den forskning som har bedrivits inom läromedel 
och genus och sedan läsläror och genus.  

4.1 LÄROMEDEL OCH GENUS 

Berg betonar i rapporten Genuspraktika för lärare (2006, s. 25) under rubriken Pedagogiskt 
arbete för jämställdhet, att läraren bör vara uppmärksam på läromedel som befäster könsmyter. 
Berg redovisar att forskning om flickor och pojkars villkor i skolan visar att läromedel ofta 
saknar ett medvetet könsperspektiv och att den innehåller både text och bild som anses 
diskriminerande (Berg, 2006, s. 25). Berg hänvisar till lärarförbundets granskning som kom 
fram till att flickor och pojkar ofta porträtteras stereotypiskt och att det behöver ske en 
utveckling inom området.  

 

4.1.1 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia – Ann-Sofie 
Ohlander 

Ann-Sofie Ohlander, professor i historia, har på uppdrag av DEJA (Delegationen för 
jämställdhet i skolan) fått i uppgift att granska läromedel i historia för att se vilken bild av 
könen som förmedlas till dagens skolelever (2010, s. 9). Ohlander granskade fyra läroböcker 
och en lärarhandledning och hon kom fram till att män dominerar i böckerna. Enskilda män, 
män i grupp och ett manligt perspektiv lyser igenom i alla böckerna och det även på de avsnitt 
som behandlar kvinnor (2010, s. 67). Ohlander redovisar att i gymnasieboken Människan genom 
tiderna så är det endast 14 av 351 sidor där kvinnor har fått utrymme i texten. Övriga sidor 
består till största del av texter med män. I gymnasieboken Alla tiders historia är det 13-14 sidor 
av 375 som representeras av kvinnor i historien. Ohlander menar att representationen stämmer 
överens även i de resterade böckerna (2010, s. 67). Även andelen kvinnor som nämns med 
namn är få och i gymnasieboken Människan genom tiderna så omnämns färre och färre kvinnor 
ju närmare nutid vi kommer. När anonyma kvinnor nämns i böckerna så är det oftast i en 
relation till en man, bondens, hantverkarens eller arbetarens hustru samt som nunnor där de 
sedan inte beskrivs något mer (2010, s. 67).   

Anmärkningsvärt är att kvinnors ställning och insatser inte omnämns märkvärt i någon av 
böckerna, till exempel så nämns inte nobelpristagaren Marie Curie någonstans. Inte heller 
nunnornas Vadstena kloster nämns, medan munkarnas kloster omnämns. Endast en kvinna 
nämns i samband med vetenskapsmän, uppfinnare och geografiska upptäckare. Inte heller 
kvinnor inom upplysningsfilosofierna ges utrymme i böckerna (2010, s. 69). Kvinnorörelsen 
nämns inte under de politiska ideologierna, inte heller under folkrörelserna men presenteras 
kort under en rubrik i en bok (2010, s. 70).  

Gällande genus så skriver Ohlander:  

Genus problematiseras inte i någon av böckerna, vare sig ifråga om kvinnor eller 
män. Kvinnor och kvinnors förhållande beskrivs övervägande med citat från män 
och ur mäns synpunkt. I tre av böckerna finns uttryck som måste betraktas som 
sexistiska (2010, s. 70). 
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Ohlander konstaterar att varken läroplan eller kursmål efterföljs i fråga om jämställdhet. Hon 
diskuterar även möjliga effekter på eleverna och ställer sig frågande till hur dagens skolelever 
påverkas av att få en sådan ensidig bild av historien representerad och menar att 
historieundervisningen:  

Knappast kan bidra till att ge flickor positiva självbilder eller kvinnliga förebilder i 
historien. Det är snarare tvärtom. Och pojkar möter ett snävt mansideal, som 
riskerar att låsa dem i en begränsande och till sin innebörd negativ bild av sig själva 
och omvärlden (2010, s. 73). 

4.1.2 Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? – 
Moira von Wright 

Moira von Wright (1998) har i sin rapport Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i 
fysikläromedel? granskat flera läroböcker i fysik för grundskolan och gymnasiet ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Hon har undersökt om böckerna kan anses stödja jämställdhet och 
hon har även formulerat frågor och kriterier för en jämställd lärobok (1998, s. 7).  

Under rubriken Var finns kvinnan? (1998, s. 45) så ifrågasätter von Wright var kvinnan finns 
representerad i de granskade läromedlen. Hon påvisar att i en bok så nämns 44 män men 
endast 3 kvinnor, Hypatia, Marie Curie och Lisa Meitner. Dessa nämns totalt 4 gånger och 
visas på 2 fotografier. Kvinnorna ges inte utrymme och även om Marie Curie nämns i flera av 
böckerna så framhävs det inte att hon mottagit nobelpriset två gånger (1988, s. 46). Det är 
samma mönster med de kvinnliga naturvetarna som inte finns representerade, däremot 14 
manliga. Det tas upp ett exempel där en person går ut med sin hund, som är namngiven 
Madame Curie, men utan att hon presenteras som den framstående forskare som hon var. von 
Wright ställer frågan ”Kan man ge tydligare signaler?” (1988, s. 46) och menar att det selektiva 
urvalet visar att det är män som är betydelsefulla och att det är deras framgångar som räknas. 
Hon fortsätter: ”Fysik är och förblir då en verksamhet för män och manligt genus, både 
symboliskt och strukturellt” (1988, s. 46).  

von Wright kom fram till att texterna sällan visade en genusmedvetenhet. Hon menar att 
texternas förhållningssätt ofta står i direkt konflikt med kraven på en jämställd text och att 
intrycket hon får är att författarna inte ansett att fysik och jämställdhet är förenliga (1998, s. 
62).  Hennes slutsats är:  

Slutsatsen av denna textanalys blir att läromedlen i fysik otvivelaktigt värderar det 
som traditionellt tillskrivs manligt genus högre än kvinnligt genus, att 
naturvetenskaplig kunskap framställs som sannare och riktigare än andra 
kunskapsformer samt att (föreställningen om) den eniga naturvetenskapliga 
världsbilden ges tolkningsföreträde. Och att texterna därför på ett symboliskt plan 
i hög grad bidrar till återskapandet av de orättvisor som jämställdhetssträvandena 
försöker att råda bot på (1998, s. 63). 

 

. 
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4.1.3 En granskning hur kön framställs i ett urval av läroböcker – Berge & 
Widding  

Britt-Marie Berge och Göran Widding har skrivit rapporten ”En granskning hur kön framställs 
i ett urval av läroböcker” (2006) som är en underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet 
med skolans värdegrund?”. Berge och Widding har utgått från några övergripande frågor som 
bland annat uppmärksammade i vilken grad kvinnor, män och transpersoner blir 
representerade och även hur de representeras. De frågade sig även om de får inta samma 
positioner i samhälleliga verksamheter och symboliska representationer (2006, s. 8). I 
Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” (2006) så representeras dessa 24 
läroböcker ur fem aspekter: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion/trosuppfattning 
och sexuell läggning. Alla aspekter har granskats av olika forskare som var och en har 
specialkompetens i respektive område. Alla läroböcker har granskats av flera personer men ur 
olika perspektiv (2006, s. 15).  

Berge och Widding har analyserat 24 läroböcker och delat upp dem efter ämnesområde, det 
vill säga, biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Något som 
de anser vara tydligt är osynliggörandet av transpersoner både i text och bild (2006, s. 28). 
Även om det finns könsneutrala texter så är det få konkreta exempel där transpersoner 
synliggörs. Det är även få illustrationer som inte går att könsbestämma och de som är 
könsneutrala verkar enligt författarna inte vara en medveten representation av transpersoner. 
I läroböckerna så finns det både kvinnor och män representerade men det är dock generellt 
en överrepresentation av pojkar och män (2006, s. 29). Könen får tillgång att göra samma saker 
men män får göra fler saker och har fler representanter. I biologi och naturkunskapsböckerna 
hänvisas många personer till det neutrala begreppet ”människa” men när denne sedan bekönas 
så är det i de flesta fall en man. De få gånger det är en kvinna som är människan så blir det 
något avvikande, hon blir ”den andra”, något som bidrar till reflektionen att mannen är norm 
i böckerna (2006, s. 9).  

Precis som von Wright kom fram till att det saknades kvinnor i läroböckerna har även Berge 
och Widding konstaterar att det i hälften av böckerna inte nämns inflytelserika kvinnor i varken 
text eller register och att det är många kvinnor som fallit bort när män istället presenteras 
(2006, s. 10). De tar upp exempel på hur text och bild samspelar så att mannen framstår som 
att han handlar klokt och föredömligt medan kvinnan handlar felaktigt och dumt (2006, s. 12). 
I historieböckerna går det att ställa sig frågan ”Vad gjorde kvinnorna när männen skrev 
historia?” (2006, s. 13) eftersom kvinnorna är både osynliggjorda och underrepresenterade. 
Författarna konstaterar att den uppenbara bristen på kvinnor i historien medför en stor risk 
att flickor inte känner sig delaktiga i historien och att det blir en kränkande handling mot 
kvinnor som grupp (2006, s. 15). Ytterligare ett problematiskt exempel som författarna stöter 
på är att kvinnor bedöms utifrån sitt kön, som till exempel när Katarina II av Ryssland beskrivs 
på ett sätt som gör henne till ett sexsubjekt och där det insinueras att det är hennes älskare 
som stått för politiken. Kvinnans intellekt reduceras till hennes kön (2006, s.18). Även i 
religionsböckerna ser vi ett isärhållande av pojkar och flickor då judiska pojkars huvudbonader 
respekteras medan muslimska flickors huvudbonader misstänkliggörs (2006, s. 19).  
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Även många citat i religionsböckerna visar på hur kvinnor och män särskiljs och författarna 
menar att:  

I bästa fall förmedlar läraren vidare kommentaren om att Bibeln är skriven av och 
för män, och i värsta fall fungerar citaten som avskräckande exempel från en 
svunnen tid. I bästa fall väcker de även elevernas intresse och leder vidare till 
diskussioner om mänskliga rättigheter och jämställdhet. I sämsta fall tycker 
pojkarna att citaten är så lockande att de fortsätter att upprepa dem, särskilt som 
citaten uppvärderar Adam men kränker Eva. Det kommer i så fall att leda till 
kränkning av flickor och kvinnor som grupp (2006, s. 23).  

Sammanfattningsvis konstaterar författarna att de granskade läroböckerna både är 
heteronormativa och genomsyras av en manlig norm (2006, s. 29) och de uppmärksammar att 
det är problematiskt att eleverna inte görs medvetna om att kön kan analyseras med olika 
redskap och att olika ”sanningar” kan belysas. De menar att läroboksförfattarna försvårar 
elevernas kritiska granskning och ”i värsta fall lämnas de i total förvirring” (2006, s. 31).  

 

4.2 LÄSLÄROR OCH GENUS 

4.2.1 Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i 
grundskolans läseböcker 1962-2007 – Angerd Eilard 

Angerd Eilard har i sin avhandling (2008) undersökt läromedel för grundskolans tidigare år. 
Hon har sett hur normer och stereotyper skapas i läseböcker genom att använda sig av en 
kritisk diskursanalys och ett intersektionellt perspektiv med fokus på flera maktstrukturers 
samverkan tillsammans. Hon har även uppmärksammat styrdokumenten och hur förenliga 
läslärorna är i förhållande till läroplanens krav.  

Eilard (2008, s. 415) presenterar analysen från läseböckerna från 1960-talet och kom fram till 
att det förs en patriarkal genusdiskurs. Med det menar hon att det är en man som försörjer 
familjen och en husmor som har hand om barnen och det är en stor skillnad mellan könen. 
Hon påvisar också en rasistisk diskurs där nidbilder ges av människor som ett sätt att 
kategorisera. Under 1970-talet så märks att det rådde en förändring i samhället. Böckerna blev 
mer förvirrade och Eilard (2008, s. 416) menar att det råder en inkonsekvens i texternas 
budskap. Den nya politiska korrektheten möter gamla strukturer men ändå presenteras en ny 
syn på jämställdhetsdebatten. Män porträtteras delvis som mjuka, en flicka presenteras som 
könsneutral och könshierarkierna visar på ombytta roller. Men samtidigt går det att utläsa att 
maskulinitet anses önskvärt och det motsatta för feminina värden. En solidarisk anda finns i 
böckerna och istället för en rasistisk diskurs finns det ett invandrarsubjekt.  

Under 1980-talet så dominerade ett klassperspektiv där socialrealistiska skildringar visar på 
arbetarklassfamiljer och fattiga människor i olika delar av världen. Dock så menar Eilard (2008, 
s. 416) att texten exkluderar istället för att inkludera människor. I och med att läseböckerna 
individualiseras så syns en tydlig samhälls- och könshierarki eftersom böckerna delas in 
antingen efter föräldrarnas klass (akademikerpojken eller arbetarklasspojken) eller barnens kön 
(2008, s. 417). Eilard kom fram till att det under 1980-talet också skedde en förändring i 
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läseböckerna under årtiondet då barnen återigen blev ”riktiga” flickor och pojkar och ett 
heteronormativt synsätt tydligt trädde fram.  

I skiftet mot 1990-talet så blev skildringarna mer ironiska och livet presenteras nästan som en 
parodi. Vällust och nöjeslystnad istället för självbehärskning och avhållsamhet var rådande och 
människan uppmanades bejaka sina känslor och drifter (2008, s. 417). Könsföreställningarna 
har ändrats ytterligare och kvinnor presenteras som starka individualister, männen som svagare 
och mer beroende. I den andra publicerade läseboksserien ändras dock riktningen igen och 
blir mer realistiskt och variationsrik. Boken har två huvudpersoner av vardera kön och med 
olika familjekonstellationer. Det finns en medelklassdiskurs och en gränsöverskridning i 
boken. Även om läseboken på många sätt anses föredömlig så är det fortfarande en hierarki 
eftersom den ofta har ett perspektiv som utgår ifrån ”den vite mannen” (2008, s. 418).   

Böckerna från när Lpo94 trädde i kraft kallar Eilard för millenieskiftesböcker och i dem 
presenteras barnen som kompetenta och det råder en jämlikhet mellan vuxna och barn. Dock 
så finns ett framträdande heteronormativitetsideal och flickor får sitt utseende 
uppmärksammat och Eilard ser en reproduktion av traditionella stereotyper. En kolonial 
diskurs dyker upp igen samtidigt som en positiv öppning är att den maskuliniseringstendens 
som funnits suddas ut och ger mer utrymme för en ”mjuk feminin men samtidigt pojkig 
maskulinitet” (2008, s. 419). Gällande att pojken fortfarande är ensam huvudperson så 
konstaterar Eilard: ”Det är i all sin mjukhet en anmärkningsvärd genuskonstruktion i en 
läsebok, utgiven i början av det nya milleniet” (2008, s. 419).   

Eilard har lyft fram de mest framträdande diskurserna i böckerna efter millennieskiftet och 
presenterar hur jämställdhetsdiskursen har sett ut (2008, s. 422). Hon menar att 
jämställdhetsdiskursen har funnits med sedan Lgr69 och i samband med att begreppet 
jämställdhet används i läroplanerna så ges kvinnan mer utrymme. Dock ser Eilard att det är 
kvinnan som främst förändras och underordnas de manliga idealen. Hon konstaterar att 
läseböckerna kan verka jämställda när män porträtteras som mjukare och kvinnor som 
starkare, men att flickan fortfarande får en biroll och Eilard hänvisar till Hirdmans teorier kring 
hierarkier mellan kvinnor och män och menar att ”kvinnan underordnas mannen och 
reduceras till sin kropp” (2008, s. 423). Eilard kommer dock också fram till att kvinnan inte 
längre underordnas i hemmet utan att det i de situationerna snarare är männen som förlöjligas 
men låter det vara osagt om det finns en tanke bakom att fostra till eller bort från en omanlig 
praktik. Eilard menar att läseboksflickorna och de kvinnliga författarna underordnas en 
sexistisk västerländsk diskurs i och med att det förkommer ett heteronormativt fostrande 
tvåsamhetsideal (2008, s. 423). Hon avrundar med att det i de senaste böckerna dock har börjat 
skildas en mjukare, känsligare och mer reflekterande sida hos pojkarna.  
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5. Metod  

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av metoden, därefter redovisas själva genomförandet 
och hur urvalet av material har gått till. Sedan presenteras det teoretiska underlaget för analysen 
sammanfattat följt av analysfrågorna. Sist i kapitlet redovisar jag de etiska aspekterna och min 
metoddiskussion för att synliggöra mina tankar kring arbetet. 

5.1 VAL AV METOD 

5.1.1 Kvalitativ studie  

Den här studien är en kvalitativ studie. En kvalitativ studie är ofta sammanlänkad med 
hermeneutik, ett begrepp jag återkommer till. Olsson och Sörensen (2007, s. 65) menar att en 
kvalitativ studie ”[…]syftar på forskningsprocedurer som ger beskrivande data – människans 
egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden” (2007, s. 65). Olsson och Sörensen 
(2007, s. 13) skriver under några summerande punkter om kvalitativ forskning att: ”Resultaten 
går på djupet och gäller specifika miljöer, omständigheter och tidpunkter, dvs. speciella 
kontexter”. En kvantitativ studie karaktäriseras istället av att samla in uppgifter om kvantitet 
– hur många och hur mycket. I metoden förekommer också generaliseringar och slumpmässiga 
representativa urval (2007, s. 90). 

 

5.1.2 Diskursanalys 

Diskursanalys är en form av kvalitativ undersökningsmetod och kan användas för att granska 
hur olika diskurser sätter gränser för vad som ”kan” sägas och hur föreställningar skapas inom 
diskursen. I en diskursanalys är det innebörden i texten som står i fokus (Bergström & Boréus, 
2005, s. 20). Enligt Bergström och Boréus (2005, s. 305) återges inte verkligheten i texten utan 
texten formar den och en diskursanalys blir en studie av samhällsfenomen där språket är det 
centrala. En viktig del i begreppet diskurs är maktperspektivet. När olika diskurser skapas så 
leder det till att människor kontrolleras genom utestängningsmekanismer. Makten skapas och 
utövas inte av en person till en annan utan är en struktur som innebär att vissa får möjligheter 
och andra begränsas (2005, s. 311). ”Exempel på sådana utestängningsmekanismer är när 
något blir förbjudet, definieras som sjukt eller inte sjukt, är tradition eller inte tradition, ses 
som rätt eller fel.” (Bergström & Boréus, 2005, s. 311).  

Bergström och Boréus (2005, s. 312) skriver om subjektspositioner och menar att diskurser 
skapar ett handlingsutrymme för personer och organisationer och att det här utrymmet inte är 
fritt. De diskursiva positionerna som skapas bestämmer över den enskilda individen och här 
skapas ett maktsystem. 

. 

5.1.3 Hermeneutik  

Bergström och Boréus (2005, s. 23) menar att oavsett hur en väljer att analysera en text så sker 
det en tolkning. De beskriver fem olika element i vår tolkningssituation: texten, kontexten, 
avsändaren, mottagaren och uttolkaren (2005, s. 24). Hermeneutiken står för läran om läsning 
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och tolkning och syftar till att mottagaren av en text har en förförståelse. Den här 
förförståelsen gör att vi tolkar och lägger in egna värderingar baserat på våra erfarenheter, vår 
uppfattning av världen, vår kunskap om texten och så vidare (2005, s. 25). Bergström och 
Boréus (2005, s. 25) menar att ”Vi kan aldrig trolla bort oss själva som samhällsvarelser i 
tolkningsprocessen […] En text har en föränderlig betydelse eftersom olika subjekt ger den 
olika tolkningar i olika historiska situationer.” Eftersom en inte kan bestämma hur andra 
mottar och tolkar texten så försöker inte den som tolkar den heller återskapa texten i den 
meningen. Istället är det en blandning av egna kunskaper och erfarenheter som samspelar för 
att få fram en ny innebörd. Samtidigt påpekar författarna att det är viktigt att försöka möta 
texten utanför sin egen referensram och att argumentera för de tolkningar som görs (2005, s. 
25).  

5.1.4 Forskningsetiska aspekter 

Det finns etiska regler och krav som gäller för den som ska forska och därför har 
Vetenskapsrådet tagit fram forskningsetiska principer (2002) som ska ligga till grund både 
innan, under och efter en studie görs. Förutom forskningskravet finns det ett 
individskyddskrav som ska skydda individen från kränkning och förödmjukelse (2002, s. 5). 
Individskyddet har sedan fyra olika huvudkrav. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Efter att ha tagit del av de forskningsetiska 
principerna ansåg jag att det inte fanns ett etiskt dilemma att ta i beaktning men att de skolor 
jag kontaktade skulle bli informerade om vad för typ av analys som skulle göras samt att inga 
namn skulle nämnas, varken skolornas eller kommunens.  

5.2 GENOMFÖRANDE 

Efter att ha bestämt vad studien skulle handla om så påbörjades sökandet efter liknande studier 
på internet. Eilards avhandling hittade jag omgående, men även von Wright och Ohlander fick 
mig mer intresserad. Bakgrunden avgränsades genom att fundera ut en röd tråd som skulle 
följa genom arbetet, barn-socialisering-positionering-genus-läsläror-läroplan. När det kommer 
till metod så har jag läst C-uppsatser, rapporter och avhandlingar för att få inspiration. 
Metodböcker har finkammats efter en metod som har passat bäst för just den här studien. 
Bakgrunden och den tidigare forskningen har i princip skrivits klart innan analysen påbörjats. 
Analysfrågorna har arbetats fram med Lina Andersson, en kurskamrat som gör en textanalys 
på högläsningsböcker ur ett genusperspektiv.  

För att få tag på materialet så mailade jag ett brev till alla skolor i en storstadskommun. De 
svar som inkom samlades ihop och ett urval gjordes därefter. Efter att ha avslutat del ett i 
arbetet, det vill säga det som är baserat på andras tankar, så påbörjades analysen. Först lästes 
alla böckerna igenom en gång för att ligga till grund för en första uppfattning om boken. Sedan 
lästes de på djupet bok för bok. Jag har valt att redovisa böckerna en och en och sedan göra 
en jämförande analys för att läsaren lättare ska få ett sammanhang och kunna följa resultatet 
och analysen. Avslutningsvis påbörjades diskussion genom att sammanfläta bakgrund och 
tidigare forskning med resultatet och analysen. 
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5.3 MATERIAL OCH URVAL 

De läsläror som analyserats är: 

Vi läser, första boken (2005) Ulf Stark 

Kom och läs! Mer om Moa och Mille, B (2000) Moni Nilsson-Brännström 

Nya Pojken och Tigern (2002) Lars Westman  

För att göra ett urval av de böckerna som kom in valde jag en för varje årskurs. För att göra 
ytterligare ett urval bland de inkomna böckerna valde jag först Nya Pojken och Tigern eftersom 
det var fler skolor som använde sig av den i årskurs tre. Vi läser valdes eftersom flest skolor 
använde sig av den i årskurs ett. Mer om Moa och Mille, B slumpades fram eftersom det enbart 
kom in ett förslag av varje bok. B-boken valdes för att de flesta eleverna använde sig av den 
versionen.  

5.4 ANALYS 

Jag har tillsammans med min kurskamrat Lina Andersson sammanställt ett antal 
frågeställningar i en analysmodell som grundar sig på de genusteorier som är presenterade i 
bakgrunden. Lina Andersson har samma idéer kring användandet av genusanalys då hon 
analyserar högläsningsböcker i årskurs 1-3. Vi såg en möjlighet i att tillsammans arbeta fram 
en analysmodell som utöver genusteori baseras på Nikolajevas schema som visar könsbundna 
egenskaper. Analysens frågeställningar är det verktyg som används genom hela arbetet för att 
besvara studiens frågeställningar och syfte. Nedan presenteras kortfattat de teoretiska 
utgångspunkterna och sedan själva analysmodellen. 

Hirdman (1988, s. 51) talar om genussystemet som en ordningsstruktur av kön. Denna struktur 
hålls samman av två principer, isärhållandet av manligt och kvinnligt – den så kallade 
dikotomin där delarna är varandras motsatser samt hierarkin där mannen är norm. 
Isärhållandet och kvinnors underordning finns på olika nivåer i samhället (1988, s. 52 ). 

Vidare kan förklaras att varje samhälle och tid har ett slags genuskontrakt vilket syftar till de 
osynliga bestämmelserna om hur kvinnor och män ska vara och agera (1988, s. 54). Det handlar 
om allt från utseendemässiga attribut till språkbruk. Kontrakten innehåller också konkreta 
föreställningar om hur kvinnor och män ska agera i förhållande till varandra. Vi är alla delaktiga 
i upprätthållandet av genuskontraktet, om än omedvetet. Kontrakten förs vidare från en 
generation till nästa. 

Gannerud (2001, s. 12-13) har på Hirdmans teorier om de tre nivåerna i genuskontraktet 
utvecklat vad hon kallar genusordningen som även den utgår ifrån att genus konstrueras och 
kan appliceras på olika nivåer och dimensioner i samhället. Som tidigare nämnts under 
bakgrunden så utgår Gannerud från tre nivåer. Den första är en symbolisk nivå som syftar till de 
föreställningar som finns kring könen och dikotomin mellan kvinna och man. Den strukturella 
nivån visar på en övergripande nivå i samhället som bland annat påverkar arbetsliv, utbildning, 
makt, auktoritet och betalt kontra obetalt arbete. Den sista är den individuella nivån som handlar 
om relationer mellan människor och normer.  
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Hirdmans och Ganneruds teorier och tankar har vi valt att komplettera med Nikolajevas 
persongestaltning ur ett genusperspektiv (2004, s. 129). Nikolajeva beskriver könsstereotyper 
som när barnen handlar och beskrivs utifrån rådande normer. Egenskaper blir könsbundna 
efter tankarna om isärhållandet av manligt och kvinnligt (2004, s. 129).  

Nikolajeva har konstruerat ett schema för att synliggöra hur dessa könsbundna egenskaper 
gestaltas i barnböcker. Schemat tillsammans med den redovisade genusteorin har vi som 
utgångspunkt när vi synliggör hur kön konstrueras och reproduceras i texten (2004, s. 129).   

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva  

 

5.4.1 Analysfrågor 

De analysfrågor som konstruerats och som ligger till grund för textanalysen är: 

 
 Vem är huvudperson? Vem/vilka är bipersoner? 

 Vilka beskrivande ord och egenskaper, i form av adjektiv, används om flickor och 
pojkar?  

 Hur porträtteras flickor och pojkar utseendemässigt i bild? 

 Vem har vilket yrke?  

 Hur gestaltas pojkars och flickors relationer? Mellan könen och inom könen. 

 Vem har makt (i relationer, i hemmet, i yrkesliv och samhälle)? 

 Vad leker pojkar och flickor med och med vem leker de?  

 Hur framställs personerna som finns i berättelsens bakgrund (föräldrar, lärare 
m.fl.)? 
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5.5 CENTRALA BEGREPP 

Nedan följer en begreppslista på centrala begrepp som återkommer i arbetet:  

Kön: Det biologiska eller juridiska kön som människor uppfattas ha. Kön och genus kan båda 
användas då det finns sociala och kulturella förväntningar på grund av könet (Elvin–Nowak 
& Thomsson, 2003, s. 16-17).   

Genus: Förståelsen för hur manligt och kvinnligt ”görs” (Hirdman, 1988, s. 50-51). 

Könsroll: Begreppet står för den roll som kvinnor och män har och får utifrån deras biologiska 
kön, till exempel vilka föreställningar som skapas och förväntas (Hirdman, 1988, s. 53-54).  

Könsnormer: Vedertagna regler som är underförstådda men sällan uttalade (Elwin–Nowak & 
Thomsson, 2003, s. 29). Används i det här examensarbetet synonymt med könsmönster. 
 
Konstruktion av könsnormer: De normer som skapas kring könen. Konstruera betyder 
uppbygga, utforma, skapa (SAOL, s. 437). 
 
Reproduktion av könsnormer: I den här betydelsen att återge (SAOL, s. 716). Traditionella 
könsnormer kan reproduceras i böcker då de återges (Nikolajeva, 2004, s. 129-130.). 

Könsstereotypt: Personer som beter sig som väntat utifrån rådande normer kring deras kön 
(Nikolajeva, 2004, s. 129).  

Traditionell: Kan användas synonymt med könsnormer. De normer som anses vedertagna 
kring hur könen ”är”, till exempel ”snälla flickor och busiga pojkar” (Nikolajeva, 2004, s. 129). 
Används synonymt med traditionella könsmönster och traditionella könsroller.  
 
Norm: Det som anses vara gängse regler, det vill säga den allmänna uppfattningen kring vad 
som är ”normalt” (Nationalencyklopedin).  
 
Normbrytande: Det som går emot det som anses vara ”normalt”.  
 
Heteronorm: Det som säger att heterosexualitet är det ”normala” (Nationalencyklopedin).  
 
Huvudperson: Den person som står i centrum för historien (Nikolajeva, 2004, s. 92).  
 
Biperson: Personerna som inte är huvudperson är bipersoner (Nikolajeva, 2004, s. 101). I det 
här examensarbetet är det personer som jag anser tillföra något till arbetet genom att beskriva 
även om det kan finnas fler personer i historien.  
 

 

 



20 
 

. 

5.6 METODREFLEKTION  

När urvalet skulle göras valde jag att maila ut ett brev, se bilaga 1, till samtliga skolor där elever 
i årskurs 1-3 fanns. Att det mailades var på grund av tidsbesparingen mot att ringa runt till 
skolorna. Av alla kontaktade skolor så var det få som svarade. Inte ens hälften av alla skolor 
meddelade vilka läsläror de använde sig av. På grund av det låga deltagandet fanns det inte så 
många olika alternativ som önskat. Hade jag valt att ringa är det möjligt att det hade påverkat 
resultatet eftersom det hade lett till fler valmöjligheter. När urvalet skulle göras var den 
ursprungliga planen att välja de läsläror som flest skolor använde sig av. Nya Pojken och Tigern 
och Vi läser valdes eftersom det var fler än en klass som använde sig av dem medan Mer om 
Moa och Mille slumpades fram. Om slumpen inte hade avgjort så är det möjligt att mitt resultat 
hade sett annorlunda ut. I brevet skrev jag att analysen skulle göras ur ett genusperspektiv 
vilket kan ha kommit att påverka svarsfrekvensen. Min tanke var dock att vara öppen med min 
studie och min avsikt.  

Med tanke på att läslärorna skulle analyseras ur ett genusperspektiv så var diskursanalysen mest 
rimlig. Diskursanalysen valdes eftersom den är en studie av samhällsfenomen där språket är 
det centrala och det finns ett maktperspektiv. Diskursanalysen är även en form av kvalitativ 
undersökningsmetod (Bergström & Boréus, 2005). Ytterligare en tanke bakom diskursanalysen 
är att den uppmärksammar att diskurser skapar ett handlingsutrymme för individer som inte 
är fritt vilket är en stor del av genusteorin där det är en makthierarki som ger människor olika 
möjligheter och förutsättningar (Bergström & Boréus, 2005). Jag har genomfört en kvalitativ 
studie eftersom jag har läst mellan raderna och djupgående analyserat texterna utifrån en 
specifik kontext. Vidare så ger mitt arbete beskrivande data från människans egna skrivna ord 
vilket också är förenligt med en kvalitativ studie (Olsson & Sörensen, 2007). Hade jag valt en 
kvantitativ metod så hade jag haft möjlighet att se andra mönster i texten då den istället 
karaktäriseras av att samla in uppgifter om kvantitet – hur många och hur mycket (Olsson & 
Sörenssen, 2007). Då hade jag till exempel kunnat jämföra ett större antal läsläror genom att 
räkna olika företeelser vilket hade gett en bredare studie men inte lika detaljrik. 

Bergström och Boréus (2005, s. 25) menar att ”Vi kan aldrig trolla bort oss själva som 
samhällsvarelser i tolkningsprocessen […]. En text har en föränderlig betydelse eftersom olika 
subjekt ger den olika tolkningar i olika historiska situationer”, vilket är anledningen varför jag 
valt att använda mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Min förförståelse finns närvarande 
genom arbetet. Eftersom analyser kräver tolkningar är det rimligt att påverkas av tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Något som Bergström och Boréus (2005) påpekar är viktigt är att 
försöka möta texten utanför sin egen referensram och att argumentera för de tolkningar som 
görs, något jag burit med mig genom processen. Även om min förförståelse och egna åsikter 
funnits närvarande så har mina analyser grundats i det resultat som framkommit av läslärorna. 
Jag är dock medveten om att resultatet hade kunnat bli ett annat med en annan författare och 
slutsatsen i arbetet är min tolkning av dessa läsläror, vilket inte innebär att det bara finns ett 
rätt svar.  

Analysen utgörs av frågor som skrivits tillsammans med Lina Andersson efter diskussion 
utifrån genusteori av Hirdman (1988) och Gannerud (2001). Eftersom vi varit två har 
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möjligheten funnits att tillsammans resonera kring vilka frågor som krävs för att kunna besvara 
syfte och frågeställningar och på så sätt har vi fått fram en säkrare analys. Även användandet 
av Nikolajevas schema (2004)  har gjort det lättare att undvika för mycket egna tolkningar utan 
istället ge en direkt beskrivning av det som framkommit i texten, även om viss tolkning 
behövdes utifrån kontexten i läsläran.  

Gällande studiens validitet och reliabilitet så har jag varit noggrann med att under arbetets gång 
hela tiden gå tillbaka till syfte, frågeställningar och mina analysfrågor för att säkerhetsställa att 
det är rätt analyser som görs, till exempel att det genomgående är ett genusperspektiv i fokus 
och inte värderingar utifrån ett intersektionellt perspektiv vävs in. Eftersom det är en kvalitativ 
studie med ett hermeneutiskt förhållningssätt så är reliabiliteten förhållandevis låg. Studien 
bygger till viss del på de tolkningar jag gör, men för att få så hög reliabilitet som möjligt har 
jag varit mycket noga med referenserna för att läsaren själv ska kunna se hur tolkningarna har 
gjorts och för att öppet redovisa de val som gjorts. Under metod har jag även tydligt visat hur 
arbetet har genomförts och vilka förutsättningar som funnits.  Utifrån denna undersökning av 
tre läsläror går det inte att dra generella slutsatser kring läsläror i allmänhet, inte heller att 
generalisera min tolkning att gälla andra läsläror än de som analyserats i den här specifika 
studien.  

Under arbetets gång använder jag mig av stereotyper och uppmärksammar endast två kön. 
Min tanke är att belysa om och hur könsnormer konstrueras och reproduceras i texten varpå 
jag själv bidrar till en reproduktion av dessa mönster. I min analys av materialet utgår jag ifrån 
den normativa föreställningen om att det endast existerar två kön. Det är viktigt att vara 
medveten om att det är just en norm och att det finns andra sätt att se på det. I mina analyser 
så använder jag mig av rådande normer och stereotyper för att till exempel avgöra vilket kön 
som personen på bilden har, något som kan vara problematiskt då det återigen innebär ett 
kategoriserande av människor. Dock så är mitt syfte att se strukturer, vilket kan vara svårt utan 
att använda generaliseringar.   

Sammanfattningsvis är jag nöjd med valet av metod och de framtagna analysfrågorna som 
tillsammans gjort att syftet blivit besvarat.  

6. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras resultatet av analyserna bok för bok.  

6.1 VI LÄSER, FÖRSTA BOKEN 

Vi läser, första boken (Stark, 2005) har 9 kapitel, 192 sidor och innehåller, förutom 
läsebokstexten, även uppslag med bokstäver och bokstavsverser. Det finns även ett vykort 
samt en saga om Äppelgumman. Det är läsebokstexten och bilderna som är analyserade. 

Handlingen i läseboken fokuserar på Tor och hans liv. Vi får följa med Tor till skolan där han 
och hans klasskompisar har lektioner med fröken men även på rasten där barnen leker. Hela 
boken utspelar sig under ett läsår i årskurs ett. Tor har ett hemligt kalas hemma med 
kompisarna som han också bygger en raket med som gör att han bryter benet. Tillsammans 
bygger barnen en koja, de läser massa vykort från faster Maja och går på cirkus. Efter cirkusen 
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samtalar de om djur som dör ut varpå Tor får en idé att ha loppmarknad till förmån för djuren. 
Boken avslutas med en skolavslutning och att vi får en inblick i Tors sommarlov. 

Som huvudperson ser vi Tor. I princip alla uppslag handlar om honom även om det finns ett 
fåtal där han inte medverkar. Som bipersoner ser vi mamma, pappa, systrarna Elin och Lena, 
hunden Lump, fröken och hans vänner Siv, Olson och Sven. Han har även klasskompisar som 
mestadels nämns vid namn och även en faster Maja.  

Tor är ett aktivt barn, han kommer med idéer och hittar lösningar (s. 71, 99, 163). Han är den 
som testar, till exempel är det han som sitter i raketen som ska flyga till Mars. Bilderna på Tor 
i sitt rum uppvisar en stereotyp bild med klassiskt pojkkodade leksaker: bilar, flygplan, lastbil 
och lego. Även om hans rum har blå väggar så är hans överkast rosa (s. 10), något som kan 
anses gränsöverskridande. Även om han skildras som äventyrlig och modig (s. 104-105) så ges 
vi också en bild av honom som känslig och orolig.  

Tolkningen av honom som orolig görs när bild och text samspelar (s. 72). Konversationen 
utspelar sig när han bjudit in alla kompisar på kalas.  

       

 

 Tor kramar Elin.  
   – Ska jag ha kalas? Viskar han.  
  Är jag klok? 
  Elin ser på Tor 

  – Nej, svarar hon.  

 

                                                                                           

Att Tor är i behov av en kram och att få prata med sin syster visar ett mångfacetterat barn som 
inte bara tillskrivs stereotypa egenskaper. Vidare så visar relationen mellan Tor och hans hund 
honom omsorgsfull och mild. Även när Siv följer med Tor hem och sedan leker med Lena så 
går det att utläsa en besvikelse mellan raderna på Tors reaktion (s. 34-37).  

Tors systrar har inte så stora roller men skildras inte stereotypt flickigt utan relativt neutralt. 
Barnen har alltid byxor och tröja förutom när de ska på kalas. Elin tar frökens väska och även 
sin mosters ring och Lena hjälper pappa att ta in en stor plåtdel från bilen och letar efter 
bucklor och repor. Dessa beskrivningar visar upp en annan bild än den stereotypa flickan som 
lugn, lydig och timid.   

Föräldrarna visas relativt jämställda. De båda visas i köket, pappan är den som ska få iväg 
barnen till skolan och mamman är den som hämtar. I köket står mamman med förkläde på sig 
i en bild men i en annan så har pappan förkläde på sig när han skalar räkor (s. 76). Det kan ge 
en nyanserad bild av deras rollfördelning i hemmet. Klädmässigt så är det mer stereotypt, 
pappan visas i princip alltid i byxor och skjorta medan mamman har antingen blus och kjol 
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eller klänning. De anonyma vuxna som visas illustreras alltid med könskodade kläder. Alla 
kvinnor har kjol och blus eller klänning och alla män skjorta och slips (s. 168, 171).  

 

 

 

 

 

 

 

Mamman visas även med lillasyster Elin i ena handen och en kasse mat i andra vilket kan ge 
en bild av kvinnan som huvudansvarig för handling och barn (s. 26). Pappan visas även meka 
med bilen som gått sönder vilket är en stereotypisk skildring av mannens roll i hemmet. Men 
även som det finns ett normativt förhållningssätt mellan föräldrarna så målas det upp en bild 
av pappan som virrig, när han tappar bort sin strumpa. Han visas även som generad när han 
får byxorna nerdragna på cirkusen vilket kan tyda på ett förlöjligande av mannen (s. 153). Det 
är mamman som kastar sig i pappans knä och ger honom komplimanger vilket visar henne 
aktiv, men även emotionell, Hon erbjuder sig även att laga ramen som går sönder när Tor har 
kalas vilket visar att hon är handlingskraftig och praktisk (s. 93). Gällande fördelning i hemmet 
så har Arnes mamma bakat en kaka när barnen ska bygga en raket och även hans syster bakar 
fast då till deras invigning av trädkojan (s. 102, 141).  

Fröken i boken presenteras stereotypt som en kvinna. Hon har långt hår, kjol, pärlhalsband, 
klackskor och blusar. Utseendemässigt så porträtteras hon enformigt men i texten finns det få 
värderingar. I ett avsnitt är hon ledsen då de varit på cirkus och det går att tolka det som att 
hon är både sårbar och omsorgsfull (s. 163). I avsnittet när de är på cirkus så är det frökens 
fästman som kramar om henne vilket kan visa på en normativ handling där mannen är den 
aktiva som kramar om den passiva kvinnan (s. 156). Bilden visar hur fröken har armarna runt 
fästmannens hals och ler. Han avbildas med ryggen emot läsaren och med armarna kring 
hennes midja. Även om det även skulle kunna tolkas som gränsöverskridande att mannen är 
den som är emotionell så förstärker bilden kvinnan som den emotionella.  
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I ett uppslag (s. 56-57) pratar barnen om att 
resa.  

– Vi reser till Oslo och Asien, sa Sven.  
– Vi solar i solen, sa Lisa.  
– Vi reser till månen, sa Tor.  

 

I illustrationen så görs en bild av Sven som 
aktiv, han har en kamera runt halsen och en hatt 
på huvudet och står med armarna i kors framför 
en stadsbild. Han har även fullt med kläder på 
sig. Lisa ligger i en liten bikini med solglasögon 
på en sandstrand och förefaller därför vara passiv.  

 

I ett avsnitt så ska klassen rita. Fröken ger barnen i uppgift att rita en svan (s. 60-61).  

– Vill ni rita en svan? Sa fröken.  
– Jag vill rita en val, sa Olson.  
– Jag vill rita en raket, sa Tor.  
– Ja, ni får rita vad ni vill, sa fröken.  

– Jag ritar en svan, sa Emma.  

 

I det här avsnittet så kommer pojkarna med egna idéer. De vill gå utanför den givna uppgiften 
och vara kreativa och självständiga. Flickan som beskriver vad hon vill göra utmålar en bild av 
en ordningsam och lydig flicka som lyssnar på fröken. Hon följer medan pojkarna går sin egen 
väg.  

 

En konversation mellan Siv och Tor ger en uppfattning om tävlingslust mellan pojkarna (s. 
71).  

– Sven ska ha kalas, sa Siv. 
– Det ska jag med, sa Tor. 
– Han ska ha korv och läsk på sitt kalas, sa Siv. 
– Jag ska ha allt, sa Tor. 

 

Den tävlande sidan mellan Sven och Tor syns även när Sven säger att han ska bli direktör 
eller en som gör konster på cykel varpå Tor svarar att han redan kan en del konster (s. 160).   
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Det är lätt att tolka Sven som ”tuff”. Han står med armarna i kors på 
en bild, han säger även att han ska steka en skata han ser, varpå Siv 
påpekar att han är elak. Sven har även bra självförtroende och menar 
att han kan räkna allt. När Tor hamnar på sjukhus så har Sven 
rullstolsrace och skriver sedan ”Dumsnut” på Tors gips (s. 113, 116). 
Alla situationer och kommentarer kring Sven gör att det går att skönja 
ett mönster i texten där vi kan se hur den reproducerar rådande normer 
om pojken som ”stökig” (min tolkning).  

 

Siv beskrivs som en rådig tjej 
som även om hon har begränsat talutrymme jämfört 
med till exempel Tor, framhävs som aktiv och fysisk. 
Hon klättrar i klätterställningen, hon släpar plåt och 
spikar på deras trädkoja (s. 137). Siv känns också 
modig när hon låter Tor dra ut hennes tand (s. 133). 
Det här är egenskaper som ofta är tillskrivna pojkar. 
Men sedan kan vi även se vissa situationer och repliker 
som känns typiska när det är en tjej i handlingen. Till 
exempel så är Sivs första kommentar när raketen är 
färdigbyggd att den är fin och när den kraschar så är 
det Siv som hjälper och säger att hon ska hålla i Tor.  

Genomgående i uppslagen som visar när barnen är i en undervisningssituation med fröken så 
är det främst pojkarna som får talutrymme och representeras i texten. Boken har 10 sidor där 
det kan tolkas som att det sker en aktiv undervisning, även om tillfällena med fröken eller i 
skolsammanhang är många fler. På dessa 10 sidor är det 35 talstreck. Fröken säger 11 repliker. 
Pojkarna säger 17 repliker och flickorna 6 repliker. 1 replik är där hela klassen ropar 
tillsammans.  Det betyder alltså att pojkarna får hälften av talutrymmet i klassrummet, det vill 
säga tre sjättedelar. Fröken två sjättedelar och flickorna endast en sjättedel (s. 60, 61, 62, 63, 
66, 67, 144 och 145). Tor och Siv leker mycket tillsammans och vi får bland annat följa med 
när Siv ska leka hos Tor. När hon kommer dit så blir det istället att hon följer med hans syster 
Lena in på hennes rum vilket kan tolkas som att det är lättare för barnen att umgås med barn 
av samma kön. I lekplatsen så visas alla barn som deltagande och aktiva. Siv klättrar i ett rep 
trots att hon har kjol vilket kan spegla en genusöverskridning där kvinnliga attribut inte är ett 
hinder för att vara fysisk och aktiv (s. 70-71). När barnen spelar fotboll så är två flickor med 
även om de på bilden inte upplevs lika aktiva som pojkarna. Under Tors kalas så dansar alla 
barnen med varandra men när barnen bygger en raket är det bara Tor, Olson och Arne som 
bygger. Siv kommer när den är färdig. När trädkojan byggs är hon däremot med och lika aktiv 
som de andra barnen. Hon bär på plåten och spikar. Barnen verkar likvärdiga i sin lek och 
inbjudan till lek. De leker generellt sett könsöverskridande i boken vilket bryter mot den vanligt 
förekommande könssegregeringen. 
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I boken är det inte så många yrken som är representerade men vi kan som tidigare konstatera 
att fröken är en kvinna. Även sjuksköterskan på sjukhuset är kvinna. Utifrån bilderna (s. 4-5) 
så ser det ut som att mamman arbetar på ett kontor och pappan i en buss. I matsalen jobbar 
en person som det inte går att avgöra kön på utifrån bilden. Hen illustreras med kort hår men 
en rosaaktig tröja (s. 98). Trollkarlen på cirkusen är en man och i akten med hundarna så är 
det både en kvinna och en man. När barnen leker cirkus (s. 160) så pratar de om vad de vill bli 
när de blir stora.  

På rasterna leker alla cirkus.  
Olson ska bli pajas när han blir stor.  
Siv vill bli trollkarl.  
– Jag ska bli direktör, säger Sven,  
eller en som gör konster på cykel.  

 

Barnens föreställningar kring vad de vill arbeta med är inte baserade på rådande normer och 
samhällsideal.  

Sammanfattningsvis så deltar både pojkar och flickor i boken även om pojkarna kommer till 
tals mer. Familjen skildras som heteronormativ och stundtals stereotyp men visar ändå på en 
familj som hjälps åt och tar hand om varandra. Flickorna ges mindre talutrymme, även om de 
är aktiva och på vissa ställen normbrytande så är det pojkarna som ofta tar fokus och får vara 
aktiva. När de vuxna illustreras så har kvinnorna i princip alltid kjol eller klänning medan 
männen har byxor. Barnen däremot har fått vara mer fria i sin framställning och får ta del av 
alla kläder och färger. Även om skildringen av pojkar och flickor förefaller reproducera 
könsnormer när text och bild noggrant analyseras så visar en sammanfattande bild av boken 
på en lite mer nyanserad bild av barnen.  

 

6.2 MER OM MOA OCH MILLE, B 

Mer om Moa och Mille, B (Nilsson-Brännström, 2000) har 32 kapitel på ett par sidor styck, 
totalt 144 sidor. Hela boken har en läseboktext och en sammanhängande handling. Mer om 
Moa och Mille finns i två versioner, A och B. B-boken innehåller mer text och mindre bilder än 
A-boken och det är anledningen varför jag valt att analysera den.  

I boken får vi följa Moa och Mille som är kusiner i deras vardag. Handlingen utspelar sig både 
i hemmiljö och i skolan och vi får se Moa och Mille både tillsammans och på varsitt håll. Moa 
och Mille är hos sin morfarfar de sista dagarna på lovet och när skolan börjar igen så börjar de 
nu årskurs två. Moa vet inte om hon är kär i Victor och hon bråkar med sin bästa kompis Elin 
när de får en ny klasskompis som heter Lina. Mille lär sig läsa ordentligt och har det jobbigt 
när hans föräldrar skiljer sig. Barnen hittar på äventyr, de har klassfest och smider planer för 
att Milles pappa och kvinnan han träffar ska göra slut. Boken behandlar många känslor och 
relationer under hela kusinernas andra skolår.  

I Mer om Moa och Mille är inte bilderna lika detaljrika och kompletterande till texten som i Vi 
läser där vissa uppslag fick en ny mening när bild och text flätades samman. I det här och nästa 
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avsnitt, Nya Pojken och Tigern, kommer fokus ligga på texten då den talar för sig själv och 
bilderna inte tillför något ur genussynpunkt. Bilderna som presenteras i dessa två avsnitt 
kommer därför fungera som en förstärkning till texten.  

Som huvudpersoner får vi se både Moa och Mille. De flesta uppslag handlar om dem båda 
tillsammans, och sen är det jämt fördelat mellan barnen. Det finns många bipersoner som vi 
får se mer eller mindre av: morfarfar, Moas föräldrar, Milles föräldrar, Elin, Lina, Victor, 
Marjam, Erik och fler klasskompisar som nämns vid namn. Morfarfar är Moas farfar och Milles 
morfar.  

Moa är kär i Victor, hon tycker om att umgås med sin bästa kompis som hon senare bråkar 
med och hon visar mycket känslor. Samtidigt som hon porträtteras som väldigt känslosam så 
visas hon som modigare än Mille. När de ska gå på upptäckt i skogen så är Moa den som leder 
och vill gå längre trots att Mille är rädd (s. 21-22). Moa avskyr slakt när hon känner djuren och 
tycker det är hemskt att de dör. Samtidigt så tycker Mille att det är spännande att se när 
kycklingarna springer runt utan huvud (s. 26). Moa tycker om sin fröken och frågar direkt på 
morgonen om de ska få några läxor. Hon är ledande i planen hur Moa och Mille ska lyckas 
separera Milles pappa och hans nya kvinna vilket visar att hon är kreativ och aktiv. Moa är 
också kompetent, genomgående så tillåts hon ta plats även om skildringen av henne på många 
sätt är normativ.  

Mille framställs mer mångfacetterat. På vissa sätt framställs han mycket normativt, han tar 
direkt en pinne som han låtsas är ett vapen när han och Moa går genom skogen på 
upptäcktsfärd.  Han spelar fotboll, bygger 
legoskepp och tycker det är pinsamt med puss- 
och kramlekar. Han har lego, borg, rymdskepp 
och piratskepp på sitt rum (s. 107). Även om vi 
inte får se en nära relation mellan Mille och skolan 
och eller fröken så är han ändå mån om att vara 
duktig och när han lär sig läsa kapitelböcker så vill 
han skynda att berätta för fröken Anna (s. 45). 
Mille visar även en del känslor, speciellt i avsnitten 
när hans föräldrar har det struligt och när Moa ska 
ha kalas och Mille ska dansa med Anna-Maria vilket ger honom mjuka knän (s. 69-70). När 
det är dags för avslutning så vill Mille läsa en dikt han skrivit (s. 143). De olika dragen gör att 
Mille porträtteras på ett mer nyanserat sätt. Ett exempel på Milles flera sidor är under 
upptäcktsfärden han och Moa går på genom skogen (s. 17-19) där han tar en käpp och 
använder som vapen.  

 

Mille behövde inga hungriga tigrar för att öka spänningen. Han tyckte det var 
tillräckligt läskigt som det var. För säkerhets skull letande han upp en bra käpp 
att ha till hand om kossorna skulle dyka upp. Säkrast hade det varit med ett 
riktigt gevär.  Han höjde käppen och siktade.  

– Pang! Sköt han. Pang!  
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Genomgående i boken så är de vuxna bipersonerna både heteronormativa och könsstereotypa. 
Morfarfar älskar att fiska och vill leka Tarzan. Marjams pappa är den som verkar bestämma i 
familjen och vill att hon ska vara hemma och hjälpa till i hemmet istället för att gå på kalas hos 
Moa. Men det visas även en icke normativ familjebild bland annat hos Erik. Även om Erik har 

en mamma och en pappa så lämnade hans mamma familjen när han var liten och han lever 
med sin pappa, något som frångår den heteronoma kärnfamiljen där mamman är den som tar 
störst ansvar för barn och hem. 

I Moas familj speglas hennes relation med mamman mer än pappan. Pappan är med på en del 
praktiska händelser, men det är Moa och hennes mamma som verkar ha en närmare relation. 
Det är också mamma som är med när Moa planerar sitt kalas och ser till att Marjam får lite 
läsk och godis. Däremot hjälper båda föräldrarna till med dekoreringen samma dag som 
kalaset. Pappan har fixat discolampa till kalaset och han skjutsar Moa med bilen till Marjam 
samtidigt som mamman stannar hemma och gör i ordning maten (s. 58). Att pappan är den 
som kör bil och fixar lampor medan mamma står för mat och planering visar på hur olika 
könsmönster konstrueras i texten. I ett kapitel ska Moa och Mille åka till flygplatsen. För att 
ta sig dit behöver de åka buss (s. 85).  

 
– Jag ser stor ut, sa Moa. Alla kommer att tro att jag är din mamma. Det är bra 
när vi ska åka buss själva, och det är ju jag som betalar, precis som mammor gör.  

 
Även när de kommer fram till flygplatsen och Moa handlar kaffe är det tydligt hur normer 
genomsyrar texten (s. 90).  

Hon tog en kaffe och en ostsmörgås. Mille tog läsk och en bulle. Moa betalade i 
kassan.                        
– Gillar du verkligen kaffe? Sa Mille förvånat.  
– Nej, sa Moa sorgset. Det är jätteäckligt. Men mammor dricker kaffe, vet du 
väl.  

 
När Mille ska sova är det hans mamma som sköter nattningen. Så länge Mille minns så har 
hans mamma och han läst på kvällen, det är deras heliga stund (s. 43). Efter kalaset hos Moa 
så vill Mille berätta att han och Anna-Maria var tillsammans men mamma var inte intresserad, 
då önskar Mille att pappa hade varit hemma, för han hade lyssnat utan att ställa pinsamma 
frågor (s. 73). Att det är mamman och inte pappan som skulle ställa pinsamma frågor kan 
tolkas som att det är hon som lägger sig i mest medan pappan får en mer avslappnad relation 
till barnen. Det är även mamman som har tid i tvättstugan och som gnäller över att Mille och 
Jack inte hängde upp sina väskor (s. 141). Samtidigt så menar Mille att hans mamma aldrig 
skulle gå med på att hans pappa skulle åka på semester själv (s. 30), något som visar på att 
hennes ord väger tungt i familjen.  

I boken skildras en familjekris då pappan är otrogen mot mamman och de ska separera. Hela 
den berättelsen behandlar mycket känslor, speciellt för barnen, men även mamman visas som 
att hon är ledsen och gråter mycket, hon är sårbar.  
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Pappans synvinkel delges inte utan det är först när Moa och Mille har varit och skällt ut 
kvinnan som pappan träffat som han ber om förlåtelse till sina barn för röran som blivit. Moa 
och Mille får åka polisbil hem från flygplatsen där de varit och skällt ut kvinnan som pappan 
träffat. När de kommer hem så skrattar Moas pappa, han tycker att det var toppen att ungarna 
gjorde något de tycker var viktigt. Milles mamma å andra sidan oroar sig för allt som kunde ha 
hänt även om hon sedan ser det humoristiska i det. Här uppmålas mamma som den 
omsorgsfulla som tar ansvar. Pappan å andra sidan tar inte allt på så stort allvar och är 
avslappnad inför alla de saker barnen hade kunnat råka ut för på vägen (s. 98-100). Under hela 
skildringen av skilsmässan är det mamman som utmålas som dum. Även om pappan var dum 
som var otrogen och även om kvinnan pappa träffade var en pappatjuv så är det mamman 
som upprepande gånger får ta emot barnens sorg och ilska. På ett ställe säger Mille att han är 
arg på båda två lika mycket, men det är mamman som är dum som inte låter pappan flytta hem 
igen (s. 101, 104, 105, 107).  

När de skildes från pappa ute på gatan och han fick gå hem alldeles ensam till sin 
lilla lägenhet, stod Mille nästan inte ut av sorg. Och han avskydde mamma för 
att hon inte kunde förlåta pappa.  

 
Föräldrarna blir tillsammans igen när Mille åker in på sjukhuset. Då sitter båda föräldrarna och 
gråter så tårarna droppar ner på Mille. Pappan förefaller mycket emotionell och sårbar vilket 
oftast tillskrivs kvinnan. 

Jack är Milles storebror, han är tonåring och bråkar mycket. Han gråter också mycket. Deras 
mamma säger att det är på grund av alla hormoner. Jack porträtteras stereotypiskt genom att 
vara våldsam och fysisk. Jack retar Mille och vill boxas så fort han får tråkigt, men slår alltid 
för hårt (s. 72). När Mille har varit och skällt ut kvinnan pappan träffar så blir Jack imponerad.  

– Wow, vilken brorsa man har! Sa han i stället och boxade Mille snällt på axeln.  

 
Även om skildringen av Jack är normativ så berättas det även hur Jack gråter av oro när Mille 
blir sjuk och får åka ambulans. Istället för att den här gången mena att det är på grund av 
hormoner så händer det här när Jack ser Mille vara så sjuk.  

Bipersonerna visar att könsnormerna även följer med i bokens karaktärer. Alla klasskompisar 
som vi får möta stämmer in på förväntningarna som normerna ger. Men, en avvikelse från det 
mönstret är Grin-Gurra. Dels så porträtteras han som en pojke som gråter mycket och dels 
blir han en fniss-Gurka istället eftersom han inte kan sluta fnissa (s. 52). En tolkning är då att 
han tillskrivs feminina drag och egenskaper till skillnad från Berta som umgås med Mille och 
hans killkompisar. Hon är enkel, för hon är som dem, hon är lätt att förstå. När Danne sätter 
på fotboll på Tv:n så utbrister Berta: ”Yes!” och bänkar sig i soffan med killarna, som trängdes 
där (s. 64). Dock så ger smeknamnet Grin-Gurra en känsla av en nedvärdering av de feminina 
drag som han tillskrivs och att hans känsliga sida är något att göra sig lustig av för att det 
normalt sett inte tillskrivs pojkar.  
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Överlag i hela boken så återges flickor och pojkar på 
ytterst stereotypa sätt. Flickorna viskar, fnissar, retas, 
skvallrar, är kära och kramas. Pojkarna skrattar, de 
spelar fotboll, de vill inte dansa och tycker tjejer är 
läskiga. De ger varandra en dunk i ryggen istället för 
en kram och visas mer aktiva. Men det finns även 
normbrytande mönster, Mille är känslig och vill vara 
duktig. Moa är kompetent och hittar på idéer och tar 
beslut.  

 

 

Moa och Mille hälsar på Erik på bondgården och Moa hoppas att det inte var slakt på gång. 
Hon tycker det är hemskt att djuren dödas. Mille å andra sidan tycker det är spännande att se 
när kycklingarna nackas och springer runt utan huvuden (s. 26). Isärhållandet av kvinnor och 
män består av tanken att könen är varandras motsats, något som visas när barnen har 
stereotypa reaktioner som ofta tillskrivs just det könet. Lina som är ny i klassen får sitt yttre 
granskat direkt hon börjar och konstaterat att hon har rött hår och tusen fräknar (s. 31). När 
Lina börjar blöda och Grin-Gurra skriker så utspelar sig följande konversation (s. 32):  

– Äsch, sa Lina. Det är bara tanden. Triumferande höll hon upp den i luften så att 
alla skulle kunna se.  
– Fy vad äckligt, sa Elin.  
– Coolt, sa Mille.  

 
Moa och hennes bästa kompis synar Linas utseende. Elin tycker att Lina är ful, hon har 
morotsfärgat hår och massa fräknar. De fnissar och viskar. Fröken tröttnar och säger (s. 36).  
 

– Får jag be er om en tjänst då? Ni som är så gulliga tjejer…  
Elin kunde inte hålla sig. Hon exploderade av nytt skratt. Moa bet sig i läppen 
och gjorde sig så allvarlig som möjligt. Hon tryckte ner fnisset i magen och 
armbågade till Elin igen. Gulliga!!! Som om de var gulliga!  

 
Fröken refererar till Moa och Elin som gulliga tjejer och att vara gullig och söt är egenskaper 
som ofta tillskrivs flickor i kontrast mot tuff och cool för pojkar. Samtidigt så känner barnen 
själva att de inte är gulliga när de retas, vilket tyder på en medvetenhet och aktiv handling att 
retas. Fortsättningen av frökens och barnens konversation är att hon önskar att de kunde ta 
hand om Lina som är ensam och ny vilket inte är lätt. Det kan tolkas som att fröken antar att 
flickor vill leka med flickor och att det är just de som får en roll där de ska vara hjälpsamma 
och omtänksamma istället för att fråga Mille och hans kompisar.  

Moa ska ha kalas. Innan kalaset så säger Mille att det är jobbigt att de ska dansa. Han vill ha 
lekar som Hela havet stormar och Fångarna på fortet. Moa vill å andra sidan leka Ryska posten 
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och Sanning och konsekvens. Det här tycker Mille är pinsamt. Förutom Victor som föreslår 
dans så passar det inte de andra pojkarna.  

– Ska vi inte dansa nu? Sa Victor när efterrätten 
var uppäten.  
– Nej! Skrek killarna. Kan vi inte leka något?  
– Innebandy eller Hela havet stormar, föreslog 
Anton. 
– Aldrig! Skrek tjejerna. Ni är så barnsliga. Nu 
ska vi dansa!  

Moa får en present av Victor, det är den bästa av alla. 
Det är ett halsband med ett halvt silverhjärta på (s 36). 

– Snyggt va? Sa Victor och visade att han hade 
den andra halvan hängande runt sin hals. Eva 
hjälpte mig att välja. Det är lite svårt med 
tjejpresenter, tycker jag.  

Pojkar som presenteras som tävlingsinriktade förekommer även i Mer om Moa och Mille. Anton 
föreslår på Moas fest att de ska tävla om vem som kunde ta störst tuggor. Medan Grin-Gurra 
tryckte in halva sin burgare så fnissade Lina ”Äckelpotta”.  

När Moa blir ledsen över hennes och Elins bråk så gråter hon mycket. När Victor mår dåligt 
över situationen med sin mamma som kanske inte får stanna i Sverige så blir han utåtagerande. 
Han har blivit en bråkstake och slagits på skolgården. Fröken är arg på honom för att han inte 
gör läxorna (se s. 118).  

Killarna och tjejerna sitter varannan kille varannan tjej på Moas fest (se s. 64), på 
Migrationsverket så arbetar det ”gubbar” (s. 120) och ord som beskriver deras utseende 
används oftare för tjejer medan pojkars egenskaper kommenteras mer. Till exempel så är Lina 
ful, Moa är snygg i håret (s. 124), Victor är en tjejtjusare (s. 122) och Danne är modig (s. 69). 
När vikarien Wille skriver sitt namn på tavlan så konstaterar barnen att han skriver mycket 
fulare än fröken Anna. När han ber barnen presentera sig så skriker pojkarna rakt ut i munnen 
på varandra och försökte överrösta varandra (se s. 130).  

– Å vad de är barnsliga, suckade Elin. Jag tycker Wille ä gullig, helt enkelt 
jättegullig.  

Fler stereotypa skildringar sker på sidan 126 då barnen ska gå in i klassrummet och fröken 
hälsar på dem.  

I tur och ordning tog hon dem i handen och sa ”god morgon”.  
Elin, Lina, Moa, Marjam och Anna-Maria brukade krama henne. Varje morgon!  
Det gjorde inte killarna.  

När vikarien Wille ska sluta så grät Elin. Hon grät för att hon inte skulle få träffa honom igen. 
Danne konstaterar då att ”Tjejer är inte kloka” (se s. 135). Efter helgen när barnen berättar 
om vad de gjort så brukar många av killarna berätta om filmer de hade sett.  



32 
 

I två kapitel som heter Fröken Vicka-på-huvudet och En luring så har klassen en vikarie, Wille. 
Han är där för att Anna, deras ordinarie lärare är sjuk. På slutet kommer Anna tillbaka. Under 
de här sidorna, 11 stycken, så är det 55 talstreck. Vikarien och sedan fröken säger 20 repliker, 
pojkarna 26 repliker och flickorna 7 repliker. En replik är där de ropar tillsammans. Det 
betyder att pojkarna får två sjättedelar, fröken får strax över två sjättedelar och flickorna lite 
mindre än en sjättedel (s. 126-136). 

Moa och Mille leker mycket tillsammans. De flesta kapitlen i boken handlar om dem två 
tillsammans på olika äventyr och i vardagen. Förutom deras relation ges det inte något större 
utrymme för könsöverskridande sällskap och lekkompisar. Flickorna leker med flickorna och 
pojkarna leker för sig själva. Undantaget är Berta som är med Mille och hans kompisar. 
Flickorna beskrivs som att de leker med sina bästisar (s. 93). Och bästis är när de kan viska 
hemligheter i varandras öron och går arm i arm över skolgården och fnissar tillsammans. Då 
ska de helst vara två och två. 

– Du vet ju, att det inte går att leka när man är tre, sa Elin malligt, när Moa 
frågade om inte hon också kunde få vara med. (s. 49)  

 

Flickorna visas även tycka om att hänga i knävecken, byta hemligheter och bokmärken. 
Killarna å andra sidan visas inte upp hur de leker på samma sätt. Men de spelar fotboll på 
rasten och vill hellre leka lekar, titta på fotboll eller spela innebandy än att dansa.  

Genomgående i hela berättelsen görs det stora skillnader på flickor och pojkar och de delas 
hela tiden in i homogena grupper efter deras kön. Det är tjejer som gör vissa saker, killar som 
gör andra och de pratar om i grupp, inte som individer. Till exempel så tycker Mille att Moa 
ska vara med honom och hans kompisar istället när hon bråkar med Elin. För Mille och hans 
vänner kan umgås hur många som helst utan att bråka, men då viskar de inte hemligheter. För 
det är inget roligt att veta vilket fotbollslag man hejar på (s. 50). Även på Moas kalas så är det 
tydligt hur de delas upp och killarna tittar på Tv:n och flickorna är inne på Moas rum. På 
skolgården är det likadant.  

Vi får möta flera yrken i boken, men inga yrken som det läggs någon vikt vid. Det som går att 
utläsa är att Eriks pappa är bonde (s. 25), Victors mamma Nabou arbetar som frisör i Uganda 
och Marjams pappa jobbar medan hennes mamma är hemma med barnen (s. 59). Fröken Anna 
är en kvinna men deras vikarie är en man och heter Wille. Dannes mamma är arbetslös och 
ligger på soffan (s. 127) medan Grin-Gurras pappa som också är arbetslös bakar bullar och 
brukar vara med i klassrummet (s. 127). Dannes pappa sitter i fängelse men när han blir 
frisläppt har han fått arbete som lastbilschaufför (s. 139). Milles pappa är pilot och kvinnan 
han träffar arbetar i incheckningsdisken på flygplatsen (s. 92). När Moa och Mille åker till 
flygplatsen träffar de en busschaufför som kan utläsas som man utifrån bilden (s. 86). Moa och 
Mille träffar även på en journalist på flygplatsen, hon är kvinna (s. 97). På sjukhuset när Mille 
är sjuk tas han om hand av en kvinnlig sjuksköterska, doktorn refereras bara till sin yrkestitel, 
doktor, men går av bilderna till texten att utläsa som en man (s. 111).  

I boken får vi ta del av en hel del normativa föreställningar om hur pojkar och flickor leker, 
umgås och är. Familjerna är alla heteronormativa även om de har olika problem och 
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konstellationer som kan bryta mot den klassiska kärnfamiljen. Vi får se mammor som lämnat 
sin familj, pappor som är otrogna, föräldrar som sitter i fängelse och är arbetslösa. Det går att 
utläsa att flickorna får mindre talutrymme när de har en vikarie i klassrummet och de tilldelas 
flera stereotypa egenskaper och beskrivningar. Det finns även stunder och egenskaper som är 
normbrytande både hos pojkarna och flickorna, men annars porträtteras även pojkarna 
stereotypiskt. Vi kan se att Mille har en del mjuka och känsliga sidor, medan Moa är kavat, 
något som visar på en mer nyanserad skildring av barnen. Att pojkar och flickor presenteras 
som homogena grupper och infriar förväntningar av hur de efter sitt biologiska sätt ska vara 
står klart även om det finns undantag.  

 

6.3 NYA POJKEN OCH TIGERN 

Nya Pojken och Tigern (Westman, 2002) har 29 kapitel och 204 sidor. Tidigare upplagan hette 
Pojken och Tigern men det är i den här upplagan tillagt mycket om Sveriges geografi och heter 
därför Nya Pojken och Tigern. Det är en skönlitterär text. Jag kommer även att analysera katten 
Tigern som en manlig karaktär eftersom han är en hankatt medan honkatterna avläses som 
kvinnliga karaktärer.  

I Nya Pojken och Tigern får vi möta Pelle som är på resa med sin familj och katt Tigern i Skåne. 
När familjen stannar vid Sveriges sydligaste udde vill Pojken gå ner till stranden. Han vevar 
ner rutan så att Tigern ska få luft. Tigern hoppar ut, han ska bara sträcka på sig. Men då 
kommer en hund och jagar upp honom i ett träd. Familjen hoppar in i bilen och åker iväg. 
Tigern försöker då ta sig hem själv. När Pojken upptäcker att Tigern saknas så rymmer han 
för att hitta honom. De träffar människor och djur på sin resa som går på varsitt håll genom 
Sverige, till sitt hem i Norrbotten.  

Som huvudpersoner ser vi både Pojken och Tigern. Alla uppslag handlar om någon av dem. 
Som bipersoner finns Pojkens familj, andra djur och människorna de möter på vägen.  

Pojken är aktiv, modig och äventyrlig. Han ger sig utan vidare eftertanke ut på ett äventyr 
genom hela Sverige utan sin familj. Dock känner han inte sig själv som modig, eftersom han 
inte gör något farligt. Tigern har samma stereotypa manliga egenskaper. När han möter en 
kattflicka så blir kontrasten större då hon skildras som passiv och trånande medan han är 
självständig och aktiv. Att Pojken har fått ha just det namnet genom hela boken gör att hans 
biologiska kön betonas ytterligare. Hans kön spelar roll eftersom han inte presenteras med sitt 
vanliga namn utan utefter sitt biologiska kön.  

Bipersonerna skildras på olika sätt beroende på vilket biologiskt kön de har. Exempelvis så 
skiljer det sig åt i vilka yrken de har och vilka uppgifter de har i relationen. Som exempel så 
kan en manlig biperson vara en kapten medan en kvinnlig är en hemmafru. I boken kan det 
tolkas som att nästan alla personer och djur som Pojken och Tigern möter är män eller av 
hankön. Kvinnorna benämns ofta som fru och då som en tillhörighet, inte en egen person.  

Kvinnorna i boken utmålas som omhändertagande, husliga, empatiska och känsliga. De får till 
större del ta plats i köket och tillskrivs passiva roller. De manliga karaktärerna är aktiva och får 
en ledande roll.  
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När Tigern äntligen kan klättra ner från trädet så börjar han vandra. Han såg fullt med 
bondgårdar och plötsligt så var det någon som undrade vem han var (s. 11). Det var en 
kattflicka. Precis som med Pojken så har katten ett namn, Blenda, men det är kattflickan som 
används som namn. Återigen känns det som att det är viktigt för berättelsen eftersom de 
fortsätter använda kattflickan trots att hennes matte benämner henne vid hennes namn Blenda 
(s. 12).  

Kattflickan satt bredvid skålen och väntade medan han åt. Sedan gick de ut i 
solen. När Tigern tvättat sig berättade han allting. Han sa att han bodde långt 
borta, på andra sidan den stora slätten, på andra sidan skogarna, på andra sidan 
Sverige. 

– Du kan väl stanna här, sa kattflickan. 

– Jag måste vidare, sa Tigern. Men han tyckte om henne. Hon var nästan lika fin 
som Sara där hemma. 

– Då följer jag med dig, sa kattflickan. Här är inget spännande. Hon skulle vilja 
resa långt bort, sa hon. 

– Det går inte, sa Tigern. 

Det går att utläsa att kattflickan bedöms efter sitt utseende, kattflickan är nästan lika fin. Det 
är inte hennes personlighet utan hennes utseende som framhävs.  

De roller som föreställer kvinnor befäster nästan alla normativa föreställningar. De har ofta 
passiva roller och sätts i relation till en aktiv man. Några exempel på det är när Tigern träffar 
på fiskare och han blir kallad kattrackare av en fiskare. Då ber han sin fru gå och fixa lite käk 
till katten för att han sa något dumt (s. 33). När Pojken kommer till Göteborg träffar han på 
en sjömansfarbror (s. 55) som matar fiskmåsarna med bullar. Han berättar för pojken att det 
roligaste hans fru vet är att baka bullar (s. 56). Pojken får sedan träffa hans fru, Elsa, som är 
den enda som nämns med namn och hon stoppar om Pojken när han somnar. När knallen 
och pojken är ute och går så kommer de till en bondgård där de blir bjudna på pannkakor av 
frun i huset (s. 65). Även när Pojken kom till Östersund och träffade pojkar som samlade 
burkar blev han omhändertagen av ena barnets mamma som bjöd på mat och sängplats (s. 
159).  

– Du kan få sova hemma hos oss i natt, sa Burken. Morsan bjuder nog på käk. 

Burkens mamma stod och gjorde pannkakor. 

– Mamma, får han sova hos oss i natt? Det är han som är kattpojken, sa Burken. 

– Kära nån, sa Burkens mamma. Är det du som letar efter tigerkatten? Vi kallar 
dig Tigerpojken med en gång. 

När kvinnorna utmålas som omhuldande och omsorgsfulla så beskrivs männen som mer 
bestämda. Pojkens pappa beskrivs i början som arg när Pojken inte hittar Tigern och säger att 
de ska åka hem, och ”därmed basta”, något som han säger när han vill låta sträng enligt Pojken 
(s. 13). Fiskaren som blir arg på Tigern skriker när det inte går som han vill. När Tigern får 
problem med råttorna hos Glas-Kalle så gråter han för att han är så arg.  
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Ett tydligt exempel på hur boken reproducerar könsnormer är när pojken är hos spågumman.  

– Du är den första som vill veta någonting viktigt, sa spågumman. De flesta vill 
bara veta om de ska bli rika. Eller också kommer det flickor som vill veta om de 
ska bli gifta. (s. 18) 

Här går det att utläsa passiviteten hos flickor. De blir gifta. De gifter sig inte vilket skulle tyda 
på en aktiv handling. Det är också flickor som har frågor om giftermål vilket kan tolkas som 
en emotionell sida och där de kan anses vara beroende av att någon ska välja dem, inte tvärt 
om.  

Nu var det kö utanför hennes tält. Det var en soldat, som var kär i två flickor. 
Han undrade vilken han skulle välja. 

– Ta båda! Sa spågumman till soldaten. (s. 20) 

Även här blir det ett tydligt ställningstagande då kvinnorna är de passiva.  

Fler stereotyper som smygs in i texten är till exempel när Tigern träffar på de som fiskar och 
där finns en liten pojke som står med en stor lax som pappan fångat (s. 34), medan Pojken går 
förbi en tant som sitter och stickar (s. 39). Det är att infria stereotyper om att det är pappor 
som tar sina söner och fiskar och att många äldre kvinnor sitter och stickar. Det är en flicka 
som räddar en fågel och håller den frusna fågeln innanför sin klänning vilket visar på den 
karaktäristiskt omvårdande flickan. Det finns dock en karaktär som bryter mot den manliga 
normen och det är pappan som börjar gråta när han berättar för sin dotter att familjen får 
stanna i Sverige. Pojkens faster kan anses normbrytande eftersom hon både rökte cigarr och 
berättade historier, men samtidigt så anses det att hon pratar för mycket, så hon får inte ta del 
av manliga attribut utan att det samtidigt är fel på något annat (s. 83). Även Eva, som Pojken 
möter, ger sken av att vara tuff och självständig. Hon vill följa med Pojken på hans resa genom 
Sverige och följer efter honom. Däremot så slås det ner genom att han skickar hem henne fort, 
även om han saknar hennes sällskap.  

Ytterligare en flicka som går emot normerna är Zenia som porträtteras som tuff. Pojken och 
Zenia, eller flickan som hon kallas under hela texten till hennes föräldrar kommer och säger 
hennes namn, pratar om en Pippi Långstrumpbok (s. 168).  

– Pippi är en stark tjej, sa han och pekade på boken.  

– Jag är också stark vill du slåss? Sa flickan.  

Hon hade rest sig upp och stod framför honom.  

– Vi kan nog inte slåss här i kyrkan. Dessutom slåss jag inte med tjejer, sa han.  

– Måste bli stark, måste lära svenska, sa flickan. 

Varför var hon på det där viset? Var hon riktigt klok? Hon kanske trodde att alla 
tjejer i Sverige är som pippi? 
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Det är anmärkningsvärt att han inte vill slåss för att han inte vill slåss med tjejer. Det tolkas 
därför som att det är på grund av hennes kön som han inte vill slåss, inte på grund av slagsmålet 
i sig. Det kan också tolkas som att när en tjej vill slåss är hon inte riktigt klok, samtidigt så slåss 
Tigern med vildkatten som tolkas vara av hankön och när Pojken är i Östersund är det nära 
att han hamnar i bråk med pojkarna som samlar burkar, men där påpekas inget om att vara 
klok eller inte. Istället porträtteras här Pojken som den rationella. När Tigern varit i slagsmål 
med vildkatten så sågs det istället som modigt (s. 62).  

 

En kattflicka kom fram och slickade honom på 
ena örat, där det blödde lite grand efter 
slagsmålet. 

 – Du blöder bara lite, du är modig, sa hon.  

 

 

Det förekommer många yrken och karaktärer i berättelsen. De flesta är tydligt könade. Det är 
”gubbar”, till exempel korvgubben och Hattifnatt-gubben. Det är tanter och gummor. Det 
som går att utläsa av text och bild tillsammans är att de flesta verkar vara män. Vi får träffa en 
fiskare, fiskhandlare, sjöman, lokförare, kock, polis, fabriksägare och samer som håller på med 
renarna och renslakt. Kvinnorna är hemmafruar och har yrken som kassörska, bibliotekarie 
och ”en tant i kassan”. Även om alla yrken som männen representerar inte kräver en högre 
utbildning så är det yrken med mer status än de yrken som kvinnorna har. Kvinnorna som 
presenteras i hemmet presenteras inte med något yrke utan tillskrivs enbart en roll i hemmet. 
Att det är kvinnan som ständigt visas i hemmet är inte förvånande då det historiskt sett har 
varit kvinnans plats och det är normer som reproduceras i moderna läsläror för barn.   

 

I boken får vi ta del av flertalet normativa skildringar 
där ett åtskiljande av kvinnor och män blir tydligt. Det 
finns skildringar som tydligt cementerar föreställningar 
kring människors vara eller inte vara. Kvinnorna i 
boken utmålas som omhändertagande, husliga, 
empatiska och känsliga. De får till större del ta plats i 
köket och tillskrivs passiva roller. De manliga 
karaktärerna är aktiva och får en ledande roll.  

 

 

Familjerna som visas upp är alla heteronormativa även om det inte läggs någon större vikt vid 
dem. Vad som däremot är uppenbart är att kvinnor och flickor inte har någon direkt plats i 
boken. Den är skriven om en pojke, om en hankatt och nästan alla karaktärer uppfattas som 
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manliga och de kvinnliga karaktärer som möts är begränsade och stereotypa. Att det 
konsekvent utesluts ett deltagande av kvinnliga karaktärer är också ett ställningstagande. Det 
finns få uttryck för ett normbrytande beteende eller beskrivning av personer och karaktärer. 
Vid en övergripande bild kan boken förefalla neutral men vid en djupdykning i texten så är det 
en ständig upprepning av normativa föreställningar som ger en negativ bild av flickans vara 
eller inte vara.  

7. Diskussion 

I diskussionskapitlet presenteras två rubriker. Den första är jämförande diskussion och där 
kommer en sammanställning och jämförelse av de tre läslärorna och sist kommer 
resultatdiskussionen resultatet och analysen tillsammans med tidigare presenterad bakgrund 
och tidigare forskning. 

  

7.1 JÄMFÖRANDE DISKUSSION 

7.1.1 Skildring av huvudpersoner 

I Vi läser är det en pojke, Tor, som är huvudperson. I Mer om Moa och Mille är både en flicka, 
Moa, och en pojke, Mille, huvudperson. I sista boken, Nya Pojken och Tigern är det en pojke och 
en hankatt som är huvudpersoner. Av fem karaktärer är endast en kvinna vilket återspeglar 
den mansnorm som råder i dagens samhälle. Skildringen av karaktärerna är tämligen lika. Tor 
är aktiv, full av idéer och hittar lösningar, men han är även känslig och stundtals omsorgsfull. 
Även Mille porträtteras som ett känsligt barn, han gråter, han skriker och han vill vara duktig. 
Trots de normbrytande egenskaperna är han dock fortfarande beskriven stereotypt när det 
kommer till aktiviteter han tycker om och hur han förväntas vara i vissna givna situationer, till 
exempel vid dansen och Moas kalas. Både Pojken, eller Pelle som jag kommer att kalla honom, 
och Tigern är aktiva, modiga och äventyrliga. De beger sig genom Sverige på jakt efter varandra 
och framställs kunna lösa allting, trots att de är borta i tre månader. Moa som är den enda 
flickan som har en huvudroll i böckerna porträtteras stundtals mycket förväntat. Hon är kär, 
hon bråkar med sin bästis, hon visar mycket känslor. Men samtidigt har även Moa en 
normbrytande sida som visar att hon kan leda, vara kreativ och aktiv.  

7.1.2 Skildring av bipersoner  

Alla tre böckerna har olika många bipersoner och det beror på vad som läses in i begreppet 
biperson. I alla tre läslärorna är huvudpersonernas familjer heteronormativa. Det finns för alla 
fyra personer både en mamma och en pappa och minst ett syskon. Tor har två systrar, Moa 
en syster, Mille två bröder och Pelle en syster. Även om Milles föräldrar separerar i mitten av 
boken så är de tillsammans igen i slutet och den heterosexuella kärnfamiljen är ett faktum. 
Tors familj porträtteras som jämställda, de visas båda i köket och har en nyanserad 
rollfördelning, dock väldigt könskodade kläder. Milles föräldrar är svårt att avgöra om de är 
jämställda eller inte. Pappan är pilot och otrogen med en annan kvinna och mamman är den 
som nämns i samband med allt hemarbete. Av Moas föräldrar så visas de traditionella 
uppdelningarna upp mest då pappan är den som kör och fixar lampan medan mamman står 
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för mat och planering. Det är Moa och relation till mamman som är framträdande och när 
Mille och Moa ska åka buss säger hon att alla mammor betalar bussen vilket befäster skillnader 
i familjen. Pelles familj får vi inte ta del av men han skildras som mer bestämd än mamman 
eftersom det är han som blir arg när Tigern är borta, och han säger därmed basta när han ska 
låta sträng, vilket han även försöker göra när Pelle kommer hem efter flera månader.  

Bipersonerna utöver familjen är svåra att betrakta som en enhet med likadana skildringar, för 
de skiljer sig åt mellan böckerna. I Vi läser är det fler bipersoner som ges mer utrymme, som 
fröken och några klasskompisar. De presenteras alla normativt i boken även om vissa har 
egenskaper som visar på en mångfacetterad person. Samma mönster ses i båda de andra 
böckerna. I Mer om Moa och Mille så infriar bipersonerna förväntningarna på hur män, kvinnor, 
pojkar och flickor ska vara genom att ge en relativt ensidig bild av karaktärerna. Samma sak 
gäller i Nya Pojken och Tigern där i princip alla bipersoner befäster förväntade könsroller. Alla 
tre böckernas presentation av bipersoner gör att stereotyper och förväntningar befästs.  

7.1.3 Skildring av flickor och pojkar 

Jag kan skönja ett mönster i alla tre läsläror och det är att de reproducerar könsnormer genom 
att upprepa stereotyper i böckerna.  

Alla tre böckerna beskriver flera av de kvinnliga karaktärerna som passiva, omsorgsfulla och 
emotionella. De gråter, fnissar, svimmar, tar hand om, lyssnar i skolan och lagar mat eller 
hjälper till hemma. I Nya Pojken och Tigen är i princip alla kvinnor passiva. Även kattflickorna 
är omvårdande och passiva, de lyssnar, väntar och tvättar. De vuxna kvinnorna lagar nästan 
alla mat. I Tors familj är de däremot mer jämställda med båda föräldrarna i köket. I Mer om 
Moa och Mille ser vi samma mönster som i de andra läslärorna, flickorna är mer passiva än 
pojkarna. På samma sätt illustreras Lisa när hon, Sven och Tor pratar om att resa och Sven 
visas med kamera runt halsen framför en stadsbild medan Lisa ligger i en liten bikini och solar. 

I Vi läser skildras pojkarna som kreativa och självständiga. De kommer med idéer och förslag 
och är handlingskraftiga. På samma sätt beskrivs Pelle och Tigern, de tar sig själva genom hela 
Sverige. I Mer om Moa och Mille ser vi däremot Moa i den rollen som tar kommandot när hon 
och Mille ska besöka kvinnan som pappan varit otrogen med. Moa stylar även Mille och säger 
hur de ska göra medan Mille är mer osäker. Enligt Nikolajeva visas pojkar ofta som tävlande 
vilket vi också kan se mellan Tor och Sven. Även Anton i Mer om Moa och Mille är 
tävlingsinriktad vilket visar sig när han vill tävla om vem som kan ta störst tuggor. Ytterligare 
en egenskap som förekommer i samma bok är aggressiviteten hos Victor när han inte vet om 
hans mamma ska få stanna i Sverige. Aggressionen känns igen även i Nya Pojken och Tigern då 
en vildkatt och Tigern hamnar i slagsmål. Zenia däremot verkar inte riktigt klok när hon frågar 
Pelle om de ska slåss. Medan pojkarna slåss så skvallrar och retas flickorna i Mer om Moa och 
Mille.  

Beskrivande ord som används i samband med könen är också stereotypa där ord fokuserade 
på utseende används för tjejerna i Mer om Moa och Mille, till exempel så är Moa snygg i håret 
och Lina är ful med sina fräknar och morotsfärgade hår. Även Tigern objektifierar 
kattflickorna genom att kommentera deras yttre där Blenda nästan är lika fin som Sara. Det är 
även skillnad på vilka beskrivande ord som används i samband med uttryck och egenskaper. 
Tjejerna är gulliga, fina och lydiga. Pojkarna är tuffa, coola, modiga och tjejtjusare.  
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Talutrymme i:
Vi läser, första boken

Flickor Pojkar Fröken Alla

Talutrymme i:
Mer om Moa och Mille, B

Flickor Pojkar Fröken Alla

Ett tydligt isärhållande mellan flickor och pojkar, kvinnor och män finns genomgående i 
böckerna. Moa får ett halssmycke, det är en tjejpresent vilket syftar på att flickor tycker om 
visa saker och pojkar andra. Även när Zenia frågar Pelle om han vill slåss så ser vi en tydlig 
uppdelning mellan könen då Pelle inte slåss med tjejer. Flickorna gillar att dansa och när 
pojkarna skriker Nej! och vill spela innebandy eller leka så svarar flickorna med att skrika 
Aldrig! och tycker att de är barnsliga. Moa tycker det är jobbigt med slakt och blir emotionell 
medan Mille tycker det är spännande. Elin tycker att Linas tand är äcklig medan Mille tycker 
det är coolt. Läraren Anna skriver fint medan vikarien Wille inte skriver lika fint. I Nya Pojken 
och Tigern så blir kvinnor gifta medan soldater kan ta flera flickor till sin älskade.  

Det finns även normbrytande mönster i böckerna i olika mängd. Nya Pojken och Tigern har 
försiktigt smugit in normbrytande flickor, men samtidigt kommer det alltid något som tar 
udden av det, till exempel så handlar Eva, Zenia och Pelles faster efter manliga normer med 
självständighet, att vilja slåss och att röka cigarr och berätta historier. Men samtidigt så förstörs 
det av att de skickas hem, blir utmålade som tokiga och omtalade att de pratar för mycket. I 
Vi läser däremot så tillskrivs Tor känsligare egenskaper och Siv presenteras som aktiv och 
fysisk, något som även syns hos Moa och Mille där de, även om de infriar många stereotypa 
löften, presenteras på ett bredare sätt än en snäv förbestämd mall.  

När det kommer till talutrymmet så ser det likadant ut i både Vi läser och Mer om Moa och Mille. 
Det är pojkarna som får komma till tals oftare och flickorna får stå tillbaka. Även i skolmiljö 
så är det flickorna som är duktiga och lyssnar på fröken medan pojkarna går sin egen väg och 
hittar på egna uppgifter. I båda läslärorna så har pojkarna hälften av allt talutrymme och 
flickorna endast en sjättedel eller ännu mindre. I Nya Pojken och Tigern var det svårt att hitta 
jämförbara situationer men där presenteras å andra sidan inte flickor alls förutom de få 
meningarna som Eva och Zenia säger. Resten är yrkesverksam personal och mammor eller 
fruar i hemmen som kortfattat uttrycker sig. Istället är det män och pojkar som tar all plats. 

                    Figurhuvud 1 A                                                                      Figurhuvud 1 B 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(Vi läser, s. 60, 61, 62, 63 ,66, 67, 144 och 145). (Mer om Moa och Mille, s. 126-136) 
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7.1.4 Barnens lek 

I Nya Pojken och Tigern ligger det inte något fokus på leken vilket det gör i de andra två 
läslärorna. I båda böckerna leker de könsöverskridande. Tor och Siv leker mycket och Moa 
och Mille umgås hela tiden. Men det finns även skillnader i böckerna. I Vi läser så leker barnen 
tillsammans, det finns illustrationer föreställande klätterställningen på skolgården där både 
pojkar och flickor leker. När de bygger raketen är det förvisso bara pojkarna först, men sedan 
kommer även Siv och när de bygger trädkojan är hon med hela tiden. I Mer om Moa och Mille 
så umgås barnen tillsamman, till exempel på Moas kalas, men det är uppdelningar i vad de gör 
och vad de tycker om. Som exempel vill flickorna dansa och pojkarna spela innebandy eller 
leka. Ett undantag i boken är Berta som verkar vara mest med pojkarna. I Mer om Moa och Mille 
så hänger också flickorna i knävecken och byter hemligheter och bokmärken medan pojkarna 
tycker om att spela fotboll. Även i Vi läser kan vi se vissa tendenser till ett isärhållande av 
könen när det kommer till barnens lek. När Siv kommer hem och ska leka hos Tor så följer 
hon direkt med Lena in på hennes rum istället vilket kan tolkas som att det är lättare för barnen 
att umgås i homogena grupper. Vad som dock kan spegla en genusöverskridning är att Siv 
porträtteras som aktiv och fysisk även om hon har kläder som är tydligt flickkodade (kjol och 
tröja samt skor med klack).  

7.1.5 Representation av yrken 

I både Vi läser och Mer om Moa och Mille är fröken en kvinna, även om den sist nämnda boken 
även har en manlig vikarie. Det är kvinnor som är hemma med barn och som arbetar i kassor 
och som arbetar som sjuksköterskor även i Nya Pojken och Tigern. Gemensamt för alla tre 
böckerna är att det vi i samhället ser som kvinnodominerade yrken skildras på samma sätt. I 
Vi läser får vi dock ta del av en större bredd av yrkesroller eller brist på dem. Både Dannes 
mamma och Grin-Gurras pappa är arbetslösa men här är det pappan som bakar bullar och är 
med sonen i skolan medan mamman mest ligger på soffan, något som kan utläsas som att hon 
är deprimerad. Tors föräldrar har inte heller stereotypa yrken utan mamman arbetar på kontor 
och pappan som busschaufför. I alla tre böckerna går det att utläsa att männen har yrken som 
traditionellt värderas högre i samhället. De är piloter, poliser, doktorer, kockar och sjömän. I 
Nya Pojken och Tigern har inte alla kvinnor ett yrke som de presenteras genom utan är ofta kvar 
i hemmet. Både i Mer om Moa och Mille och Nya Pojken och Tigern används begreppet ”gubbar” i 
samband med yrken, en direkt koppling till deras kön. Till exempel så träffar Pelle på både 
korvgubben och Hattifnatt-gubben och i Mer om Moa och Mille skrivs det att det bara jobbar 
gubbar på Migrationsverket.  

Det är bara i Vi Läser som vi får ta del av barnens tankar om yrken och där ser vi att deras 
fantasier och föreställningar gällande deras framtida yrkesroll inte grundar sig på rådande 
normer då en vill bli pajas, en vill blir trollkarl och en vill bli direktör eller någon som gör 
konster på cykel.  
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7.2 RESULTATDISKUSSION 

7.2.1 Genus 

Hirdman presenterar två lagar inom genussystemet, där den ena grundar sig på en dikotomi, 
med andra ord ett isärhållande av det som anses manligt och kvinnligt. Den andra är hierarkin 
som syftar till mannen som norm och genom en isärhållning av könen så blir den manliga 
normen legitim. Genussystemet är ett nätverk som innehåller processer, fenomen, 
förväntningar och föreställningar och påverkar hur vi ser på kön (se avsnitt 2.1). De här 
förväntningarna skapas bland annat med hjälp av texter där elever har svårt att värja sig för de 
normer och ideal som skapas mellan raderna.  

I alla tre läsläror ses en tydlig isärhållning av könen. Det är den stora skillnaden som visas när 
det kommer till vad barnen kan och får göra, hur de pratar med varandra och om varandra 
som bland annat ökar förväntningarna på elevernas sätt att vara och då bidrar till att 
reproducera könsnormer. Barnen delas in i homogena grupper utefter deras kön där den ena 
gruppen tillskrivs vissa egenskaper som står i motsats till den andra gruppen. När Moa är 
ledsen så föreslår Mille att hon ska umgås med hans kompisar istället, för de viskar inte 
hemligheter eftersom det inte är roligt att veta vilket fotbollslag de hejar på. Andra exempel på 
ett isärhållande är att Moa får ett halssmycke som är en tjejpresent och att Pelle inte vill slåss 
med Zenia för att han inte slår tjejer. Även om barnen leker könsöverskridande så finns det 
en underton av att det är lättare för dem att umgås i könshomogena grupper genom att de så 
ofta och upprepande presenteras i grupper.  

I Vi läser pratar barnen om att resa, Lisa vill sola medan Sven vill resa. Lisa illustreras en gång 
i en liten bikini, solandes, medan Sven illustreras två gånger framför en stadsbild. Att det är 
flickan som illustreras solandes i en liten bikini trots att barnen i böckerna ska gå i årskurs ett 
kan visa på isärhållandet av pojkar och flickor där flickan framställs som ett objekt. På ett 
flertal ställen i läslärorna presenteras flickor och pojkar som två grupper där det finns en 
dikotomi. De buntas ihop och i texten så ges det väldigt få alternativ till tanken att flickor är 
och ska vara på vissa sätt medan pojkar är det motsatta. Att flickorna vill dansa och tycker 
pojkarna är barnsliga samtidigt som pojkarna bara vill spela innebandy eller leka lekar visar på 
ett upprätthållande av genussystemet.  

Enligt Hirdman har skillnaden mellan kvinnor och män sitt ursprung i situationen med stort 
S och refererar till Bibeln, ”Och till kvinnan sade han: jag skall låta dig utså mycken vedermöda, 
när du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå 
vardag, och han skall råda över dig.” (Se avsnitt 2.1). Syftet med utdraget är kvinnan som 
underordnad mannen och det finns flera ställen det lyser igenom i böckerna. I Nya Pojken och 
Tigern så tillskrivs flera av kvinnorna en roll som fru eller hustru. Mannen presenteras som 
aktiv, till exempel som fiskare. Kvinnan å andra sidan refereras till som frun. Ett tydligt 
exempel är när Tigern träffar på flera fiskare och han blir kallad kattrackare av en fiskare. Då 
säger han åt sin fru att gå och fixa lite käk till katten för att han sa något dumt. Genuskontraktet 
är inte jämställt utan ett kontrakt där den ena definierar den andra, vilket blir tydligt när det 
återkommande är en kvinna som reduceras till en fru.  
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Det sker även ett distanstagande till det kvinnliga könet i läsläran Nya Pojken och Tigern.  

Nu var det kö utanför hennes tält. Det var en soldat, som var kär i två flickor. Han 
undrade vilken han skulle välja. 

– Ta båda! Sa spågumman till soldaten. (s. 20) 

När författaren väljer ordet ”vilken” istället för vem blir det ett direkt avståndstagande och 
kvinnan är inte längre en person utan ett objekt. Hirdman menar att det i dikotomin finns ett 
maktskapande och att könen formas till hangenus och hongenus, bland annat i föreställningar 
kring manligt och kvinnligt. Bilden som ges här är att mannen är den aktiva. Att spågumman 
sedan svarar att han ska ta båda tyder på en hierarki där mannen har rätt att ta flera kvinnor 
medan kvinnan ska kunna dela den hon älskar med någon annan.  

Det finns flera situationer och händelser i böckerna som kan tolkas som en reproduktion av 
könsnormer, men som även visar på normbrytande handlingar. Moa visar mycket känslor, 
vilket kan ses som stereotypt för flickor, men samtidigt är Moa den som leder och är orädd 
när hon och Mille går på upptäckt i skogen. Hon är inte bara orädd, hon är mindre rädd än 
Mille. Eftersom det är fler pojkar än flickor i texterna är det svårt att ställa grupperna mot 
varandra men utifrån de kriterium som finns nu är det fler pojkar än flickor som frångår 
normerna. Både Mille och Tor är pojkar som både beskrivs stereotypiskt och normbrytande 
om vartannat genom texten. Förvisso tillskrivs både Moa och Siv egenskaper som är för 
pojkar, men generellt sett så är det pojkarna och männen som bryter mot normerna vilket 
ytterligare bekräftar mansnormen i samhället. 

Gannerud presenterar tre nivåer, symbolisk- strukturell- och individuell nivå. Det går att 
applicera alla tre nivåerna i läslärorna med exempel.  

Under den symboliska nivån så är det föreställningar kring könen och dikotomin mellan kvinna 
och man. Det finns många situationer i läslärorna som återspeglar en dikotomi och alla 
stereotyper i Nikolajevas schema kan presenteras under den symboliska nivån. Det används 
ständigt återkommande beskrivningar av karaktärerna, händelser och situationer som 
presenterar en normativ bild av hur vi ”är”. Det är återupprepningen som är nyckeln, att det 
återkommer i alla läsläror. Som presenterats under rubriken Skildring av flickor och pojkar 
under den jämförande diskussionen så finns det ett mönster i alla läslärorna och det är att alla 
mer eller mindre reproducerar könsnormer. Nikolajevas schema kan användas för att 
tydliggöra skillnaderna mellan egenskaperna som tillskrivs flickor respektive pojkar. Pojkarna 
är generellt sett tuffa, modiga, aktiva, självständiga och kreativa. Flickorna är istället duktiga, 
de är fina, passiva, omsorgsfulla och emotionella. Det är flickorna som objektifieras, de 
illustreras i en liten bikini, beskrivs utifrån sitt utseende, även honkatterna får ett värde baserat 
på sitt utseende. Även under liknande situationer så skiljs barnen åt. När Zenia vill slåss är hon 
inte riktigt klok, men när Tigern är i slagsmål är han modig. Alla tre läsläror ger ett uttryck för 
en spegling av det som i vårt samhälle är så befästa normer att det ses som naturligt. Att minnas 
är dock att barn är olika oavsett kön och därför alltid kommer falla in mer eller mindre under 
stereotypa föreställningar.  
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Den strukturella nivån visar på strukturer i samhället som bland annat påverkar våra 
förutsättningar i samhället med yrke, studier och makt. I Nya Pojken och Tigern får vi träffa på 
många aktiva män som har fruar som fixar hemma. I representationen av yrken i läslärorna 
fortsätter normerna att frodas och det går återigen att se en återspegling av samhället. 
Fröknarna är kvinnor, även om det finns en manlig vikarie. Sjuksköterskorna är även kvinnor. 
Båda dessa yrken är kvinnodominerade i vårt samhälle och således bekräftas den bilden i 
läslärorna. Makt och status ges männen med deras yrken och återigen så cementeras 
föreställningar kring könens möjligheter i böckerna. Medan kvinnorna i stor utsträckning är 
hemma och lagar mat, tar hand om barn, och arbetar med omvårdande yrken så är männen 
piloter, poliser, doktorer, kockar och sjömän. 

Sista nivån är en individuell nivå där normerna kring äktenskap och föräldraskap samt relationen 
mellan människor visas. Alla familjer skildras heteronormativt. Även om de har många olika 
konstellationer och historier så finns det en heterosexuell norm i alla tre läslärorna och 
ingenstans presenteras andra alternativ för eleverna. Hur de heteronormativa familjerna sedan 
beskrivs varierar däremot. Många av barnen illustreras med könskodade kläder där alla pojkar 
har byxor och tröja eller skjorta medan många kvinnor och flickor har kjol och blus eller 
klänning. Tydligast är det i Vi läser där alla kvinnor i boken har vad som stereotypiskt anses 
som kvinnliga kläder. Alla män och pojkar har också genomgående kort hår. Flickorna har hår 
i varierande längd, men de flesta har längre hår.  

– Jag ser stor ut, sa Moa. Alla kommer att tro att jag är din mamma. Det är bra 
när vi ska åka buss själva, och det är ju jag som betalar, precis som mammor gör.  

 

Är det bara mammor som betalar bussen? Moas påstående befäster hur kvinnor och män hålls 
isär och skapar förväntningarna på mammor och pappors olika åtaganden i familjen. 

Hon tog en kaffe och en ostsmörgås. Mille tog läsk och en bulle. Moa betalade i 
kassan.                        
– Gillar du verkligen kaffe? Sa Mille förvånat.  
– Nej, sa Moa sorgset. Det är jätteäckligt. Men mammor dricker kaffe, vet du 
väl.  

 

Genuskontraktet upprätthålls genom att föreställningar om hur kvinnor och män ska vara och 
agera i förhållande till varandra.  

 

7.2.2 Barns socialisation och konstruktion av kön i klassrummet 

Barn skapar sin identitet i en ständigt pågående process beroende på sin omgivning. Vi formas 
efter vår omgivning varpå det är av stor betydelse att vi är medvetna om hur världen vi 
presenterar för barnen påverkar deras innersta. Davies menar att barn lär sig om manligt och 
kvinnligt i en social kontext och att barnen bland annat via kommunikation och relationer som 
innehåller könskoder konstituerar sig själva. Om eleverna får möta en ensidig verklighetsbild i 
läslärorna, hur påverkar det barnen?  



44 
 

Läslärorna läses generellt sett hemma, kanske högt i klassen. Vissa lärare samtalar om 
läslärorna och andra använder det enbart som ett material för att befästa läsningen. Utan 
diskussioner kring den tillsynes enhetliga framställning av genus skulle det kunna påverka 
elevernas syn på hur de ska och tillåts vara baserat på deras kön. Även Kåreland menar att 
barnen blir flickor och pojkar utifrån sociala samspel och att de anpassar sitt beteende utifrån 
de könsmönster som finns. I läslärorna har det speglats en normativ bild av barnen även om 
det även finns normbrytande karaktärer och handlingar. Utan en motpol kan det här bli 
normgivande för eleverna. Även Eilard menar att det är problematiskt då skolan kan ge ett 
verklighetsperspektiv som påverkar eleverna och som i sin tur skapar normerande ideal.  

Genomgående i texterna så sker det ett isärhållande av könen och dessa skillnader bidrar till 
att upprätthålla mansnormen och den med makt. Olikheterna mellan könen, som kan påvisas 
genom att se till Nikolajevas schema, befästs genom att de ständigt upprepas. Svaleryd menar 
att pojkar ofta bygger sin könsidentitet på en känsla av olikhet som har sitt ursprung i 
separationen från mamman där han istället ska bli man. I texterna får vi flera exempel på vilket 
utrymme mammor och fruar får och vilka förväntningar som tillskrivs dem.  

Eftersom barn hittar sig själva i förhållande till sin omgivning och tillbringar större delen av 
sina vakna timmar i skolan och klassrummet så behöver vi se till att vi har ett genusperspektiv 
som genomsyrar verksamheten. Ett talande resultat från Olofssons genusforskning i 
klassrummet är hur taltiden fördelades.  Forskningen visade att läraren tog två tredjedelar av 
taltiden. Sedan tog pojkarna två tredjedelar av återstående tid och flickorna fick en niondel. 
Även om inte taltiden fördelas precis så i böckerna så kan vi ändå se ett mönster där pojkarna 
ges plats i undervisningen och flickorna får stå tillbaka. Att pojkarna får större talutrymme kan 
även leda till tolkningen att pojkarna överlag får mer uppmärksamhet vilket även stämmer i 
dagens skola. Detta bidrar i sin tur med att barnen positionerar sig efter vad de lär sig är okej 
utefter deras kön och på så sätt så upprätthålls ett genuskontrakt.   

I alla tre läsläror är det en pojke som huvudperson även om det i Mer om Moa och Mille är både 
en pojke och en flicka. Det återspeglar hur Svaleryd ser på situationen i skolan där pojkar ofta 
får en huvudroll och flickor en biroll. Den sneda fördelningen kan också påverka maktbalansen 
då genuskontraktet synliggör hur pojkar och män får en större maktposition gentemot flickor 
och kvinnor. Gällande att pojken fortfarande är ensam huvudperson så konstaterar Eilard: 
”Det är i all sin mjukhet en anmärkningsvärd genuskonstruktion i en läsebok, utgiven i början 
av det nya milleniet” (2008, s. 419).  Även om den mer nyanserade porträtteringen av 
karaktärerna kan ge sken av att läslärorna är mer jämställda så menar Eilard att flickan 
fortfarande får en biroll och hon hänvisar till Hirdmans teorier kring hierarkier mellan kvinnor 
och män och menar att ”kvinnan underordnas mannen och reduceras till sin kropp” (2008, s. 
423).  

I två av läslärorna där lek förekommer frekvent leker barnen könsöverskridande. Illustrationer 
på klätterställningen visar pojkar och flickor tillsammans och både i Vi läser och Mer om Moa 
och Mille är det en flicka och en pojke som umgås mycket. Däremot så är de ofta uppdelade, 
speciellt i Mer om Moa och Mille. På rasten hänger flickorna i knävecken, pojkarna spelar fotboll. 
Flickorna byter bokmärken och viskar hemlisar. Att barnen är uppdelade efter kön är något 
som enligt Svaleryd är aktuellt i skolan idag. Eleverna är ofta åtskilda då de grupperar sig efter 
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sitt kön på idrotten, i klassrummet och på rasten, något som Svaleryd påpekar är problematiskt 
då eleverna inte får likvärdiga erfarenheter.  

 

7.2.3 En jämställd text 

von Wright har kriterier för en jämställd text. Först är det på ett symboliskt plan där en 
funderar på språkbruket, vem vänder sig texten till? Den här texten är skriven för barn i åldern 
7-10 år och det används sällan uttryck som vi om det inte refererar till speciella situationer då 
det går att avgöra beroende på kontexten. På det strukturella planet är det normer som synas. 
Den ska synliggöra kvinnor i samhället, visa en variation av genus och vara meningsfull och 
igenkännande för både flickor och pojkar. Den får inte heller vara sexistisk genom att använda 
sig av stereotyper eller utesluta något av könen. Min uppfattning är att ingen av läslärorna har 
en jämställd text. Efter analysen kan det tolkas som att Vi läser är den mest neutrala läsläran i 
förhållande till genusdiskursen. Texten i Mer om Moa och Mille kan däremot tolkas som att den 
inte är jämställd med tanke på alla normativa värderingar som genomsyrar boken. Även om 
vissa karaktärer tillåts vara normbrytande så befästs traditionella könsmönster genomgående 
under boken genom ett isärhållande av kvinnor och män. I Nya Pojken och Tigern synliggörs inte 
kvinnor över huvud taget och är inte igenkännande för både flickor och pojkar, oavsett vilket 
kön de vill identifiera sig med, på grund av avsaknaden av flickor i boken. Stereotyper använder 
sig alla böckerna av. Huruvida böckerna ändå är värdefulla ur andra synpunkter kan jag inte 
avgöra då jag inte läst dem ur ett sådant perspektiv utan endast haft en genusdiskurs i 
bakhuvudet.  

7.2.4 Tidigare forskning 

Det finns mycket tidigare forskning som visar att flera läroböcker fallerar ur ett 
genusperspektiv. Det har gjorts flera avhandlingar och rapporter på läroböcker i både 
Samhällsorienterande ämnen, Naturorienterande ämnen, Teknik och Svenska. Berg 
konstaterar att forskning om flickor och pojkars villkor i skolan ofta saknar ett medvetet 
könsperspektiv och innehåller både text och bild som är diskriminerande. Alla författare är 
överens om att det saknas ett genusperspektiv i böckerna.  

Ohlander granskade fyra läroböcker i historia och fann att män dominerade, både när det 
gällde enskilda män, män i grupp och ett manligt perspektiv, något som även lyser igenom i 
mina läsläror. Även om böckerna har en varierad uppsättning av karaktärer så får pojkarna 
mest talutrymme, och i Nya Pojken och Tigern är det nästan bara manliga karaktärer närvarande. 
Ohlander fann också att anonyma kvinnor oftast nämns i en relation till en man, så som 
bondens, hantverkarens eller arbetarens hustru, vilket stämmer väl överens med Nya Pojken och 
Tigern där de flesta kvinnliga karaktärerna på ett eller annat sätt presenterades i samband med 
en man.  

Precis som Ohlander så ställer sig Von Wright frågande till var kvinnan finns representerad i 
de fysikläromedel hon granskat. Återigen så finns det samma mönster, kvinnorna saknas eller 
är kraftigt underrepresenterade och texten påvisade inte en genusmedvetenhet. Även Berge 
och Widding kommer fram till samma konklusion, att även om båda könen representeras i 
deras läroböcker så är pojkar och män generellt överrepresenterade. I Berge och Widdings 
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läromedel så får män göra fler saker och har fler representanter, precis som i mina läsläror där 
det finns mer utrymme för pojkarna. Är böckerna skrivna för pojkar? På vilket sätt gynnar den 
sneda fördelningen i böckerna alla elever i ett klassrum? von Wright menar att det selektiva 
urvalet påvisar att det är män som är betydelsefulla och att det är deras framgångar som räknas. 
Det går att göra tolkningen att pojkar är mer värdefulla eftersom de får större utrymme i 
läslärorna än flickorna.  

von Wright konstaterar att texternas förhållningssätt står i direkt konflikt med kraven på en 
jämställd text. Även Ohlander finner att varken läroplan eller kursmål efterföljs i fråga om 
jämställdhet och att historieundervisningen 

Knappast kan bidra till att ge flickor positiva självbilder eller kvinnliga förebilder i historien. 
Det är snarare tvärtom. Och pojkar möter ett snävt mansideal, som riskerar att låsa dem i 
en begränsande och till sin innebörd negativ bild av sig själva och omvärlden.  (Ohlander, 

2010, s. 73). 

Berge och Widding påpekar också risken att den uppenbara bristen på kvinnor i historien 
medför en risk att flickor inte känner sig delaktiga och att det blir en kränkande handling mot 
kvinnor som grupp.  

I tidigare avsnitt om barns socialisering ställer även jag mig frågande till hur det påverkar 
eleverna om de får möta en ensidig verklighetsbild i läslärorna. Eilard menar att läseboken 
fortfarande kan ha en fostrande effekt och hur förenligt är det med läsläror där det finns en 
mansnorm. Mansnormen som finns i de tre läslärorna är mer eller mindre närvarande men 
yttrar sig på olika sätt. Det är främst isärhållandet av könen som befäster traditionella 
könsmönster men även avsaknaden av kvinnliga karaktärer. Ohlander, von Wright, Berge och 
Widding och Eilard kommer alla fram till att mannen är norm i deras analyserade läroböcker. 

Precis som jag konstaterat att läslärorna enbart presenterar en heteronormativ bas så fann även 
Berge och Widding att de 24 läroböckerna genomsyrades av en heteronorm och att 
transpersoner var helt osynliggjorda. De menar även att de könsneutrala illustrationer de funnit 
inte verkat medvetna och i analyser finner jag få illustrationer som inte med förutfattade 
meningar går att könsbestämma. I Vi läser fanns en person i matbespisningen som hade kort 
hår men även en rosa tröja vilket gjorde det omöjligt att anta det ena eller andra baserat på 
traditionellt könskodade färger, kläder och frisyrer.  

Mina analyser visar att Nikolajevas könsrollschema är högst aktuellt och utifrån Berge och 
Widdings rapport finns samma mönster i deras läroböcker. De tar upp exempel på hur text 
och bild samspelar så att mannen framstår som att han handlar klokt och föredömligt medan 
kvinnan handlar felaktigt och dumt. De konstaterar även att kvinnor bedöms utifrån sitt kön 
och tar som ett exempel när Katarina II av Ryssland utmålades som sexsubjekt. I Vi läser 
illustreras Lisa när hon solar i en liten bikini vilket gör henne till ett objekt eftersom pojken på 
de andra illustrationerna porträtteras som aktiv framför en stadsbild, med kläderna på. Även  

Eilard ser att flickor ofta får sitt utseende uppmärksammat, precis som jag upplever i två av 
läslärorna. Moa och Elin fnissar åt den nya flickans hårfärg och utseende, och Moa tycker hon 
är fin i håret. I Nya Pojken och Tigern bedömer Tigern katthonans utseende genom att jämföra 
det med en annan katthona.  
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Eilard har analyserat många läseböcker och hennes analyser av böcker från 1960-talet visar att 
det förs en patriarkal genusdiskurs och att det då är en man som försörjer familjen och en 
husmor som har hand om barnen. De tre läslärorna jag analyserat har inte riktigt samma 
mönster utan representationen av familjer skiljer sig mycket åt i böckerna. Däremot i Nya 
Pojken och Tigern så presenteras kvinnan ofta i hemmet och med aktiviteter som rör mat. 
Analyserna från 1970-talet visade på en förändring i samhället där män istället porträtteras som 
mjuka och en flicka som könsneutral. I de tre läslärorna jag analyserat så går det att skönja ett 
förändrat mönster hos pojkarna, även om de på många sätt porträtteras stereotypiskt så 
presenteras de på ett mer nyanserat sätt. Eilard kom fram till att det under 1980-talet 
applicerades ett klassperspektiv och socialrealistiska skildringar presenterades, vilket även syns 
i Mer om Moa och Mille. Där har en mamma lämnat familjen, en pappa sitter i fängelse för att 
han hållit på med knark och en mamma hotas med utvisning till ett annat land. Under 1980-
talet trädde också ett tydligt heteronormativt synsätt fram, något som även syns i alla aktuella 
läsläror. Under 1990-talet så ändrades återigen skildringen av barnen och flickor blev ofta 
starka individualister och männen svagare och mer beroende, vilket även här stämmer bra med 
mina analyser då både Siv och Moa framstår som starka och aktiva. Eilard kommer fram till 
att även om hon anser att läseboken förbättrats så är det fortfarande ett perspektiv som utgår 
ifrån ”den vite mannen” och även de läsläror som används idag, 2015, genomsyras av samma 
perspektiv.  

8. Slutsats 

Syftet med studien var att uppmärksamma om könsnormer konstrueras och reproduceras i 
läsläror avsedda för elever i årskurs 1-3 genom att analysera text och bild ur ett 
genusperspektiv. Min tanke var även att undersöka hur karaktärerna skildras utifrån 
Nikolajevas könsrollsschema, samt diskutera kring hur eleverna kan påverkas av böckerna och 
se om läslärorna är förenliga med läroplanen.  För att lättare få svar på mitt syfte ställde jag 
mig tre frågor.  

 Konstrueras och reproduceras traditionella könsnormer i läslärornas text och bild? 

 Hur skildras karaktärerna i text och bild utifrån Maria Nikolajevas könsrollsschema? 

 Vilket utrymme får flickor respektive pojkar i texten?   

Sammanfattningsvis går det att klargöra att traditionella könsnormer både konstrueras och 
reproducerar i läslärornas text och bild men i varierande mängd i de tre läslärorna. Vi läser ger 
en mer nyanserad bild när det kommer till barnens lek och visar till viss del flera normbrytande 
egenskaper hos barnen. Dock så genomsyras fortfarande hela boken av en mansnorm då det 
återupprepas ett isärhållande av flickor och pojkar. Mer om Moa och Mille erbjuder en stor 
variation av karaktärer och livssituationer men förefaller fortfarande heteronormativ och på 
många ställen ger texten ett tydligt budskap om hur flickor och pojkar är och ska vara som 
grupp. I Nya Pojken och Tigern var det bristen på kvinnor i boken tillsammans med de roller 
kvinnorna tilldelades som på ett tydligt sätt visade på hur den cementerar traditionella 
könsnormer. Den tydliga uppdelningen mellan barnen bidrar till ett upprätthållande av 
patriarkala strukturer och det ständiga upprepandet av stereotyper ger inget utrymme att värja 
sig mot föreställningar kring hur vi ska vara. Återkommande under resultatet, analysen och 
diskussionen har jag återkopplat till Nikolajevas könsrollsschema. Tydligt är att pojkar i större 



48 
 

utsträckning porträtteras som tuffa, modiga, aktiva, självständiga och kreativa. Flickorna är 
istället duktiga, de är fina, passiva, omsorgsfulla och emotionella. Det är flickorna som 
objektifieras i bild och text. Talutrymmet talar sitt tydliga språk, flickorna i böckerna får mindre 
utrymme än pojkarna. Den uppenbara avsaknaden på kvinnliga huvudpersoner visar också på 
hur flickor sätts åt sidan till förmån för pojkarna.  

Att avgöra om läslärorna är oförenliga med läroplanen är svårt då det inte är ett entydigt 
resultat. Förvisso är böckerna normativa, de både konstruerar och reproducerar traditionella 
könsmönster, men de är även till viss del normbrytande.  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 
som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr 11, s. 8). 

Utifrån min tolkning så anser jag att läslärorna ligger på gränsen. Det är dock svårt att hänga 
upp det på en läsebok. Hur stort ansvar har läraren? Om hen aktivt arbetar med normer och 
värden i klassrummet och det diskuteras kring texten och bilderna så är det inte säkert att de 
är problematiska. Däremot om eleverna får det här presenterat som en verklighet så anser jag 
att de inte är förenliga med en lärares- och skolans uppdrag enligt läroplanen.  

Gällande användandet av texter i skolan så anser Melander det intressant då det kan ha bland 
annat ideologiska och innehållsliga utgångspunkter.  

Vilka värderingar uttrycker läromedlen? Kan de sägas vara objektiva eller är de t.ex. 
höger- eller vänstervridna? […] Vilka fakta meddelas? Är urvalet snedvridet på 
olika sätt? Får man en korrekt bild av verkligheten, av vetenskapens syn på en viss 
fråga etc.” (2004, s. 12).  

Även Eilard menar att samhället påverkar innehållet och att ”alla texter skapas och mottas i 
diskurser varför det är nödvändigt att se dem i förhållande till den omgivande 
samhällskontexten”. Även om den statliga läromedelsgranskningen inte är aktuell är det 
fortfarande otroligt viktigt att vi vet vad vi presenterar för material till eleverna.  

Eftersom läroplanen även tar upp att läraren ska ”verka för att flickor och pojkar får ett lika 
stort inflytande över och utrymme i undervisningen” (Lgr11, s.15) och att samtliga som arbetar 
inom skolan ska ”bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social 
eller kulturell bakgrund”(Lgr11, 2010, s. 17) så behöver allt material som används i skolan 
granskas. För- och nackdelar bör vägas mot varandra för att få fram material som kan gynna 
så många elever som möjligt och som inte befäster traditionella könsmönster.  

Den här uppsatsen hoppas jag återigen ska bringa ljus över det material som används av 
eleverna idag och att vi alla ska ta ansvar för att vi använder material som följer läroplanen och 
inte är kränkande för något barn i skolan. Idag finns det framtagna modeller som hjälper till 
att synliggöra genus i läroböcker varpå vi alla kan kontrollera våra aktuella läromedel.  
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8.1 FORTSATTA STUDIER 

Det finns många möjligheter för att fortsätta med studier kring min uppsats eller kring genus 
och läromedel.  

 En intressant ingång vore att gå ut i klassrummen och se hur läseböckerna används, 
hur lärare tänker kring de aktuella läslärorna eller hur eleverna ser på dem.  

 En annan möjlighet är att applicera ett intersektionellt perspektiv och se hur olika 
maktstrukturer samverkar med varandra. Där finns det möjlighet till en djupare studie 
ur de olika perspektiven eller till en mer översiktlig studie med mycket material.  

 En kan också göra en studie och se vilka preferenser lärare går efter när de väljer 
läromedel och hur högt upp genus ligger på den listan.  
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                             Bilagor 

                                 BILAGA 1 – BREV TILL SKOLOR  

 

 

 

 

Hej! 

Jag heter Ammi Lönnmo och läser till lärare i grundskolans tidigare år på 
Högskolan Dalarna. Nu har det blivit dags för mig att skriva mitt 
examensarbete vilket är anledningen till att jag skickar er det här brevet.  

I mitt arbete ska jag göra en textanalys av läseböcker i de tidigare årskurserna, 
1-3. Textanalysen kommer göras ur ett genusperspektiv. Jag kommer även se 
till böckernas bilder. 

För att mitt arbete ska bli representativt för skolan idag eftersöker jag aktuella 
läseböcker som används i er kommun. Det här brevet skickas till alla 
grundskolor i kommunen och jag kommer välja ut ett antal böcker som 
underlag för min analys. Varken kommun eller skola kommer nämnas i arbetet.  

Min önskan är således om ni kan svara mig via epost, snarast möjligt, och 
berätta vilka läseböcker som används i årskurs 1-2-3 och specificera för vilken 
ålder den används.  

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig på min mail eller telefon.  

 

Tack på förhand! 

Ammi Lönnmo 

Handledare 

Antti Ylikiiskilä 

ylik@du.se 
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