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Abstract 

Title: Active boys and passive girls or vice versa? A text and image analysis of two textbooks in the 

subject of Swedish from a gender perspective for third grade students in school  

Author: Natalia Giraldo Gómez, autumn term of 2016 

Since 1991 government control of textbooks no longer takes place and the pedagogical framing is 

influenced by production relations in a rectified global mass culture where impressions and role models 

from the media have greater influence on students’ worldview and their socialization. Norms, ideas, 

values and attitudes are conveyed through language which is therefore seen as central in the creation of 

ideas about what is considered male or female. The purpose of the study is to examine, from a gender 

perspective, how girls/women and boys/men are portrayed and represented in both text and image in two 

textbooks in the subject of Swedish for kids in the third grade. Furthermore, the study aims to 

investigate the type of professions and/or activities occurring as masculine and feminine. The theories 

used for the analysis of the material are Yvonne Hirdman’s gender theory, Raewyn Connell's conception 

of gender relations and Bronwyn Davies sociological theory. The questions that are answered in the 

study are the following:  

 In what way is gender constructed in the representation of girls/women and boys/men by image 

and text in textbooks? 

 Which professions and/or activities are linked to masculinity and femininity? 

I have in my investigation concluded that boys/men and girls/women are represented differently in both 

textbooks. In the textbook ”LäsDax 3” I found that both genders are represented in a stereotypical way, 

while the other textbook “ABC-klubben, Nyckeln till skatten” is trying to move beyond the stereotypical 

representation. In the latter mentioned textbook, men and women are both allowed to exceed the 

prevailing genus contract of society by describing girls as active and men as emotional. Regarding 

professions and/or activities I could also find that they differ in the textbooks. ”LäsDax 3” follows the 

norms of society regarding what is seen as masculine or feminine, while “ABC-klubben, Nyckeln till 

skatten” exceeds society’s norms. 

Key words: Textbook, reviews, Swedish, gender, feminine, masculine, research 

Nyckelord: läsebok, läromedel, svenska, genus, kvinnligt, manligt, läromedelsgranskning 
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2 Inledning 
Alla killar spelar fotboll.  

Tjejer gillar att kramas. 

 Barn tycker bättre om korv än om räkor.  

Killar älskar att dansa. 

 Kvinnor tycker om att köra bil.  

Alla tjejer gillar att skriva brev…  

(Bross , Hansen & Rosvall 2009:24).  

 

Ovanstående citat är hämtat ur en läsebok i svenska för årskurs tre. Ett läromedel som jag inte bara har 

sett under min verksamhetsförlagda utbildning som lärarstudent utan även i min lillebrors ryggsäck. 

Bronwyn Davies (2010) är en av världens främsta forskare inom samhällsvetenskaplig och psykologisk 

poststrukturellt forskning, nämner att det är genom språket man skapar och upprätthåller den sociala 

strukturen. Vidare menar Davies att uppdelningen av världen i manligt och kvinnligt är ständigt 

närvarande i berättelser för barn. Berättelserna förser dem med metaforer, egenskaper och skisser som 

verktyg för den egna tolkningen av sin position i den sociala världen (Davies 2010:65-66). Yvonne 

Hirdman en av Sveriges främsta genusforskare belyser att uppdelningen är meningsskapande för hur 

män och kvinnor orienterar sig i världen efter platser, sysslor m.m. Detta leder därmed till ett 

maktskapande i vilket man urskiljer och avskiljer mellan män och kvinnor (Hirdman 2004:119). 

 

Sedan 1991 sker det inte längre någon statlig kontroll av läromedel och den pedagogiska inramningen 

påverkas av produktionsförhållanden i en likriktad global masskultur i vilken massmedialt intryck och 

förebilder får större inflytande över elevers världsbilder och deras socialisationsprocess (Eilard 

2004:242, Carlson & von Brömssen 2011:20). Lärarens val av läromedel blir därmed avgörande och 

läromedelskunskap spelar en viktig del i yrket (Ammert 2011:17-18). Läromedel anses ha enligt Carlson 

& Brömsen (2011), Ammert (2011), en essentiell och betydelsefull roll i utformandet av undervisningen 

eftersom de har en stark ställning i utbildningssammanhang både på grund- samt gymnasienivå. Läraren 

utformar strukturen samt innehållet av sin undervisning med utgångspunkt i läromedel, därför är det av 

stor vikt att dessa granskas (Carlson & Brömsen 2011:30-31).  

Angered Eilard (2008) tar upp att läseböcker kan ses som epokskrivande dokument, i vilka samhälleliga 

trender samt förändringar kommer till uttryck. Hon hävdar även att läsebokstexterna är formade samt 

formgivare av ideal, värderingar och normer som finns i samhället. Samtidigt påverkas de pedagogiska 

texterna av författarnas sociala och kulturella förgrund (Eilard 2009:70). Språket förmedlar normer, 

idéer, värderingar och attityder och är därför centralt i skapandet av föreställningar om världen (Edlund, 
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Erson & Milles 2007:19) tar upp att läroböcker genomsyras av en manlig form och att kvinnor och 

flickor ibland nervärderas eller förlöjligas.  

 

Idén om att undersöka inom läromedel grundar sig på bristen på forskning av läromedel/pedagogiska 

texter såväl internationell som i svensk kontext (Carlson & von Brömssen 2011:21-22). Samt i 

läroböckers betydelse för människors kunskaper och föreställningar om världen och språket. Min studie 

grundar sig på didaktisk forskning, i vilket man fokuserar på hur lärandet organiseras, hur innehåll 

medieras, förhandlas och konstrueras samt när och var lärande anses äga rum (Carlson & Brömssen 

2011:32).  

3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att presentera bakgrund för forskningsområdet i följande underrubriker: 

Läromedel, Genus.  

3.1 Läromedel  

I skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen, påpekar man vikten av ökade kunskaper för 

blivande lärare kring val, analys och kritisk granskning av olika källor (Carlson & von Brömssen 

2011:20). Därför ses läromedelskunskap som en viktig faktor i lärares yrkeskunskap. 

Den centrala statliga granskningen av läromedel i Sverige existerade som en egen myndighet som fram 

till 1974 underställdes Skolöverstyrelsen och som sedan 1983 har blivit en del av Statens Institut för 

Läromedelsinformation (SIL) (Carlson & von Brömssen 2011:20). De hade till uppgift att granska och 

informera om läromedel i främst samhällsvetenskapliga ämnen. Efter det att den lades ner 1991 har det 

inte funnits en liknande granskning, ansvaret har då skjutits till andra aktörer såsom producenter, 

konsumenter, föräldrar samt Skolverket (Carlson & von Brömssen 2011:21). 

 

Sedan nedläggningen av myndigheterna för läromedelsgranskningen har Skolverket endast gjort en 

sådan undersökning som heter I enlighet med skolans värdegrund? (2006b), i vilken läromedel 

analyserats utifrån flera perspektiv som genus, sexualitet, etnicitet, religion samt funktionshinder. Dock 

påpekar Carlson & von Brömssen Skolverkets enda rapport som problematiskt eftersom det endast skett 

en sådan undersökning på 18 års tid. Carlson & von Brömssen (2011:21) hävdar även att i en 

decentraliserad och målstyrd skola ska läromedel främst granskas samt bedömas av professionella lärare 

utifrån skolans mål som finns i läro- och kursplanen. Skolans pedagogiska texter kan ses om en social 

kodifiering av det som gäller både i och utanför skolans värld samt konstruerar och reproducerar normer 

för sociala relationer och verksamheter (Carlson & von Brömssen 2011:17) 
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3.2 Genus 

Genus är ett begrepp som används för att både förstå och urskilja de sociala och kulturella faktorer som 

gör att flickor respektive pojkar förväntas vara på ett visst sätt. Josefson (2005:5) hävdar att det påverkar 

och begränsar flickors och pojkars möjligheter att till exempel välja utbildning, visa känslor, välja 

utseende, kläder samt jobb. Genus blir därmed del av vår identitet eftersom de sociala och kulturella 

mönstren för manligt respektive kvinnligt sitter ”djupt” i oss så att de verkar ”naturliga” (Josefson 

2005:9). De sociala och kulturella mönstren är dock olika i hela världen. Människor tolkar världen 

utifrån sina tankekonstruktioner och genus anses vara en sådan konstruktion. Vi utgår ifrån vad som är 

kvinnligt respektive manligt i samhället för att organisera t.ex. skolor, släktskap, system, företag etc. 

(Josefson 2005:15, Connell 2009).  

 

4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickor/kvinnor respektive 

pojkar/män framställs och representeras i både text och bild i två läseböcker inom ämnet svenska för 

elever i årskurs tre. Vidare syftar studien till att undersöka vilka yrken och/eller aktiviteter som 

förekommer som manliga och kvinnliga.  

 

 På vilket sätt konstrueras genus i framställningen av flickor/kvinnor respektive pojkar/män 

i bild och text i läseböckerna? 

 Vilka yrken och/eller aktiviteter kopplas till manlighet respektive kvinnlighet i 

läseböckerna?  

5 Teorianknytning samt begrepp 

I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som undersökningen utgår ifrån och som sedan 

kommer att användas som redskap i analysen och tolkningen av det empiriska materialet i studien. De 

kommer att delas in i följande underrubriker; Genusteori, Connells genusrelationer samt  Att bli man 

eller kvinna?  

Genusteori  

Studien kommer att utgå främst ifrån forskaren och historikern Yvonne Hirdman. Anledningen till att jag 

har valt Hirdmans teori som utgångspunkt för min studie, beror på att hon var först med att introducera 

begreppet genus i den svenska kvinnoforskningen på 1980-talet. Hirdman (2010:11) problematiserar det 

maktförhållande som existerar mellan män och kvinnor samt hur genus har framträtt genom åren. Vidare 

poängterar Hirdman (2004:116) att genus är basen för de ekonomiska,  politiska och sociala ordningarna 
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som råder i samhället. 

 

5.1.1 Genussystemet 

Hirdmans (2004) teori presenteras genom begreppet genussystemet, vilket beskrivs som en 

ordningsstruktur av kön. Genussystem används för att problematisera definitionen av genus som 

systematiserad begrepp (Hirdman 2004:116). Det förklaras av Hirdman (2004) som samhällsmönster 

styrda av genus som påverkar människors handlande. Genussystemet innehåller processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar som påverkar hur människor ser på kön (ibid.).Hirdman poängterar 

även att ovanstående processer blir en bas för sociala, ekonomiska och politiska ordningar (ibid.). 

Följande två lagar finns inom genussystemet:  

 

- Den första är dikotomin som innebär isärhållandet mellan vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt.  

- Den andra är hierarkin och syftar till mannen som normbärare. Genom isärhållningen av könen 

blir den manliga normen legitim (Hirdman 1988:51-52). 

 

Den första lagen inom genussystemet är som jag nämnt isärhållningen mellan könen. Det är ett viktigt 

begrepp för att kunna förstå vad genussystemet grundar sig på (Hirdman 2004).Isärhållningens 

grunduttryck sägs finnas i arbetsdelningen mellan könen men även i föreställningar om vad som anses 

vara manligt och kvinnligt. Hirdman (2007:214) poängterar att sammankopplingen av isärhållandets lag 

fungerar som ett förstärkande, legitimerande och dialektiskt mönsterskapande för både fysisk och 

psykisk ordning. Mönstret blir meningsskapande då människan orienterar sig efter olika platser, sysslor 

och egenskaper (Hirdman 2004:118).   

 

Hirdman (2001) menar  att ”vara man” är som att vara normbärare dvs. att inte vara kvinna, vilket leder 

till att ”vara kvinna” alltid relateras till man. Isärhållandets lag legitimerar och genererar den manliga 

normen dvs. kvinnans underordning (Hirdman 2004:117). Mannen ses som ”mallen” för människan 

därför hävdar Hirdman (2007:179) att det handlar om en jämförelse mellan kvinna och människa. Den 

manliga normen blir därmed den kontext och mall som kvinnor alltid ska förhållas till, jämföras mot och 

bedömas utifrån (ibid.). Männen får därmed automatiskt en högre status än kvinnorna, som påverkar 

samhället på ett sådant sätt att det som identifieras med manligt inom utbildningsområdet, politiken och 

arbetsmarknaden får en högre status än det som anses vara kvinnligt (Hirdman 2010:71-72). Mannen 

som norm präglar hur samhället organiseras och struktureras (SOU 1990:44:77). Uppdelningen av 

manligt respektive kvinnligt blir meningsskapande för hur man orienterar sig i världen efter olika 
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platser, arbetssysslor etc. Uppdelningen leder till ett maktskapande i vilket man både urskiljer och 

avskiljer mellan könen. Hirdman (2004:119) hävdar att det finns tre olika nivåer där genussystemet 

reproduceras:  

 

 Kulturell överlagring dvs. tankefigurerna  

 Social integration dvs. institutioner, artefakter och arbetsdelningen mellan könen 

 Socialisering dvs. den direkta inlärningen exempelvis ”var stark som pappa!”  

 

Ett maktformande samt meningsskapande genussystem utspelar sig på ovanstående nämnda nivåer och 

dessa påverkar och samverkar med varandra (Hirdman 2004:120). Anledningen till kvinnans 

underordning kan ses i nivåerna social integration och socialiseringen (ibid.). Hirdman poängterar att 

kvinnor anses vara medskapande i genussystemet trots att de är underordnade män (ibid.).Ett sätt att 

systematisera detta är genom begreppet genuskontrakt  som nämns nedan.  

 

5.1.2 Genuskontrakt 

Begreppet genuskontrakt är centralt när man talar om föreställningar om relationen mellan man 

respektive kvinna. Den används för att förstå hur kvinnor och män handlar på både individ- samt 

samhällsnivå. (Hirdman 2004:125). Hirdman hävdar att genuskontrakt kan urskiljas och appliceras på 

olika nivåer; den första är den kulturella överlagringens nivå dvs. föreställningar som finns om hur en 

”man” och ”kvinna” bör vara. Den andra är  på en socialnivå dvs. i arbetet, kulturen, politiken och den 

tredje på under socialiseringsprocesser samt på individnivå, där övriga nivåerna verkar (SOU 

1990:44:78, Hirdman 2004:120). De osynliga samhälleliga genuskontrakt fungerar inte bara som 

reglerare av förhållandet mellan kvinnor och män, utan också som gränssättare för vad som anses vara 

manligt och kvinnligt (ibid.121). Det skapas därmed olika föreställningar av hur män och kvinnor ska 

vara mot varandra i arbetet, kärleken, i gestalten m.m. (ibid.)  

 

Å andra sidan menar Hirdman (2004:122) att genuskontrakt inte bara skapar balans, utan också 

förhandlingar i könens möjliga handlingsmönster. Vidare hävdar Hirdman (2007) att kvinnors och mäns 

maktstrategier fortfarande skiljer sig åt, vilket skapar nya isärhållande former. Könens olika status 

möjliggör och begränsar kvinnors och mäns handlande, dock innebär dessa begränsningar olika för båda 

könen (ibid.122-123). 
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5.2 Connells genusrelationer 

Raewyn Connell är en sociolog som anses vara en av de som har grundat maskulinitetsforksningen. Jag 

har i min undersökning valt att använda mig av Connells begrepp om genusrelationer, vilket liknar 

Hirdmans begrepp genussystemet samt genuskontrakt. Detta för att få en fördjupad förståelse och 

perspektiv för hur genus skapas och motverkas i läseböckerna. Enligt Connell handlar genus framförallt 

om de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar (Connell & Pearse 2015:25). De fyra 

genusrelationerna som presenteras av Connell (2009:106-117) är:  

 

 Maktrelationer innefattar den generella underordningen av kvinnor samt könens olika 

maktpositioner 

 Produktionsrelationer innefattar arbetsfördelningen mellan män och kvinnor samt exempelvis att 

vissa sysslor ses som manliga respektive kvinnliga 

 Känslomässiga relationer innefattar hur emotionella relationer så som omsorg och sexualitet 

påverkar arbets- samt familjelivet.  

 Symboliska relationer innefattar hur manlighet och kvinnlighet förmedlar genom olika koder 

exempelvis; kläder, smycken, färger, smink men framförallt genom språket. Språket ses enligt 

Connell som centralt för att könskoder samt könsskillnader ska hållas levande (ibid.)  

 

Dessa fyra dimensioner av genusrelationer kommer i kombination med Hirdmans genusteori att vara 

centrala för analysen av resultatet i studien.  

5.3 Att bli man eller kvinna? 

Jag har valt att använda mig av Bronwyn Davies definition av den sociala strukturen, eftersom han är en 

av världens främsta forskare inom samhällsvetenskaplig och psykologisk poststrukturell forskning. 

Davies (2010:12) hävdar att språket tillhandahåller människor det som behövs för att skapa och 

upprätthålla den sociala strukturen. Den sociala strukturen och genusteorin bidrar tillsammans till ett 

större perspektiv på hur stereotypiska genusmönster ständigt skapas och återskapas i både bilder och 

texter. 

 

Inom sociala strukturer fungerar språket som skapare samt upprätthållare av rådande diskursiva 

praktiker. Barn måste redan i tidig ålder lära sig att tänka och handla med hjälp av det etablerade 

språket. Språket blir därmed ett verktyg för att kommunicera, men även för att konstituera sig själv i 

förhållande till andra i den sociala världen (Davies 2010:12). Språket kan därför ses som en tillgång för 
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det sociala och personliga livet men det kan även begränsa formerna för vad en människa kan vara inom 

språkets ramar. När barn lär sig de diskursiva praktiker som finns i samhället inser de tidigt att de 

”måste” urskiljas som det ena eller det andra. De nyckelfaktorer som kan användas för att positionera 

sig själv som flicka eller pojke är: klädsel, frisyr, sätt att tala, val av aktiviteter etc. (Davies 2010:13). 

Genom diskursiva praktiker lär de sig att positionera sig själva och de lär sig vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt.  

 

Davies (2010:26) hävdar att sociala strukturer skapas och upprätthålls av individer och inom individer. 

Hon poängterar att det inte är något man tvingar på människor men att sociala strukturer har en påtaglig 

styrka som människor inte kan bortse ifrån (ibid.). Samhället skapar ständigt diskursiva praktiker för att 

upprätthålla den sociala världen. Processerna genom vilka individer kommer att uppfatta sig själva som 

personer är ständigt pågående (ibid.11). Individen är därmed en social konstruktion som skapas och 

omskapas genom olika mångfald av diskursiva praktiker som hen deltar i (ibid.). Individen anses dock 

ha möjligheten att förändra rådande sociala strukturer genom att avvisa vissa diskursiva praktiker, eller 

delar av dem och sedan ta upp nya förändrade diskurser.  

 

Texter och bilder influerar och bygger upp människors föreställningar om samhället, som påverkar 

relationer mellan grupper för att sedan bidra till att skapa och upprätthålla vissa identiteter (Boréus 

2013:131-132). Därför har både text samt bild en representerande sida (Börjesson & Palmblad 2013:10). 

Vidare menar Eilard (2004:242) att texter skapas och mottas i diskurser och att det därför är nödvändigt 

att se dem i förhållande till den omgivande samhällskontexten. Läseböcker som 

kommunikationshandlingar anses därmed forma och formas av den diskursiva praktiken som synliggör 

samhällets dominansstrukturer (Eilard 2009:98-99).  

6 Tidigare forskning  

Angerd Eilard (2004), artikeln Genus och etnicitet i en >>läsebok>> i den svenska mångetiska skolan. 

I artikeln undersöks det diskursiva innehållet i en läsebok med syfte att visa hur man kan granska 

läromedelstexter. Studien har kritiskt diskursanalys, postkolonial teori samt ett genusperspektiv som 

utgångspunkter för analysen. I artikeln vill man belysa hur implicita ideal och värderingar konstruerar 

genus samt etnicitet. Boken som Eilard (2004) analyserar heter Förstagluttarna B (1999). Studiens 

resultat var att pojkar tillåts vara individuella och barnsliga medan flickor uppmuntras att hela tiden 

anpassa sig efter ett kvinnligt ideal och beteende som visar på en hierarki mellan könen. Det beskrivs att 

pojkar leker lego och spelar fotboll och att flickorna sportar och är tuffa. Jag anser att studien är relevant 

för min undersökning eftersom jag utför en läromedelsgranskning med fokus på genus.  
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Angerd Eilard (2008), avhandling Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i 

grundskolans läseböcker 1962-2007. I avhandlingen har hon undersökt ett antal läseböcker som har 

använts i grundskolan från år 1962 fram till år 2007. Hon har använt sig av en kvalitativ diskursanalys 

som verktyg för analysen. Det som är centralt i avhandlingen är jämställdhet samt genusordning i 

multietniska förskolor och skolor. Avhandlingen skrevs eftersom hon ansåg att det fanns brist på 

undersökningar kring tidiga skolårens läromedel, i vilka samhällsidentiteter såsom barn, kvinnor och 

män inte har undersökts. I läseböckerna kan Eilard finna att det finns oförändrade diskurser exempelvis 

det heteronormativa budskapet samt jämställdhetsdiskursen. Vidare menar Eilard att den ideala 

läseboken kanske är en utopi, i vilket det viktigaste kan vara att skapa tillfällen för öppna samt genuina 

samtal i klassrummet. Eilard kunde se att det skett en utveckling inom det heterogena, dock kunde man 

fortfarande finna olika normer och värderingar i läseböckerna. Studien är relevant för min undersökning 

eftersom jag undersöker läseböcker som är utgivna olika år.  

 

Angerd, Eilard (2009), artikeln Barndomsbilder i förändring i grundskolans läseböcker. I artikeln 

undersöks hur normer och ideal är kopplade till generationer, kön samt etnicitet och hur det uttrycks i 

skolans läseböcker som används i svenska skolor sedan 1962. I studien har mer än 60 läseböcker 

undersökts och undersökningen utgår ifrån den samtida så kallade senmoderna barndomen. Det används 

även en genealogisk och en kritisk multimodaldiskurs som analytisk verktyg. Vilket innebär att läsarnas 

texter och illustrationer ses som en helhet som sociala konstruktioner i den historiska kontexten. I 

resultatet kom man fram till att hierarkier fortfarande präglar läseböckerna samt att  även om 

läseböckerna förespråkar mångfald samt jämställdhet så kan man även se att diskursen förblir relativt 

oförändrad. Undersökningen är relevant för min studie eftersom jag undersöker textens och bildens 

samband ur ett genusperspektiv.  

 

Lena Kåreland och Agneta Lind-Munther (2005), (S)könlitteraturen i förskolan. Författarna är 

litteraturforskare och har studerat genus i småbarnsböcker för barn i förskolan, i studien Modig och 

stark- eller ligga lågt – skönlitteratur i förskola och skola (2005). Studien fokuserade på hur pojkar och 

flickor framställs i läseböcker samt var dessa utspelas. Undersökningens resultatet visade på barn får 

möta berättelser som både utspelar sig i vardagen och i imaginära världar. Flickor/kvinnor såväl som 

pojkar/män intar en mängd olika positioner och spelar olika förhållningssätt och beteenden. I 

barnböckerna kunde man finna ett konformt genusmönster, vilket man kunde se genom att de vuxna 

figurerna ofta var tecknade efter könsschablonerna. De fann även att i vissa böcker tillåts pojkar visa 

rädsla och får även känna sig ängsliga samt flickorna visar på styrka och utåtagerande. Då jag 

undersöker hur män respektive kvinnor framställs bidrar undersökningen med en intressant infallsvinkel.  
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Lena Kåreland (2005) Frihet eller närhet? Om Benny och Malla. Kåreland undersöker några relativt 

välkända bilderböcker som heter Malla handlar av Eva Eriksson och Nämen Benny av Barbro Lindgren 

och Olof Landström som kom ut år 1998. Analysen syftar till att undersöka hur djur framstår som 

flickor eller pojkar och vilka egenskaper och handlingsutrymme dessa tilldelas därefter. Resultatet 

visade på att djuren inte är könsneutrala och att deras namn anger vilken könskategori de tillhör. Det 

framkommer att Benny etablerar sin manliga identitet genom att vara annorlunda och genom att betona 

det som är olikt det kvinnliga. Malla relationsinriktad och identifierar sig i hög grad med mormodern 

och anpassar sig efter hennes värderingar.  

 

Ambjörnsson Fanny (2011) Rosa den farliga färgen. Ambjörnsson är socialantropolog och 

genusforskare vid Stockholms universitet. Undersökningen syftar till att ta reda på vad människor menar 

när de säger sig älska rosa, och vad de hatar och känner sig äcklade av. Genom att undersöka kring 

betydelsen av en rosa herrskjorta, den rosa prinsessfasen samt rosa motstånd granskar hon vad färgen 

egentligen står för i nutiden samt människors attityder till rosa säger om vår samtid. Studiens resultat 

visar på att man kan tala om rosa i termer av kroppar och kroppslighet. Färgen används av kroppar samt 

för att sortera kroppar efter olika mönster exempelvis för att skilja pojkar och flickor åt, heterosexuella 

manskroppar, homosexuella manskroppar etc. Studien är relevant för min undersökning eftersom färger 

används för att markera genus.  

 

Narahara, May M. (1998), artikel Gender Stereotypes in Children's Picture Books. Narahara tar upp i 

sin artikel att könsfördelningen samt stereotyper inte ansågs vara ett problem förrän 1800-talet då de 

innan dess hade fokus på barndomen, landet etc. Forskningen visade att bilderböcker anses vara ett 

viktigt redskap i barns utveckling eftersom böckerna är bärare av budskap om könsroller. Dock hävdar 

hon att de stereotypa könsrollerna begränsar barnens potential för att kunna utvecklas som individer. Å 

andra sidan visade artikeln att det har skett en viss förbättring i bilderböcker gällande skildringen av 

könsstereotyper, men att de subtila stereotyperna fortfarande gäller.  

  

Mustapha, Abolaji S. (2013) artikel Gender and Language Education Research: A Review. Artikeln 

syftar till att undersöka hur läromedel och klassrumsinteraktion representerar genus utifrån globala 

studier. Mustapha fokuserar på studier från 70-talet fram till dagens datum som granskas utifrån tre 

fraser för att uppnå och underlätta en jämställd utbildning. I resultatet framkommer en oro för 

språkutbildningsstudier inom läromedel och miljö ur ett genusperspektiv. 
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7 Material och metod 

I detta avsnitt beskrivs och redogörs de kvalitativa utvalda metoderna som används för att besvara 

ovannämnda forskningsfrågor samt de bakomliggande faktorerna för val av metod och val av det 

empiriska materialet.  

7.1 Kvalitativ studie 

I denna undersökning kommer jag att använda mig av kvalitativa metoder som ämnar svara på frågorna: 

varför, hur och vad det är som pågår (Watt Boolsen 2007:9). Min studie undersöker  

hur män/pojkar respektive kvinnor/flickor framställs i läseböckerna ur Hirdmans och Connells 

genusperspektiv samt Davies begrepp om sociala konstruktioner. Samt att undersöka vilka yrken 

och/.eller aktiviteter som kopplas till manlighet respektive kvinnlighet i läseböckerna.  

 

 Jag har valt att undersöka både text och bild eftersom texter inte är ensamma om att ha huvudrollen för 

budskapet utan även bilder är centrala för förmedlingen av budskapet. Jag har använt mig av en 

metodtriangulering i uppsatsen. Det innebär enligt Larsen (2009:28) att man använder sig av två 

metoder i sin undersökning, i detta fall textanalys samt bildanalys. Vidare poängterar Larsen att varje 

metod har olika svagheter och att det därför är viktigt att använda sig av flera för att kompensera de 

svaga sidorna hos den andra metoden (ibid.).  

 

7.1.1 Textanalys  

Texter påverkar samhället och bidrar till att forma människors föreställningar om hur samhället är och 

borde vara (Boréus 2012:131). Jag har därför valt att utgå från en kvalitativ innehållsanalys för att 

analysera läseböckerna. I en innehållsanalys är man intresserad av att se hur något framställs och/eller 

värderas (Bergström, Boréus 2012:53). Innehållsanalys anses kunna användas för olika syften, bland 

annat analys av läroböcker, filmer, TV-program etc. (ibid.).  

 

Jag har valt att utgå från textanalys frågor som finns i Ammert (2011:163) samt i Boréus (2013:146). 

Dock har dessa blivit anpassade efter studiens forskningssyfte. Jag har även använt mig utav ett 

analytiskt schema som består av manliga samt kvinnliga egenskaper och beskrivningar. Det analytiska 

schemat används därmed som verktyg i både text- samt bildanalysen och är inspirerad av Nikolajeva 

(2004:65) samt av Josefson (2005:8). Frågorna och analysschemat följer nedan: 
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7.1.1.1 Analysfrågor  

1. Blir kvinnor/flickor och män/pojkar representerade i lika stor utsträckning? Antal  

2. Vilka beskrivande ord och egenskaper används för att beskriva flickor/kvinnor respektive 

pojkar/män utifrån det analytiska schemat? 

3. Vilka yrken och/eller aktiviteter förknippas med pojkar/män respektive flickor/kvinnor? 

 

7.1.1.1.1 Analytiska schemat  

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka vackra 

våldsamma agressionshämmade  

rovgiriga Omtänksam omsorgsfull 

känslokalla, hårda Emotionella, milda 

olydig lydiga 

Tävlande  självuppoffrande 

skyddande sårbara 

Självständig beroende 

aktiva passiva 

  

Bygger saker Lagar mat  

Gilla spänning Gilla blommor 

Modig, självsäker osäker 

Tar för sig Tvivlar på sig själv 

Blå färg Rosa färg 

Ha keps, slips, kostym Ha kjol, klänning 

Vara hjälte, prins Vara princessa 

 

7.1.1.2 Bildanalys 

Genom bildanalys kan vi begripa bildens sociala roll och kontext som styrker den sociala interaktionen 

samtidigt som den kan ingå i en social interaktion. Allt från normer, konventioner, organisationer, 

hierarkier och andra fenomen i samhället påverkar både bildanvändningen samt bildskapandet 

(Sverrisson 2013:166). Eriksson (2009:24) påpekar att relationen mellan våra mentala bilder och 

verkligheten påverkas av de visuella uttryck vi möter. Jag kommer inom bildanalysen att använda mig 
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av Erving Goffmans genusanalys av bilder i studien Gender advertisements (1979). Följande kategorier 

kommer att användas i min studie:  

 

 Kvinnors och mäns relativa storlek på bilderna 

 Rangordnade funktioner  

 Familj (vuxna och barn, flickor och pojkar)  

 Ritualiserad underordning (exempelvis horisontella kvinnor, leenden, huvudet på sned) 

 Tillåten frånvaro (riktar inte blicken framåt, tittar ner, tittar ut). 

 

Jag kommer även att utgå från det analytiska schemat som presenterades under rubriken textanalys till 

vilken jag ställer följande fråga:  

1. Hur porträtteras flickor/kvinnor och pojkar/män utseendemässigt i bild utifrån det analytiska 

schemat och valda teorier? 

7.2 Utförande 

Jag har i det första steget av innehållsanalysen och bildanalysen analyserat läseböckerna i sin helhet 

samt gjort små markeringar. Därefter har jag använt mig av olika post-it lappar med två olika färger, gul 

för ”kvinnor” och rosa för ”män” för att markera respektive anteckna sådant som behövdes 

uppmärksammas. Bilderna analyserades utifrån Golfmans genusanalys och det analytiska schemat för 

att hitta mönster som kunde klassas under hans klassifikationskategorier. Denna process upprepades för 

att se att inget hade missats. Därefter utgick jag noggrant ifrån mina analytiska frågor och det analytiska 

schemat som presenterades under rubriken textanalys. Det som var relevant för studien analyserades och 

placerades sedan under rubriken Resultat och analys.  

7.3 Materialbeskrivning 

Undersökningens material består utav två läseböcker i ämnet svenska för elever i årskurs tre. En läsebok 

är ett läromedel som består av kortare berättelser, bestående av både texter och bilder. Jag har valt 

läseböcker som empirisk material i studien eftersom läseböcker anses vara epokbeskrivande dokument i 

vilka samhälleliga trender samt förändringar kommer till uttryck (Carlson & Brömssen 2011:70). 

Läseböcker anses därmed vara förmedlare av rådande normer, ideal och värderingar i samhället (ibid.). 

Följande läseböcker kommer att analyseras: 
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Läromedel Författare Bokförlag Utgivningsår 

ABC- klubben Mats Wänblad Natur & Kultur 2013 

LäsDax 3 Helena Bross, Anna 

Hansen & Clas Rosvall 

Bonniers 2009 

7.4 Urval 

Jag har i min undersökning använt mig av en elektronisk enkät för att först identifiera ifall min 

undersökning var relevant. Enkäten fick 98 svar av lärare för årskurserna F-3 från olika facebook-

grupper för lärare. I enkäten har jag undersökt ifall lärare överhuvudtaget använder läseböcker i 

undervisningen, i vilket 87 av 97 personer svarade att de gjorde det. Vidare använde jag mig av olika 

alternativfrågor, där jag ställde samman en lista på läseböcker för årskurserna F-3, det fanns även 

alternativet ”övrigt” där lärarna hade möjligheten att skriva en mindre kommentar på vilka böcker de 

använde. Resultatet kan ni se nedan:  

  

Boken som användes mest av lärarna var ABC-klubben följd av LäsDax som också förekom under 

alternativet ”övrigt”. Jag har därmed valt vilka läseböcker jag ska undersöka utifrån flest röst i enkäten. 

Under ”övrigt” nämndes bland annat; skönlitterära böcker, Pojken och Tigern, Förslagluttarna, 

Stjärnsvenska samt LäsDax.   

 

Den öppna frågan som följde därefter var vad lärare ansåg är viktigt vid val av läseböcker, svaren jag 

fick var bland annat: ”Att flickor och pojkar att representerade på ett genusneutralt sätt”, ” Hel klass: att 

den ska lyfta olika saker. Jag brukar vara noga med att 'huvudrollen' i boken är både flickor och pojkar 

eller djur. Samt att händelserna är något de ska kunna relatera till så vi får bra men samtidigt olika 

diskussioner som lufts”. Sedan undrade jag ifall de önskade att det gjordes flera läromedelsgranskningar 

ur ett genusperspektiv, jag fick fram följande:  
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Utifrån cirkeldiagrammen kan vi se att 73,5% av lärarna önskar att det gjordes flera granskningar. 

Enkäten fungerade därmed som grund för att hitta en forskningslucka samt för att hitta lämplig 

empiriskt material baserad på verksamma lärares undervisning. Länken till enkäten finns under rubriken 

källor.  

7.5 Avgränsningar 

Jag har i läseböckerna valt att endast analysera texter och bilder i vilka människor finns, övriga texter 

och bilder där talande djur, leksaker och troll förkommer har valts bort från analysen på grund av 

utrymmesskäl. Jag har även i läseboken LäsDax 3 som består av flera textgenrer valt bort faktatexter, 

eftersom personbeskrivningar förekommer sällan och det inte är relevant för studien. Fokus ligger på 

hur genus framkommer i berättelser, dikter, rim och ramsor. Under rubriken Resultat finns det en närmre 

beskrivning på vilka kapitel som har analyserats. Studien svarar endast på mina forskningsfrågor i de 

valda läseböckerna utifrån en generell analys av dem.  

7.6 Tillförlitlighet 

När man genomför en text- samt bildanalys sker det en fritolkning oavsett vilken metod som används. 

Varje tolkning kräver därmed en förförståelse för att kunna närma sig det undersökta. Bergström & 

Boréus (2005:24)  hävdar att vår bakgrund, erfarenheter, upplevelser, kulturer, språk, sociala 

sammanhang samt kontexten forskaren befinner sig i, påverkar förståelsen av det undersökta. Ifall 

undersökningen utförs av någon annan så kan de komma fram till både likheter och skillnader i 

resultatet. Undersökningen följer även de krav som finns på intersubjektivitet dvs. att det analyserade 

materialet finns tillgänglig för andra att bepröva och ta del av (Thomassen 2007:109). 
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8 Resultat och Analysredovisning  

Nedan kommer läseböckerna att presenteras. Därefter kommer resultatet och analysen av läseböckerna 

presenteras i underrubrikerna: Att bli man eller kvinna? samt Yrken och aktiviteter. Följd av en 

underrubrik för varje läsebok. Först kommer det inledas med en kort beskrivning av läsebokens 

utformning och därefter följer den kvalitativa analysen av text och bild med hjälp av analysverktygen 

som presenterades under metod-delen och de valda teorierna.  

8.1 Presentation av läseböckerna 

8.1.1 LäsDax 3  

LäsDax 3 är utgiven år 2009 av förlaget Bonniers och är en läsebok för ämnet svenska för årskurs tre, 

skriven av författarna Helena Bross, Anna Hansen och Clas Rosvall. Den består av tio teman och är 128 

sidor som presenterar olika textgenrer som till exempel: rim, berättelser, brev, faktatexter m.m. Bokens 

teman som har analyserats är: Rätt eller fel?, Vi och våra grannar, Olösta gåtor, Huvud, axlar, knän och 

tår, För länge, länge sedan, Det var en gång samt Drömmar. Det finns ingen röd tråd och därmed ingen 

genomgående huvudkaraktär, varje kapitel består av olika textgenrer samt av olika karaktärer. Texterna 

är alltid följda av flera bilder. Som jag nämnde tidigare under avsnittet Metod och material så kommer 

inte faktatexter eller texter där det inte finns människor att behandlas.  

 

8.1.2 ABC-klubben, Läsebok A – Nyckeln till skatten 

Nyckeln till skatten är utgiven år 2013 av förlaget Natur och Kultur och är ett basläromedel för ämnet 

svenska  för årskurs tre, skriven av författaren Mats Wänblad och illustrerad av Catharina Nygård. 

Läseboken består av en sammanhängande berättelse som delas in i flera kapitel, i vilka vi får följa 

huvudkaraktärerna Bea, Asta och Cesar. Boken har sammanlagt 24 kapitel och 176 sidor. Alla kapitel 

har analyserats.  

8.2 Läsebok 1 

I läseboken LäsDax 3 framkommer både pojkar/män samt flickor/kvinnor i nästan lika stor utsträckning 

i både texter och bilder. Dock är huvudkaraktärerna mestadels pojkar/män. Kåreland har i studien Frihet 

eller närhet? Om Benny och Malla, undersökt hur flickor och pojkar framställs och poängterat att 

manliga huvudpersoner är i majoritet i litteraturen för små barn (Kåreland 2005:25). 
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8.2.1 Att bli man eller kvinna? 

Ett exempel på framställning av en kvinnlig huvudkaraktär möter vi redan i andra kapitlet Rätt eller fel? 

(Bross, Hansen & Rosvall 2009:13). Elena är huvudkaraktären i berättelsen Kompisar, eller?. 

Berättelsen delas upp i sex olika scener som utspelar sig i hemmet samt i skolan både på skolgården och 

i klassrummet. Den börjar med att Elena sitter vid matbordet och hon beskrivs som ledsen. På bilden 

som finns i samband till texten kan vi se en flicka som enligt texten är Elena.  

                                                                               (Bild 1) 

Kåreland & Lindh-Munther (2005:72-73) hävdar att långt eller kort hår är de mest genusladdade 

framträdanden för kvinna och man. Utifrån bilden och användningen av benämningen ”hon” samt 

namnet Elena har jag dragit slutsatsen av att det är en flicka på bilden. I studien Om läsning och 

könsmönster i förskolan av Kåreland & Lindh-Munther (2005:74)  hävdar de att barn är medvetna om 

vad som gäller för flickor och pojkar. Flickor  beskrivs vara ledsnare oftare än pojkar. Enligt mitt 

analytiska verktyg utformad utifrån Nikolajeva (2004:65) samt Josefson (2005:8) beskrivning av hur 

stereotypa personer skildras i barnböcker utifrån rådande former kan vi se att flickor beskrivs som 

emotionella och sårbara 

 

Vid matbordet får vi även träffa Ramon, Elenas brorsa. Han övar inför Melodifestivalen och utbrister: 

”jag ska vinna!” (Bross, Hansen & Rosvall 2009:14) Även här kan vi se den typiska beskrivningen av 

hur pojkar skildras i barnböcker. Ramons deltagande i Melodifestivalen kan i detta fall uppfattas som en 

tävling, vilket är nära kopplat till de manliga beskrivningar som jag har analyserat utifrån (Nikolajeva 

2004:75, Josefson 2005:8). Ramon står inte still trots flera tillsägelser från både pappa och mamma om 

att han ska sätta sig och äta frukost. Det beskrivs att han mimar till musiken och hoppar runt. Connell 

(2009:103) hävdar att pojkar förväntas agera annorlunda än flickor, genom att vara mer krävande, aktiva 

och energiska.  
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Sedan får man följa med Elena till skolgården där hon står för sig själv och även fast hon hälsar på 

Fannys gäng vänder de sig inte om och går utan att svara. Flickornas beteende stämmer inte överens 

med Eilards (2008) beskrivning av flickors vänskap där de anses vara sociala och omhändertagande mot 

varandra. I klassrummet möter vi Elenas kvinnliga ”fröken”.  

                                                             (Bild 2) 

 

På bild två kan vi se flera symboliska relationer, vilket enligt Connell anses finnas i kläder (Conell 

2009:116). I detta fall bär Elenas fröken kjol, smycken samt klackskor. I en studie av Birgitta Fagrell då 

barnen fick säga vilken bild som bäst representerade en kvinna eller man så kom man fram till att 

kvinnan konstruerades genom genusattribut som: smink, kläder samt långt hår (Kåreland & Lindh-

Munther 2005:72-73). Flera av frökens attribut kan jag även hitta i mitt analytiska verktyg såsom färgen 

rosa samt kjol (Nikolajeva 2004:65, Josefson 2005:8). Färgen rosa uppfattas i studien Rosa – den farliga 

färgen av Fanny Ambjörnsson (2011:9) som en tydlig markör för kvinnor och kvinnlighet. 

 

Elenas fröken ber eleven Erik titta på almanackan, han ”stakar sig mycket när han läser” (Bross, Hansen 

& Rosvall 2009:15). Eilard (2008:134) hävdar att de traditionella pojkstereotyper i läseböcker 

reproducerar bilden av den tafatte pojken som därmed fostrar till vissa könsroller. När han väl är klar 

frågar Fanny om hon får låna hans sudd. När hon är klar slänger hon suddet till en klasskompis. Erik ber 

då henne lämna tillbaka den men hon vägrar och till slut så beskrivs det att: ”Erik hoppar upp och slår 

Fanny” (ibid.). Connell & Pearse (2015) hävdar att det finns många diskussioner gällande biologiska 

skillnader mellan könen om fysik och personlighet. Män beskrivs som starkare och aggressiva. Vissa 

beteenden anses därmed vara kopplade till kroppen dvs. man eller kvinna. Detta kan förklara hur de 

beskriver att Erik agerar i berättelsen. I Eilards studie Modern, svensk och jämställd (2008) kan vi hitta 

flera liknelser i vilka pojkar beskrivs som utåtagerande.  
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När fröken frågar Elena som sitter närmast om vad som hände så beskrivs det att: ”Elena tittar tyst ner i 

bordet” (Bross, Hansen & Rosvall 2009:15). Passivitet och osäkerhet är egenskaper som förknippas med 

kvinnor, vilket tas upp av Nikolajeva (2004:75) samt Josefson (2005:9). Elenas passivitet kan förstås 

utifrån Hirdmans begrepp gällande isärhållning i vilket kvinnor och män skiljs åt gällande egenskaper, i 

detta fall Eriks aggressivitet jämfört med Elenas passivitet (Hirdman 2004:118). Längre fram i 

berättelsen får vi ta del av Ramons vinst i skolans melodifestival. Därefter börjar Fanny prata med Elena 

och undrar ifall hon kan följa med henne hem. Under tiden Fanny är hemma hos Elena är all fokus på 

Ramon, han beskrivs som häftig och hon vill gärna ta en bild med honom. Ramons roll i berättelsen 

visar på en manlig status som är högre status än kvinnan i detta fall hans syster Elena. Hirdman 

poängterar att den manliga normen blir den kontext och mall som kvinnor alltid ska förhållas till, 

jämföras mot och bedömas utifrån (Hirdman 2007:179). Elena får i berättelsen en möjlighet att ha en 

kompis genom sin bror Ramon som har en högre status. Davies menar att mannen anses vara den som 

vet och leder medan kvinnan är lydig, tanklös och passiv (Davies 2010:67). 

  

Nästa dag på skolgården är Elena välkommen i Fannys gäng. Eilard poängterar att flickors 

vänskapsrelationer beskrivs oftast i läseböckerna som komplicerade och manipulerande, vilket kan ses i 

berättelsen om Moa och Mille i vilken Moas bästis Elin överger henne för en ny flicka i klassen som 

anses ha högre status (Eilard 2008:342). Fanny visar stolt Ramons bild och pratar om hur snygg han är. 

Som jag beskrev ovan är Elena i denna berättelse beroende av sin brorsas status för att ”passa in”. Trots 

att Elena är huvudkaraktären i berättelsen tar hon ytterst lite plats. Under hela berättelsen beskrivs hon 

som en osäker, tveksam och ledsen flicka som försöker passa in. Hennes brorsa Ramon beskrivs dock 

som vinnare, rastlös, hoppig, snygg, häftig, bäst, söt, likgiltig m.m. Utifrån mina analytiska verktyg kan 

vi se att berättelsen följer mönstret för de typiska egenskaperna för pojkar/män och flickor/kvinnor i 

barnböcker (Nikolajeva 2004:65). Davies (2010:12) poängterar att språket tillhandahåller det som 

behövs för att skapa och upprätthålla den sociala strukturen, i detta fall flickans ”typiska” egenskaper 

och hennes underordning i berättelsen.  
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I kapitlet För länge länge sedan (Bross, Hansen & Rosvall 2009:79), som handlar om hur det var förr 

får vi mestadels ta del av manliga karaktärer som bodde i grottor, odlade jorden, byggde hus, räknade 

samt var ute till havs. I huvudberättelsen i läseboken Nu ska vi läsa kom Eilard fram till att pojkar/män 

representeras främst inom traditionella roller och sysselsättningar dvs. som aktiva. De bygger, ror, 

fiskar, använder verktyg m.m. (Eilard 2008:90). Nedan kan vi se några av bilderna som förekommer 

under rubriken För flera tusen år sedan (ibid.80):  

                    (Bild 3)                                                                  (Bild 4) 

 

På bilderna kan vi se att det är män, Kåreland & Lindh-Munther (2005:73) poängterar att barnens 

idealbild av män ses utifrån könkarakteriska drag såsom hår, muskler och skägg. Narahara (1998:8) 

poängterar även att: ”Pictures of characters in a story enable children to establish feelings, emotions, and 

reactions by observing the facil expressions, bodily stances…”. Naraharas (1998) beskrivning stämmer 

överens med porträtteringen av män i bilderna ovan. 

 

I kapitlet För länge länge sedan får vi ta del av Berättelsen Silverskatten (Bross, Hansen & Rosvall 

2009:82). Karaktärerna Tora och Orm väntar på sin far som är ute till havs. Orm beskriver: ”Far var 

stark och modig och han hade många bra män med sig”(ibid.). På ett liknande sätt beskriver pojke Arne 

sin far i boken Jag kan läsa: ”…min far är stor. Han är rar. Han är stark (Eilard 2008:115). Hirdman 

hävdar att isärhållandet av män respektive kvinnor är meningsskapande för hur de orienterar sig i 

världen efter platser, sysslor m.m. (SOU 1990:44:77).  

 

Under berättelsens gång ber deras mor Tora att hjälpa henne mala säd och Orm att valla fåren och 

getterna. Även här kan vi se ett typiskt exempel på hur isärhållning mellan det som anses 

kvinnligt/manligt i arbetssysslorna (Hirdman, 1988:52). När deras far hade kommit tillbaka så beskrivs 

det att mor skyndade sig för att ställa fram mat (Bross, Hansen & Rosvall 2009:83). Eilard hävdar att 

mor oftast presenteras som den som sköter hushållet medan far jobbar, vilket kan ses enligt henne som 

ett tecken på ”hemmafruns” underordning (Eilard 2008:109). Orm fick följa med sin far för att gräva ner 
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skatten han hade tagit med sig hem. När de har grävt klart uttrycker far: ”Om jag dör så är det du som 

tar hand om mor och Tora” (Bross, Hansen & Rosvall 2009:87). Eilard poängterar att pojkar tycks få 

hjälpa till med ansvarsfyllda uppdrag utanför hemmet och på så sätt uppfostras läsaren (barnen) i vad 

man anser är manliga och kvinnliga ansvarsområden (Eirlard 2008:119). 

 

Under textanalysen kunde jag se ett mönster i bokens val av ord för att beskriva flickor/kvinnor 

respektive pojkar/män. Genomgående beskrevs flickor/kvinnor som emotionella, passiva, avundsjuka, 

oroliga vilket till viss del stämmer överens med Nikolajevas (2004) samt Josefson (2005) beskrivningar 

på sociala förväntningar av flickor/kvinnor. Ett exempel återfinns i kapitlet Det var en gång  (Bross, 

Hansen & Rosvall 2009:112) under rubriken Cinderellagryta. Cinderellagrytan ska föreställa ett recept 

på en saga. Ingredienserna som listas upp är bland annat följande: ”Det var en gång”,1 ledsen flicka, 1 dl 

tårar, 2 elaka fula styvsystrar, skor av glas m.m. (ibid.113) Eilard (2008:259) hävdar att läseböckerna 

uppehåller sig i stor utsträckning vid kvinnligt utseende och att de kategoriseras i termer av sött och fint 

i kontrast till fult.   

                                                               (Bild 5) 

Bilden ovan finns under rubriken Cinderellagrytan. I denna kan finna flera av analytiska schemats 

beskrivningar på vad som anses som manligt och kvinnligt: rosa i kontrast till blå som ”prinsen” på 

bilden, laga mat, klänning, kostym (Nikolajeva 2004:65, Josefson 2005:8). Utifrån Goffmans 

genusanalys av bilder kan vi även finna en ritualiserad underordning i vilken kvinnan på bilden har 

huvudet på snett och ler (Ahrne & Svensson 2013:170). I Goffmans (1979:37) genusanalys kunde vi 

även finna att kvinnorna i reklambilderna porträtteras i köket. Davies (2010:66) hävdar att sagor 

erbjuder en könsuppdelad värld där kvinnor placeras i köket. En flicka i Ambjörnssons (2011:60) studie 

får fundera över orsaken till varför rosa uppfattas som en tjejfärg, hon svarar: ”…alla förväntar sig att 

tjejer ska gilla rosa, medan killar förväntas gilla blått och mörkare färger”. Sedan ger hon ett exempel på 



24 

 

hur hon på skolgården kan se ett gäng killar som har blått och mörka färger samt tjejer som har rosa och 

ljusare färger (ibid.). Denna skildring av färger kan vi se i bilden ovan då flickorna presenteras i rosa 

samt ljusa färger och enda pojken i blått. 

  

De egenskaperna som utmärkte sig ifrån de typiska dragen för kvinnlighet i läseboken var ond, elak, 

tuff, stark, nyfiken. Under rubriken Fru Britas kyrkobesök stå det följande: ”… vid Mälaren bodde en 

ond och elak kvinna som hette Britta Bååt”(Bross, Hansen & Rosvall 2009:44). Under rubriken Hur ska 

kroppen se ut?, beskrevs en flicka som smidig och stark. Eirlard (2009:186) hävdar att i de senare 

läseböckerna har vad hon kallar läseboksflickan utvecklats till en stark och självständig gestalt, men 

som samtidigt vid ett flertal tillfällen är reducerad till sin kropp. Ytterligare ett exempel kan vi se under 

rubriken Familjesagor: ”…kära tuffa drottning vann OS-guld i brottning” (Bross, Hansen & Rosvall 

2009:118).  

 

Pojkar/män beskrevs däremot som tävlingsinriktade, aktiva, olydiga, våldsamma, stora, kraftiga, 

modiga, rika, retsamma, makthavande, förståndiga, häftiga, stiliga, snygga, rastlösa och visa. Vilket vi 

kunde finna under rubriken Herr Johan spelar tärning: ”Johan Sigismund Sparre kunde inte sova. Han 

gick rastlöst av och an i den stora salen på Engsö slott” (Bross, Hansen & Rosvall 2009:48). Ännu ett 

exempel kan vi hitta under rubriken Josef drömtydaren: ”Josef gav Farao rådet att utse en vis och 

förståndig man att styra över landet” (ibid.123). I berättelsen Silverskatten kan vi hitta flera sådana 

beskrivningar :”starka män”, ”bra män”, ”han reste sig och kunde inte stå stilla” (ibid.82-83). Dessa 

beskrivningar stämmer bra överens med Nikolajevas (2004) samt Josefson (2005) mönster på hur pojkar 

framställs i läseböckerna. De stereotypiska pojkarna beskrivs som: tuffa, aktiva, tävlande, starka, 

skyddande samt rationella (ibid.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          (Bild 6) 
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I bilden ovan kan vi se en man och en kvinna som båda representeras på väldigt skilda sätt. Kvinnan 

som smidig och stark och mannen som stor och kraftig. Vi kan se stora skillnader i kroppen där kvinnan 

porträtteras som liten och lätt i jämförelse med mannen som ser muskulös, stor och stark ut. Färg 

används för att markera genus vilket har enligt Ambjörnsson (2011:61) iakttagits av flera forskare, 

vilket vi kan se i bild nummer sex. Kvinnan har en rosa klänning och mannen har ett rött/grått randigt 

linne. En pojke i Ambjörnssons studie räknar upp vilka färger han anser är ”killfärger” bland dessa 

nämner han mörkgrå samt mörkröd (ibid.). Connell poängterar även att de biologiska skillnaderna som 

finns hos könen påverkar även andra skillnader som även de anses ha olika status till exempel fysisk 

styrka dvs. att männen beskrivs som starkare (Connell 2009:77). Mustapha som skrivit artikeln Gender 

and Language Education Research: A review (2013) menar att utbildningsinstitutioner fungerar som 

mekanismer för social kontroll som inte bara reproducerar social klass utan även könsstrukturer. Vidare 

menar Mustapha att man i många genomförda studier har kommit fram till att texter särskilt läroböcker 

synliggör männen mer än kvinnor (Mustahpa 2013:457). I bilden ovan kan vi se att mannen tar större 

plats än kvinnan och att han har tecknats som större.  

 

8.2.2 Yrken och aktiviteter 

I analysen av läseboken LäsDax 3 kunde jag även finna ett stereotypiskt mönster i form av yrken och 

aktiviteter. De yrken som framkom som kvinnliga var: fröken, lärare, arkeolog, amma, sjuksköterska, 

forskare, att vara ”prinsessa ”och hemmafru.  Redan i andra kapitlet Rätt eller fel?, får vi möta Elenas 

fröken: ”Fröken kommer ut och ringer i en klocka” (Bross, Hansen & Rosvall 2009:15). I berättelsen 

Fru Britas kyrkobesök får vi även möta en kvinnlig arbetare: ”Hon tyckte precis att det såg ut som 

hennes gamla amma som tagit hand om henne då hon var liten” (ibid. S 44). I texten kunde jag även 

finna att det var några få aktiviteter som förknippades med flickor/kvinnor dessa var: att bada, skriva, 

laga mat och att resa. Under rubriken Moi Stella!, skriver Siiri ett brev till sin kompis Stella där hon 

berättade att hon var på semester i Finland och att hon hade ”badat” bastu med sina kusiner (ibid. S 37). 

Till skillnad från kvinnliga yrken var de manliga yrken: doktor, sjöman, handelsman, ved huggare, präst, 

kung, bonde, polis, spåman, ”prins” m.m.  
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I berättelsen Guldgåsen får vi ta del av en sådan beskrivning: ”I staden regerade en kung” (Bross, 

Hansen & Rosvall 2009:111). Även under berättelsen Blindtarmen får vi möta en manlig doktor och en 

manlig sjuksköterska som opererar Noel (ibid. S 72). I resultatet av min analys kunde jag även komma 

fram till att det var flera aktiviteter som kopplades till pojkar/män, dessa var: fotboll, sång, klättra, att 

hugga ved, räkna, bygga, hitta skatter, styra, tävla, odla, gräva etc. I boken porträtteras ytterst lite 

kvinnor som arbetar den enda som syns till är fröken i Elnas berättelse samt en sjuksköterska.  

 

Läsebokens markanta skillnad mellan mannens och kvinnans sysslor liknas med Hirdmans (2007) teori 

om isärhållning, vilket sägs finnas i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om vad som 

anses vara manligt respektive kvinnligt. Isärhållandets ”lag” fungerar därmed som förstärkande, 

legitimerande  mönsterskapande, som i sin tur blir meningsskapande för hur människan orienterar sig 

efter platser, sysslor och egenskaper (Hirdman 2007:214). Connells teori om produktionsrelationer i hur 

genus ständigt skapas handlar bland annat om mannens och kvinnors arbetsfördelning i vilken vissa 

sysslor anses vara manliga respektive kvinnliga. I Eilards undersökning uppmärksammade hon att läkar- 

och sjuksköterskeyrkena kopplas till en traditionell genushierarki, i vilken flickan Ria vill bli 

sjuksköterska när hon blir stor och Sam vill bli doktor (Eilard 2008:144). I min undersökning kunde jag 

finna detta mönster då det förekom en kvinnlig sjuksköterska och en manlig läkare under avsnittet 

Blindtarmen (Bross, Hansen & Rosvall 2009:72). 

 

 I Naharas (1998:4) rapport kom man även fram till att flickornas primära roll var ”housekeeping”. 

Vidare hävdar hon i en studie av Barclay (1974) att: ” …children developed less stereotyped attitudes 

about jobs after being read stories about people who fought sexdiscrimination” (Nahare 1998:7). Mustapha 

(2013:457) poängterar att män tenderar i texter att ha kraftfullare samt större utbud av yrkesroller än kvinnor, 

vilket stämmer överens med resultatet från läseboken LäsDax 3. 

 

8.3 Läsebok 2  

I läseboken ABC-klubben Nyckeln till skatten får vi följa huvudkaraktärerna Asta, Bea och Cesar som 

kallar sig själva ABC-klubben. ABC-klubben tar sig an olika uppdrag som de löser tillsammans. Denna 

gång är de på jakt efter en skatt värd massor av pengar, dock är det flera än ABC-klubben som är ute 

efter skatten. Asta, Bea och Cesar får höra om skatten på ett museum som de besökte med klassen. 

Därefter börjar de leta efter ledtrådar för att hitta den. Vi får följa med huvudkaraktärerna till skolan, 

hemmet och på deras spännande uppdrag. Till slut hittas skatten som tjuvarna hade tagit bestående av 

urgamla smycken av Astas brorsa Sigge och hans kompis Teddy. Asta, Bea och Cesar hittar en rostig 
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gammal nyckel som leder de till en dikt som de måste lösa för att hitta en del av skatten. De löser dikten 

och nyckeln får sedan en egen plats på museet. Huvudkaraktärerna blir berömda och får fri entré till 

museet för resten av sina liv.  

 

8.3.1 Att bli man eller kvinna? 

Resultatet av analysen har visat att framställningen av både män/pojkar och kvinnor/flickor kan ses som 

gränsöverskridande av samhällets rådande genuskontrakt, vilka ses som gränssättare för vad som anses 

vara maskulint och feminint (Hirdman 2004:121). Boken består av tre huvudkaraktärer, en manlig och 

två kvinnliga. Kåreland (2005:25) hävdade att manliga huvudkaraktärer förekom oftare i litteraturen för 

små barn, vilket inte stämmer överens med denna läsebok. Nedan kan ni se huvudkaraktärerna:  

                                      (Bild NR) 

Asta har långt hår som enligt Kåreland & Lindh-Munther (2005:75-73) är de mest framträdande 

genusladdade attributen för kvinnor. Dock porträtteras Bea med lika kort hår som pojken Cesar, vilket 

motstrider det Connell kallar för den symboliska relationen som handlar om hur det manliga och 

kvinnliga förmedlar genom olika utseendemässiga attribut (Connell 2009:115-117). Även kläderna och 

färgkoderna på bilden motstrider det som kännetecknas som manligt respektive kvinnligt. Enligt mitt 

analytiska schema kan vi finna att blå är en färg som ofta kännetecknar manlighet och att rosa 

kännetecknar kvinnlighet. På bilden kan vi se att Bea har blått, vilket visar på att den symboliska 

relationen inte förmedlas genom bilden (Connell 2009:116, Nikolajeva 2004:65, Josefson 2005:8).  

 

Genomgående i boken så är de mest förekommande färgerna i porträtteringen av kvinnor/flickor är röd, 

blå, gul, rosa, lila och orange. I porträtteringen av män/pojkar dominerar färgerna grön, röd, blå och grå. 

Trots att både kvinnor/flickor och män/pojkar framställs som neutrala i färgkoderna så kunde jag finna 

ur ett genusperspektiv att det finns en viss isärhållande mellan könen. Isärhållandet visar sig gällande de 

färgerna som har representerat respektive kön (Hirdman 2014:117). De traditionellt könskodade 
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färgerna enligt Nikolajeva (2004:65), Josefson (2005:8) samt Ambjörnsson (2011:60) för flickor är rosa, 

vilket vi kan se i läseboken. Trots att flickor även porträtteras i ”manliga” färger som Ambjörnsson 

(2011) hävdar är mörka färger såsom blått, grönt, grått så används inte ”kvinnliga” färgen rosa på 

män/pojkar i läseboken. Ur ett genusperspektiv kan detta ses som ett upprätthållande av manliga och 

kvinnliga normer inom den symboliska relationen (Connell 2009:115). Ambjörnsson (2011:9) hävdar att 

rosa ses som en markör för kvinnor och kvinnlighet. Vidare hävdar hon att föräldrar oftast avstår från att 

klä pojkar i rosa eftersom det kan ses som ett tecken på en manlighet som gått överstyr. Det anses även 

framstå en möjlighet för att pojken ska uppfattas som fjollig eller för att bli bög (ibid. 47). Ambjörnsson 

poängterar även att det rymmer en hierarki som ser rosa och det flickiga/kvinnliga som en lägre status 

än det manligt kodade (ibid.62). Det som anses vara feminint kodat föreföll i Ambjörnssons 

undersökning ha lägre status bland killar men även bland tjejer, vilket betyder att det manligt kodade har 

en högre status (ibid.). Hirdman (2004:117) menar att ”vara man” är som att vara normbärare dvs. att 

inte vara kvinna, vilket leder till att ”vara kvinna” alltid relateras till man. Isärhållandets lag legitimerar 

och genererar den manliga normen det vill säga kvinnans underordning. 

 

I läseboken beskrivs Asta genomgående som en aktiv, framåtgående, modig, äventyrlig, hjälpsam, busig 

karaktär som gillar att reta sin brorsa Sigge. På sidan 58 beskrivs det hur Asta hjälper Cesar att komma 

loss då han har fastnat i lera. På sida 14 står det att hennes brorsa Sigge praktiserade på museet och att 

han tyckte det var pinsamt att hans lillasyster var där. Det stod följande: ”Asta bestämde sig för att retas 

med honom. Hon vinkade till Sigge” (Wänblad 2013:14). Asta porträtteras och beskrivs som modig vid 

flera tillfällen då de är på skattjakt. Ett exempel på detta kan vi se då Cesar och Asta ska besöka ett hus i 

vilken det spökar. Asta och Cesar porträtteras på följande sätt:  

                                     (Bild 9) 
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Asta tittar in i spökhuset medan Cesar ser lite rädd ut i ansiktsuttrycket och tittar åt andra hållet. I 

Eilards studie (2004:254) gestaltas flickan Berta från boken Förstagluttarna som en tuff, modig och 

självständig tjej. Enligt Nikolajeva (2004) och Josefson (2005) karakteriseras män för att ha sådana 

egenskaper som modig, självständig och tuff. Eilard (2009:186) poängterar att det hon kallar 

”läseboksflickan” har utvecklats från en snäll väluppfostrad flicka mot en stark och självständigt gestalt 

men som även vid något tillfälle ses som reducerad till sin kropp.  

 

Även fast Asta visar på typiskt manliga egenskaper i läseboken så förekommer även typiskt kvinnliga 

(Nikolajeva 2004:65 & Josefson (2005:8). Asta uppfattas ibland som utseendefixerad då hon vid två 

tillfällen porträtteras framför en spegel. Detta kan vi se dels i början av texten då hon testar flera 

klädesplagg eftersom inget passar samt ett annat tillfälle då hon försöker få till hennes halsduk rätt. 

Narahara (1998:8) poängterar att bilderböckers illustrationer har ett stort ansvar då bilderna bidrar till att 

barnet skapar olika känslor till texten beroende på ansiktsuttryck, kroppsspråk etc. Även Eirlard 

(2008:256/259) hävdar att läseböcker uppehåller sig i stor utsträckning vid kvinnligt utseende och att 

spegeln skapar en osäkerhet, vilket vi kan se i flickans ansiktsuttryck i bilderna. Davies (2010:29) menar 

att positionera sig som man eller kvinna inte bara är en begreppsmässig process utan även en fysisk 

process, i vilken varje barns kropp tar till sig kunskapen om manligt och kvinnligt genom vad barnet 

gör.  

  
(Bild 10)                                                                                           (Bild 11) 
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I läseboken framställs karaktären Bea som aktiv, snabb, emotionell, tuff, orädd, självständig, påhittig 

och bestämd. På sidan 34 beskrivs det att Bea har vaknat för sent och att hon måste skynda sig till 

skolan, hon springer: ”…Bea var snabb. Snabbast i klassen faktiskt” (Wänblad 2013:35). Connell menar 

att man ofta påpekar de biologiska skillnaderna som finns hos könen, där männen ses som både starkare 

och snabbare (Connell 2009:77). Läseboken har genom att beskriva Bea som snabb motverkat de 

traditionella genuskontrakten som råder i samhället (Hirdman 2004:122). Genom att motverka de 

traditionella genuskontrakten skapar man större möjligheter för flera handlingsmönster oavsett kön 

(ibid.). Bea framställs under flera tillfällen som aktiv. Hon gräver, springer, skriker, störtar in, sparkar, 

rusar m.m. (Wänblad 2013:27/35/53/99). Enligt Nikolajeva (2004:65) och Josefson (2005:8) framställs 

flickor i läseböcker som passiva och pojkar som aktiva, vilket inte stämmer överens med Beas 

framställning och porträttering. På sidan 53 i läseboken får vi ta del av ännu en framställning som inte 

stämmer överens med de genomgående beskrivningarna av flickor i andra läseböcker: ”Bea var alltid 

den tuffa av dem. Hon som inte verkade vara rädd för något” (Wänblad 2013:53). Eilard hävdar att för 

att etablera en hegemonisk maskulinitet gäller det att vara tuff (Eilard 2001:246). Bea beskrivs inte 

endast som tuff, stark och orädd utan även som emotionell. På sidan 100 har Bea haft en diskussion med 

sin mamma, hon rusar ut ur hemmet och det beskrivs att hon var nära på att gråta (Wänblad 2013:100). 

Enligt det analytiska schemat jag har använt i studien beskrivs flickor i läseböcker som emotionella och 

milda (Nikolajeva 2004:65 & Josefson 2005:8). I nedanstående bild kan vi se när Bea rusar ut. Hon är 

klädd i könsneutrala färger och har en nedstämd blick. 

                                      (Bild 12) 

Asta och Bea framställs genomgående som gränsöverskridande av könsnormer inte bara i läsebokens 

text utan även i bilderna. Läseboken följer inte strikt Connells fyra dimensioner för genusrelationer dvs. 

i maktrelationer i vilken kvinnan beskrivs som underordnad mannen, i den känslomässiga relationen 

samt i den symboliska relationen (Connell 2009:106-114). Detta genom att Asta och Bea beskrivs och 

porträtteras under både ”kvinnliga ramar” och under ”manliga ramar”. Eilard (2009) och Davies (2010) 
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poängterar att det är genom språket som vi som subjekt tillskrivs våra platser i sociala relationer. Ur 

språkliga framställningar kan läsaren känna igen sig eller skapa ny kunskap. Ifall man återkommande 

tilltalas utifrån en och samma position riskeras vår självuppfattning att påverkas av olika 

maktförhållanden som Hirdman kallar för genuskontrakt respektive genusrelationer enligt Connell. 

Vidare hävdar Eirlard (2009:161) att barn i läseböckerna samt i sagor och annan litteratur får ”lära sig” 

hur pojkar och flickor beter sig. Å andra sidan belyser Eilard (2008:428) att skildringar av flickor i 

läseböcker sett ur ett historiskt perspektiv har förändrats. Flickan överskrider rådande gränser genom att 

bryta mot normer om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt och närmar sig mer en 

”maskuliniserad” bild av kvinnan (ibid.).  Enligt Kåreland & Lindh-Munther (2005:133) så har flickor 

större benägenhet att överskrida genusformer än pojkar. Etiketten pojkflicka uppfattas som något 

positivt medan ett begrepp som flickpojke inte existerar. Hirdman (2001) tar upp att ”vara man” är som 

att vara normbärare dvs. att inte vara kvinna, vilket i sin tur leder till att ”vara kvinna” alltid relateras till 

man.  

 

I boken kunde jag även lägga märke till under kapitel 18 Övernattningen att flickor visas som mer 

öppna för sina känslor. Detta kunde jag se då Asta övernattade hos Bea och de låg i sängen och pratade 

om hur Bea kände inför fotbollscupen (Wänblad 2013:125-127). Bea tyckte att det var läskigt att sova 

borta under fotbollscupen och det fick henne att känna sig orolig (ibid.). Bea delade även med sig av en 

händelse hos hennes mormor då hon kissade i en hink för hon inte hittade toaletten. Sedan bad hon Asta 

att aldrig berätta för Cesar (ibid.). Eirlard (2008:263) tar upp att till kvinnliga egenskaper räknas 

lyhördhet, social skicklighet och emotionalitet.  

                                                    (Bild 13) 

I porträtteringen av Asta och Bea kan vi se att färgen på deras pyjamas skiljer sig åt. Asta är klädd i rosa 

och Bea i grönt. Rosa anses enligt Ambjörnsson (2011:61) representera en markör för kvinnlighet. I 
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Ambjörnssons undersökning beskriver en pojke att ”killfärger” för honom är: blått, grönt, rött och 

allmänt mörka färger, allt förutom rosa (ibid.). Bilden kan ses som ett försök att överskriva samhällets 

gränser för symboliska genusrelationer gällande färger (Connell 2009:116).  

 

Den tredje huvudkaraktären Cesar framställs i boken som emotionell, rädd, klantig, mysig, tystlåten, 

idérik, klumpig och nyfiken. På sidan 103 beskrivs det att Cesar skulle sparka till en sten men backade 

rakt ner i en grop i asfalten och tappade balansen (Wänblad 2013:103). Ytterligare ett exempel kan vi se 

på sida 76 då Cesar skulle tala med polisen och berätta om något de hade sett när de letade efter skatten 

och sa: ”Och det var allt vi vet, slutade Cesar. Jag lovar. Han kände en tår i ögonvrån” (Wänblad 

2013:76). Flickor beskrivs enligt Eilard (2009, Nikolajeva (2004), Josefson (2005) m.m. ofta som 

emotionella. Vidare hävdar Eilard (2004:247) att de överordnade manliga egenskaperna är delvis 

rationalitet, intellekt och förnuft och de underordnade kvinnliga egenskaperna är irrationell, emotionell 

m.m. Cesars framställning som emotionell kan ses som ett sätt att gå ifrån de typiska stereotypa bilderna 

av vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Barnen i läseboken tillskrivs istället egenskaper 

som sett ur Hirdmans genusperspektiv skapar en balans i makthierarkin i vilken kvinnan ses som 

underordnad mannen (Hirdman 2004). Cesar framställs och porträtteras även som en tystlåten och rädd 

pojke, egenskaper som ofta faller inom ramarna för vad som anses kvinnligt (Nikolajeva 2004:65, 

Josefson 2005:8). Kåreland & Lindh-Munther (2005:74) att det oftast är flickor som träder in i det 

manliga genusfierade världen medan pojkarna inte är lika ivriga att träda in i den kvinnliga genusfierade 

världen. I läseboken kan vi se att flera av de manliga karaktärerna träder in i det typiskt kvinnliga 

genusfierade världen. Det kan ses ur Hirdmans genusperspektiv som ett sätt att motverka samhällets 

rådande genuskontrakt som fungerar som reglerare för vad som anses som manligt respektive kvinnligt 

(Hirdman 2004:121). Eilard (2009:173) poängterar att männen och pojkarna i de senare läseböckerna 

framställs som mjuka, svaga och ibland patetiska och att kvinnorna och flickorna framställs som 

starkare och driftigare. Utifrån Connell (2009) kan Cesars framställning i boken ses som ett sätt att 

motverka samhällets rådande genusrelationer, speciellt den känslomässiga.  

 

Det förekommer andra karaktärer i läseboken, dock finns det få beskrivningar och få bilder , därför 

kommer inte alla att redovisas. Dessa karaktärer är; Astas mamma och pappa, Astas brorsa Sigge och 

hans kompis Teddy, Teddys pappa, Cesars mamma, Cesars morfar, Beas mamma, Yngve samt rektorn. 

Astas mamma och pappa får vi endast möta i läsebokens första kapitel Det blir ingen ny cykel i vilken 

de försöker förklara Sigge om att de inte har råd med att köpa en ny cykel: ”Nej, sa pappa kort. Vi har 

inte råd” (Wänblad 2013:10-12). Därefter går Sigge till sin praktikplats i museet och Asta hör att 

mamma försöker övertala pappa om att kanske ta ett lån för att köpa cykeln. Pappa svarar att om de går 



33 

 

med på det kommer han nästa gång att kräva flera saker och att Sigge behövde acceptera att de inte hade 

råd (ibid.). Pappan framställs som den som tar besluten angående ekonomin i hemmet, eftersom 

mamman försöker övertala honom för att sedan ”ge upp”. Enligt Hirdmans genusteori kan vi se 

mammans underordning i hemmet, eftersom pappan framställs som den som bestämmer över ekonomin 

i hushållet. Vidare hävdar Eirlard (2008:109) att det i läseböcker konstrueras ett genuskontrakt i vilket 

far ses som familjeförsörjare. 

 

Sigge är Astas storebrorsa och framställs som en tuff, motstridig, tjatig, modig, sportig, ej empatisk och 

äventyrlig kille. Flera av dessa egenskaper kan vi finna i det analytiska schemat som använts för att 

analysera materialet (Nikolajeva 2004:65, Josefson 2005:8). Vi får möta honom redan i läsebokens 

första kapitel Det blir ingen ny cykel i vilken han har en stor diskussion med mamma och pappa för att 

han vill ha en ny cykel och han framställs som tjatig och ej empatisk (Wänblad 2013:10-11). Under 

bokens gång får vi ta del av hur Asta retar sin brorsa för att han tycker att det är pinsamt att hon är 

omkring vid flera tillfällen. På sida 14 skrivs det att Asta ska till museet med sin klass och ser Sigge som 

praktiserar där, det står följande: ”Sigge tyckte nog att det var pinsamt att hans lillasyster var där” sedan 

beskrivs det att han ”…lyfte handen lite åt deras håll. Samtidigt rodnade han” (Wänblad 2013:14-15). 

Vid ett annat tillfälle ber Sigges mamma honom att sitta barnvakt åt sin lillasyster Asta och han 

porträtteras inte vara glad över detta, se bilden nedan:  

                                                 (Bild 14) 

Sigges relation till sin syster kan ses som ett sätt att ta avstånd från den känslomässiga sidan, i vilken 

manlighet förknippas med att vara hård och inte emotionell (Nikolajeva 2004:65, Josefson 2005:8). 

Detta kan förstås utifrån Connells genusrelationer i vilken mannen och kvinnan skiljs åt i den 

känslomässiga relationen som har en inverkan på familjelivet (Connell 2009:112-114). Asta anses 

försöka få hans uppmärksamhet och ”bryta isen” flera gånger genom att retas. I bokens porträttering av 



34 

 

Sigge kan vi även finna att han är iklädd i mörka färger såsom grått, grönt och blått. Ambjörnsson 

(2011:61) hävdar att färg används för att markera genus. Under studien förklarade en pojke vad han 

ansåg var kill- och tjejfärger, bland killfärgerna räknades mörka såsom svart, blå, mörkgrå, grön etc. 

Sigges representation i form av porträtteringen och beskrivningar kan därmed ses som ett sätt att 

upprätthålla samhällets rådande genuskontrakt (Hirdman 2004).  

 

Cesars morfar förekommer i läseboken under några få tillfällen och beskrivs som emotionell, hjälpsam 

och aktiv. På sida 30 i läseboken skrivs det att ”Morfar grimaserade och gned sig i ögat med 

skjortärmen” (Wänblad 2013:30). Detta hände då Cesar hade hittat en gammal ask i trädgården och 

morfar fick tillbaka massa gamla minnen som påminde om hans barndom. När Cesar undrar ifall han 

gråter så säger han jo, kanske lite. På bilden nedan kan vi se Cesars morfar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      (Bild 15) 

Både i porträtteringen samt i texten tillåts Cesars morfar överskrida de rådande genuskontrakt som 

skiljer manligt och kvinnligt åt (Hirdman 2004). Att vara emotionell är ofta en egenskap som förknippas 

med kvinnlighet, Mustapha (2013:457) poängterar att kvinnor tenderar att vara stereotypt emotionella. 

Eilard (2008) talar om att i senare läseböcker tillåts männen överskrida samhällets typiska stereotyper. 

Vidare hävdar hon att det är genom språket som vi känner igen oss eller skapar ny kunskap ur de 

språkliga framställningarna (Eilard 2009:161). Läsebokens gränsöverskridande kan ur ett 

genusperspektiv ses som ett försök att bryta samhällets genusordningar, eftersom de synliggör flera sätt 

att vara kvinna respektive man på (Hirdman 2001).  
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8.3.2 Yrken/aktiviteter  

Den enda av karaktärerna som utövar en fritidsaktivitet i läseboken är Bea. Hon är med i ett fotbollslag 

bestående av flera tjejer och en kvinnlig fotbollstränare.  

                                                       (Bild 16) 

Beas fotbollsintresse framställs som stark genom hela läseboken. När Asta, Cesar och Bea pratar om vad 

de ska göra med kompensationen de kommer få när de hittar skatten så svarar Bea på följande sätt: ”- 

Jag… jag vet inte, sa hon. Nya fotbollsskor, kanske” (Wänblad 2012:28). Hon läser även fotbollsböcker 

på fritiden (ibid.35). Beas fotbollsintresse stödjs av både familjen och vänner, då de hejar på Bea när 

hon spelar. I boken får vi även ta del av Beas rädsla för att åka bort när det är fotbollscup, vilket hon 

pratar med Asta om. Tillslut övervinner hon sina rädslor och hennes närstående åker till matchen för att 

se henne spela iklädda i lila halsduk för att stödja laget. Hon skulle spela sin första match i den stora 

turneringen i Stockholm (Wänblad 2013:170-171). Vidare övar alla på hejaramsan:  

 

Heja, heja, lila laget 

ni ska aldrig tappa taget!  

IFK Bar-ce-lona! (ibid.). 

 

Fotboll är en aktivitet som i flera studier har framställts vara nära kopplad till manlighet (Davies 

2010:176). Dock hävdar Eilard (2008:191) att man har sett en utveckling i läseböckerna flickor tillåts 

överskrida samhällets isärhållande av könen. Hon tar upp att i boken Förstagluttarna förekommer det en 

pojkflicka vid namn Berta som brukar spela pingis och fotboll med killarna. Dock problematiserar hon 

faktumet att det oftast är flickor som är könsöverskridande och sysslar med otraditionella saker medan 

pojkarna representeras ungefär som de alltid har gjort (ibid.). Ur ett traditionellt synsätt kan man urskilja 

ett brott mot samhällets rådande genusordning som bemöts olika beroende på könstillhörighet (Hirdman 

2001:66). En kvinna som bryter emot normen uppmärksammas inte på samma sätt som om en man 
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skulle göra det. Istället sjunker mannens nivå då det som anses vara kvinnligt har en lägre status 

(Hirdman 2004). Beas överskridande kan på så sätt ses som ett försök att närma sig en högre status som 

identifieras som manligt. Enligt Hirdman (2007:179) är den manliga normen den kontext och mall som 

kvinnor alltid ska förhållas till, jämföras mot och bedömas utifrån. Läseboken i sin helhet visar dock att 

både män och kvinnor kan befinna sig på varandras ”arenor”.  

 

I hemmet framställs både kvinnor och män som aktiva i köket. I en av bokens porträttering kan vi se hur 

Cesars morfar tar hand om disken med förklädde på. Köket ses som ett traditionellt kvinnligt rum 

(Eilard 2008:190). Narahara (1998:4) tar upp att man i en studie av flickor i fyra årsåldern kom fram till 

att de ser sin primära roll som ”housekeeping” och pojkarnas roll som ”wage-earning”. Även Davies 

(2010:66) poängterar att man i sagor för barn erbjuder den vardagliga könsuppdelade världen med 

kvinnor i kök. Utifrån Goffmans genusanalytiska studie kan vi se att kvinnor ofta porträtteras i köket när 

de städar medan männen ”tittar på”, det ses alltså som en kvinnlig uppgift (Goffman 1979:36). 

Läsebokens porträttering av Cesars morfar i köket kan ses som ett försök till att bryta samhällets 

genuskontrakt samt de genusrelationer, i vilka män och kvinnor anses ha olika arbetssysslor (Hirdman 

2004:120, Connell 2009:109). 

                                                                   (Bild 17) 

I läseboken får vi ta del av olika yrken. På skolan har de en manlig lärare vid namn Olle och en kvinnlig 

rektor. När de är på besök på muséet arbetar en manlig guide. Cesars mamma arbetar som guldsmed och 

polisen Ynge är en manlig karaktär. Mustapha (2013:147) har i sin studie kommit fram till att man 

särskilt i läroböcker porträtterar män i offentliga och sociala livet som chefer i företag och myndigheter. 

Å andra sidan porträtterades kvinnor som osynliga.  Vidare hävdar han att män tenderar att ockupera ett 

kraftfullare och större ombud av yrkesroller än kvinnor. Ambjörnsson (2011:39) poängterar att de jobb 
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som kvinnorna kopplas till är huvudsakligen kvinno-sysslor inom vård och omsorg och männen inom 

industri, teknik och ekonomi, vilket inte stämmer överens med läsebokens representationer. 

 

Läseboken synliggör flera olika kontexter i vilka män och kvinnor ses som jämställda i arbetslivet. 

Resultatet av materialet visar på ett försök till att bryta samhällets rådande genusordning och 

isärhållandet av könen i vad som anses vara manligt och kvinnligt (Hirdman 2004). Läseboken visar på 

nya sätt att vara ”man” och ”kvinna” på. Davies (2010:65) poängterar att barn lär sig en social ordning 

genom berättelser som både innehåller möjligheter och begränsningar. I detta fall innehåller läseboken 

möjligheter genom att sudda ut gränserna för vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Det är 

viktigt att visa på olika möjligheter att vara på, eftersom barnböcker förmedlar samhällets syn på vad 

som är manligt och kvinnligt och kan på så sätt förse flickor och pojkar med flera föreställningar av hur 

de kan vara och uppträda som vuxna (Kåreland & Lindh-Munther 2005).  

 

9 Slutdiskussion  

I detta avsnitt redogör jag för de slutsatser jag har dragit efter det resultat som framkommit genom 

analysen. Detta avsnitt avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med studien var att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickor/kvinnor respektive 

pojkar/män representeras i både text och bild i två läseböcker. Vidare syftade studien till att undersöka 

vilka yrken och/eller aktiviteter som förekommer som manliga och kvinnliga. Med hjälp av tidigare 

forskning, de olika teoretiska utgångspunkterna samt mina analytiska verktyg försökte jag svara på 

studiens frågeställningar:  

 

 På vilket sätt konstrueras genus i framställningen av flickor/kvinnor respektive pojkar/män i bild 

och text i läroböckerna? 

 Vilka yrken och/eller aktiviteter kopplas till manlighet respektive kvinnlighet?  

Jag har i min undersökning genom text- samt bildanalys  kommit fram till att framställningen av 

flickor/kvinnor och pojkar/män skiljer sig åt i läseböckerna och därför konstrueras genus olika. Jag kan 

dock inte dra några generella slutsatser kring resultatet, utan det fångar endast upp de undersökta 

läseböckerna. Framställningen av de olika könen skiljer sig åt mellan läseböckerna LäsDax 3 och ABC-

klubben, Nyckeln till skatten. Detta genom att flickorna/kvinnorna i LäsDax 3 framställdes främst i både 

text och bild som emotionella, passiva, avundsjuka och roliga, vilket stämmer överens till viss del med 

Nikolajevas (2004:65) samt Josefson (2005) analytiska schema för kvinnliga beskrivningar. I analysen 
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framgick det även att kvinnor kunde beskrivas som onda, elaka, tuffa, starka och nyfikna. Å andra sidan 

framställdes pojkar/män som tävlingsinriktade, aktiva, olydiga, våldsamma, stora, kraftiga, modiga, rika, 

retsamma, makthavande, förståndiga, häftiga, stiliga, snygga, rastlösa och visa. De stereotypiska 

pojkarna beskrivs som: tuffa, aktiva, tävlande, starka, skyddande samt rationella (Nikolajeva 2004:65, 

Josefson 2005:8). I liknande studier av (Narahara 1998, Eirdman 2004, Eirdman 2008, Kåreland 2005) 

framställdes de olika könen på ett likartat sätt. Davies (2010:65-66) tar upp att uppdelningen av världen 

i manligt och kvinnligt är ständigt närvarande i berättelser för barn. Sagorna förser barnen därmed med 

metaforer, egenskaper med vars hjälp de kan tolka sin egen position i den sociala världen (ibid.).  

 

 I resultatet av läseboken ABC-klubben, Nyckeln till skatten kunde man se att både flickor/kvinnor och 

pojkar/män överskrider gränserna av samhällets rådande genuskontrakt, vilka ses som gränssättare för 

vad som anses vara manligt och kvinnligt (Hirdman 2004:121). De kvinnliga huvudkaraktärerna Asta 

och Bea beskrivs och porträtteras som aktiva, framåtgående, modiga, äventyrliga, hjälpsamma, busiga, 

sportiga, retsamma, snabba, tuffa, orädda, självständiga, påhittiga och bestämda. De manliga 

beskrivningarna som förekom i läseboken var: emotionell, rädd, klantig, mysig, tystlåten, idérik, 

klumpig, nyfiken, tuff, motstridig, tjatig, modig, sportig, ej empatisk och äventyrlig kille. Enligt 

Nikolajeva (2004:65) och Josefson (2005:8) framställs flickor i läseböcker som passiva och pojkar som 

aktiva, vilket inte stämmer överens med karaktärernas framställning och porträttering. I jämförelse med 

liknande undersökningar (Eilard 2008, Eilard 2004, Narahara 1998) visar studiens resultat att det går att 

urskilja en önskan att sudda ut typiska könsstereotyper och samtidigt minska isärhållandet mellan 

män/pojkar och kvinnor/flickor. Kvinnans gränsöverskridande har ur ett historiskt sätt betraktats som 

mer accepterat, eftersom en kvinna som tilldelas manliga attribut och egenskaper stiger i rang (Hirdman 

2004). I läseboken kan vi se att manliga karaktärer närmar sig det som anses kvinnligt, vilket kan ses 

som ett steg mot en jämställd syn på män och kvinnor, där båda tillåts tillträda varandras samhälleliga 

kontexter (Hirdman 2001).  

 

 I texten och i bilderna förekommer det dock ibland vissa typiska stereotyper, men i jämförelse med  

tidigare studier och med läseboken LäsDax 3 kan man se en markant framgång. Läseboken visar på 

olika sätt att vara man och kvinna på, vilket bryter mot den könsstereotypiska bilden av vad som anses 

vara manligt och kvinnligt. Genom detta öppnas nya dörrar för nya sätt att vara man och kvinna på. 

Davies (2010:65) menar på att barn lär sig en social ordning genom berättelser som både innehåller 

möjligheter och begränsningar. 
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 I porträtteringen av män och kvinnor kunde jag i LäsDax 3 se skillnad i vilka färger som användes för 

att markera genus. De vanligaste färgerna i vilka flickor/kvinnor porträtterades i var rosa, ljusblå, gul, 

orange och pojkar/män i blå, grön, grå och röd. I läseboken ABC-klubben, Nyckeln till skatten kunde 

jag finna att de färger som tenderar att dominera för flickor/kvinnor är: blå, gul, lila, orange, rosa och 

röd. De dominerande färgerna i porträtteringen av män är blå, grå och grön. Kåreland (2003) poängterar 

att pojkar framställs ofta i klara och starka färger för att förstärka deras tuffa personlighet medan 

flickorna bär ljusa och mjuka färger som framhäver deras kvinnliga sidor. Även Ambjörnsson (2011:60-

61) har i sin studie kommit fram till att barn delar upp färger i manliga och kvinnliga, i vilka de ljusa 

färgerna så som rosa förväntas bäras av flickor och de mörka färgerna så som mörkblå förväntas bäras 

utav pojkar. Inga av de manliga karaktärerna i studien representeras i färgen rosa, vilket enligt 

Ambjörnsson (2011:62) ses som ett sätt att ta ett steg tillbaka från det som klassas som kvinnligt och 

därmed underordnat. Rosa används som ett viktigt redskap för att sortera genus och att ta avstånd från 

rosa blir ett ”enkelt” sätt att visa at man är pojke, inte flicka (ibid.).Vidare tar Kåreland & Lindh-

Munther 2005:72-73 upp att barnens idealbild av kvinnans konstrueras med hjälp av genusattribut 

såsom smycken och kläder och männens idealbild utifrån könskarakteriska drag såsom hår, muskler och 

skägg (ibid.).  

I min andra frågeställning gällande framställningen av yrken och/eller aktiviteter kunde jag komma fram 

till att pojkar/män i LäsDax 3 beskrevs och porträtterades görandes mer saker än flickor/kvinnor.  De 

yrken som framkom som kvinnliga var: fröken, lärare, arkeolog, amma, sjuksköterska, forskare, att vara 

”prinsessa ”och hemmafru. De aktiviteterna som flickor/kvinnor utförde var: att bada, skriva, laga mat 

och att resa. Till skillnad från kvinnliga yrken/aktiviteter var de manliga: doktor, sjöman, handelsman, 

ved huggare, präst, kung, bonde, polis, spåman, ”prins” m.m. Aktiviteterna var: fotboll, sång, att klättra, 

att hugga ved, räkna, bygga, hitta skatter, styra, tävla, odla, gräva etc. Läseboken visar på en 

underordning av kvinnorna/flickorna då de framställs som mindre aktiva. Ur ett genusperspektiv kunde 

jag finna att läsebokens framställningar visar på tydliga föreställningar om vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt, i vilken isärhållandets ”lag” verkar (Hirdman 2007:214). Forskaren Mustapha 

(2013:457) poängterar att män ofta framkommer i yrken, offentliga och sociala livet medan kvinnorna är 

näst intill osynliga och framställs görandes könsstereotypiska aktiviteter. Vidare tar han upp att män 

tenderar att ha ett större utbud av yrkesroller än kvinnor, vilket vi kan se tydligt i resultatet av LäsDax 3.  

Till skillnad från LäsDax 3, föreställer ABC-klubben, Nyckeln till skatten en mer jämlik fördelning av 

yrken och/eller aktiviteter mellan män/pojkar och kvinnor/flickor. Detta kunde jag se i resultatet då 

kvinnor och män beskrevs och porträtterades som aktiva i köket. Enligt Eilards (2008:190) studie är 
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köket ett traditionellt kvinnligt rum, vilket inte stämmer överens med läsebokens beskrivningar. Ur ett 

genusperspektiv kan det ses som ett försök till att bryta samhällets rådande genuskontrakt (Hirdman 

2004:120). I läseboken beskrivs även att den kvinnliga karaktären Bea tränar fotboll, vilken är den enda 

fritidsaktiviteten som presenteras i boken. Davies (2010:176) tar upp att det är pojkar som förväntas vara 

aktiva och spela fotboll. Även här kan vi se ett exempel på att flickor uppmuntras att bryta de 

traditionella könssmönster (Eilard 2008:390). Gällande yrken så förekom det följande: kvinnlig rektor, 

manligt lärare, kvinnlig guldsmed, manlig museum guide samt kvinnlig fotbollstränare. Ambjörnsson 

(2011:39) poängterar att de jobb som kvinnorna kopplas till är huvudsakligen kvinno-sysslor inom vård 

och omsorg och männen inom industri, teknik och ekonomi, vilket inte stämmer överens med 

läsebokens representationer. Resultatet av materialet sett ur ett genusperspektiv visar på ett försök till att 

bryta samhällets rådande genusordning och isärhållandet av könen i vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Davies (2010:65) poängterar att barn lär sig en social ordning genom berättelser som både 

innehåller möjligheter och begränsningar. I detta fall innehåller läseboken möjligheter genom att sudda 

ut gränserna för vad som anses vara manligt respektive kvinnligt 

10 Framtida forskning  

En annan vidare forskning inom detta ämne hade kunnat vara att göra en kvantitativ text- och bildanalys 

för att se hur kvinnor och män framställs i läseböckerna. När man utför kvalitativa undersökningar kan 

man komplettera med en kvalitativ analys för att hitta andra mönster i vilka genus görs. Ett annat 

relevant forskningsområde hade även kunnat vara en kvalitativ studie, där man undersöker ifall lärarna 

samtalar kring läseböckerna ur ett genusperspektiv samt barns uppfattning av framställningen av män 

och kvinnor.   
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