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The purpose of this study is to examine two educational materials from different decades, to 

see if they have a conscious gender and equality perspective, and to see if they have followed 

the development society made regarding gender and equality. Even the curricula have a part 

in my study as I will relate them to the educational materials. Equality as a concept means 

briefly that women and men should have the same conditions, and gender depicts our notions 

of femininity and masculinity.  

 

I have chosen to do textual analyses, focusing on multimodal discourse because I analyze both 

text and image. I also use both quantitative and qualitative methods.  

 

My questions are: In which way do the curricula and the educational materials express 

equality?; In which way do the curricula and the educational materials express gender?; Do 

the educational materials express the fundamental values written about equality and gender 

in the curricula? And, if this is the case, does it mean that educational materials have 

followed the development of the Swedish society? 

 

The conclusion of this work is that equality and gender are presented as goals in both 

curricula, but the new curricula have developed that section more. With external criteria, such 

as the characters' appearance and their qualities, the educational materials express equality 

and gender. Both learning materials express fundamental values in the curricula but none of 

the studied material are equal in the full sense.  
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1. Inledning 

 

 

Vi präglas av den kultur vi lever i och utifrån den formar vi oss till kvinnor och män, 

allternativt att vi blir formade (Hirdman 2001:11). Det finns mycket som spelar roll i hur vi 

formas eller formar oss, inte minst skolan. Skolans uppgift är att förmedla och gestalta ”..alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män...” (Lgr11:7), och att ”..motverka 

traditionella könsmönster.” (Lgr11:8) I och med att skolan ger uttryck för vilken kunskap som 

är viktig, samt vad den kunskapen ska innehålla, och hur den ska presenteras efterlämnar den 

avtryck i oss. Läroböcker är en central del av undervisningen samt en essentiell källa till 

kunskap, och de förmedlar i sig normer om genus och jämställdhet. Det är därför viktigt att vi 

som står i relation till läromedlen har ett kritiskt förhållningsätt till materialet vi väljer att 

använda i klassrummen och inte antar att det som läroböckerna förmedlar är korrekta värden, 

utifrån läroplanen.  

 

Jag kommer att granska hur jämställdhet och genus gestaltas i två läromedel framtagna för 

undervisning i årskurs 1, och har valt ett läromedel som står i relation till Lgr11, och ett 

läromedel som var modernt för 40 år sedan när läroplanen från 1969 var aktuell. Analyserna 

av läromedlen kommer ställas mot varsin rådande läroplan, och avslutas med en jämförelse 

mellan läromedlen. Under dessa 40 år som gått mellan läromedlen har det skett en utveckling 

(vilken givetvis startade tidigare) kring synen på jämställdhet och genus. Denna utveckling 

resulterade bland annat i att begreppet jämställdhet för första gången fick ta plats i en läroplan 

samt att begreppet genus togs till bruk från engelskans gender, och användes i feministiska 

forskningssammanhang (Eilard 2008:152; Hirdman 2001:11). Genus och jämställdhet kom att 

bli allt mer aktuellt under perioden och kunskapen utvecklades kring områdena. Det skapar en 

nyfikenhet i mig som gör att jag vill undersöka detta närmare. Jag har därför valt att också 

fördjupa mig i läromedel och läroplaner från vardera tidsepoken för att se om någon 

utveckling skett mellan läromedlen beträffande genus och jämställdhet. Läroböckerna jag har 

valt att analysera är Vi läser och lär (1972) och Huset på Alvägen (2011).  Båda är två 

läromedel från årskurs 1 i skolämnet svenska. (Läromedlen kommer hädanefter att enbart 

presenteras med titel och inte årtal). 
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Då forskning har visat att grundskolans läromedel överlag domineras av män och att de 

förmedlar stereotypiska normer till läsarna (framkommer i kapitlet tidigare forskning), är 

granskning av läromedel en viktig del i jämställdhetsarbetet. Avsikten med detta arbete är 

emellertid inte att framhålla läromedel som bra eller dåliga.   

 

Genom att studera material från olika tider, med betoning på jämställdhet och genus, tror jag 

mig kunna bidra med ett perspektiv som visar på en positiv utveckling gällande dessa 

områden, men också att det finns utrymme för förbättring.  

 

 

2. Bakgrund 

 

 

Under 1900-talet etablerades ett nytt tankemönster beträffande jämställdhet och genus, det 

inträffade ett paradigmskifte. Det innebar att kvinnan blev erkänd som individ på ett sätt som 

skilde sig från tidigare. Bland annat fick hon rätt att yttra sig, rösta, skaffa jobb och vara något 

annan än en hemmafru. Kampen som följde var lika rättigheter mellan könen, med målet att 

kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  

 

Med en kortfattad variation, inkluderande några av de många betydande händelserna i 

historien, börjar jag på år 1859, då kvinnorna för första gången fick söka anställning på den 

svenska folkskolan (Lärarnas historia: Elektronisk källa). Året 1878 kom den första svenska 

läroplanen.  Som ett resultat av kvinnoklubbarna som startade år 1902, med syfte att skapa 

kvinnlig rösträtt, infördes kvinnlig rösträtt i Sverige den 24 maj år 1919 (Clayhills 1991:435). 

På 1920-talet myndigförklaras också kvinnan. Detta medförde bland annat att hon fick rätten 

att själv bestämma över sin egendom, anta anställningar utan att behöva ha makens tillåtelse, 

samt att hon delvis fick bestämma angående uppfostran av barnen (Clayhills 1991:374). 

Under 1950-talet talar man om kvinnors valfrihet, men valfriheten yttrar sig främst i att 

kvinnor får välja mellan att stanna hemma som hemmafruar eller att gå ut i arbetslivet. I och 

med det ökade behovet av arbetskraft på marknaden väljer många kvinnor att börja arbeta. 

Under 1960-talet växer jämställdhetspolitiken fram och könsrollerna börjar ifrågasättas mer. 

År 1969 kommer en ny läroplan ut. I den kan vi läsa ”Skolan bör verka för jämställdhet 

mellan män och kvinnor- i familjen, på arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt.” 
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(Lgr 69:14), vilket ger oss en indikation om dem samhällsförändringarna som sker. 

Könsuppdelningen på arbetsmarknaden blir påtaglig under 1970-talet (Lärarnas historia: 

Elektronisk källa), och år 1980 träder jämställdhetslagen i kraft samtidigt som JämO bildas 

med syfte att bland annat se över jämställdhetslagen (Clayhills 1991:225). Under detta 

årtionde tar också genusforskningen vid. Löner, jämställdhetspolitik och maktinflytande 

diskuteras intensivare under 1990-talet (Lärarnas historia: Elektronisk källa). 

 

Det som kommer fram genom denna korta tillbakablick är en tid av utveckling som skett 

gällande genus och jämställdhet i samhället. Av den anledningen vill jag belysa hur 

samhällsförändringen har avspeglat sig i grundskolans läroplaner och läromedel.  

 

 

2.1 Läromedel och läroböcker  

 

Läroböcker är informationskällor där kunskap som anses nödvändig, grundläggande samt 

befogad, placeras in (Selander 2003:184). En lärobok skiljer sig från läromedel då den anses 

vara mer avgränsad. Definitionen som Selander ger är att en lärobok fortsätter att vara just en 

lärobok även när den inte befinner sig i en skola (2003:222). Kunskapsbörsen (Elektronisk 

källa) beskriver läromedel som ett ”pedagogiska hjälpmedel i undervisning”. Till den 

definitionen tillskrivs böcker, studiehäften, planscher, bilder, samt TV, dator, CD, DVD, 

VHS, dataspel etcetera, och de sistnämnda går även under namnet läromedia. På 

Nationalencyklopedin (Elektronisk källa) kan vi läsa att ett läromedel är, ”resurs för lärande 

och undervisning” samt den närmaste synonymen till lärobok. Även hos NE presenteras 

läromedian som en del av begreppet läromedel, men också anatomiska dockor och kulramar.  

 

I denna text använder jag begreppen läromedel och lärobok synonymt med varandra och 

hänvisar i användandet till böckerna jag valt att analysera som är böcker skapade i syfte att 

användas i undervisning av grundskolans ämne, svenska.  

 

Läromedlets koppling till genus och jämställdhet är att böckerna är skapade till och för elever 

och ska därför tilltala både flickor och pojkar. De är bland den första informationskällan som 

barn stöter på och är skapade för skolans ändamål (Selander 2003:184 205). Läromedlet 
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förmedlar inte bara kunskap kring skolämnet, utan också normer kring genus och jämställdhet 

vilket blir en del av barnens tidiga kunskap och framtida inställning. 

 

 

3. Syfte & frågeställningar 

 

 

Syftet med den här uppsatsen är att granska två läromedel som är framtagna till undervisning i 

årskurs 1 samt som är från olika årtionden, för att se hur de presenterar genus- och 

jämställdhet, samt om läroböckerna följer samhällsutvecklingen som skett beträffande genus 

och jämställdhet. Det mest centrala beträffande samhällsutvecklingen är utvecklingen från det 

äldre läromedlet till det nyare. Läromedlen kommer att analyseras var för sig men också 

jämföras mot varandra. Även läroplanerna har del i mitt syfte då de är symbol för diskurserna, 

och ställs därför i relation till sina läromedel. Mitt huvudsakliga syfte är emellertid analys av 

läromedel.  

 

 

3.1 Frågeställningar 

 

 På vilket sätt framkommer jämställdhet i läroplanerna och läroböckerna? 

 På vilket sätt framkommer genus i läroplanerna och läroböckerna? 

 Uppnår läroböckerna de grundläggande värden som handlar om jämställdhet och 

genus, som finns nedskrivna i läroplanerna? Och tyder detta på att läromedlen har följt 

samhällets utveckling?   

 

Med jämställdhet menar jag om läroplanerna och läromedlen framhäver samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter till båda könen, och inte värderar de ena högre än det andra. Med 

genus syftar jag till den sociala konstruktionen av kön, som formar oss till män eller kvinnor.   
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4. Teorianknytning med centrala begrepp  

 

 

Under denna rubrik kommer jag att ta upp sådant som är relevant för analysdelen, samt 

begrepp som kommer användas. 

 

 

4.1 Jämställdhet 

 

Jämställdhet som begrepp kan betyda olika för olika människor. Enligt Jämställdskola.se 

(Jämställdskola – vad är jämställdhet: Elektronisk källa), innefattar det vem som tar hand om 

disken, vem som byter däck, löneskillnader mellan könen samt skillnaderna mellan pojkar och 

flickors betyg. Allt detta handlar om jämställdhet, bara ur olika perspektiv. När män och 

kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter gällande arbete, utbildning, 

inflytande, makt, ansvar över barn, ansvar över hem etcetera; det är då det råder jämställdhet 

enligt den hänvisade källan (Jämställdskola – definitioner: Elektronisk källa).  

 

På länsstyrelsens hemsida (Länsstyrelsen – Vad är jämställdhet: Elektronisk källa) får vi en 

mer abstrakt definition av begreppet, nämligen att det uteslutande handlar om kön, med 

betoning på likheterna och skillnaderna som kvinnor och män stöter på.  Samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter ska ges till båda könen oavsett vad det gäller. Kortfattat innebär 

det att kön inte ska ha någon betydelse.  

 

Jämställdhet kan kategoriseras in i två områden; kvantitativ jämställdhet och kvalitativ 

jämställdhet (NE: Elektronisk källa). Den kvantitativa jämställdheten innefattar bland annat 

lika lön för lika arbete oavsett kön, lika arbetsvillkor och jämn fördelning mellan könen 

(vilket anses vara när båda könen utgör 40 % var). Kvalitativ jämställdhet handlar om att 

förhållandet mellan könen inte ska tillskrivas förbestämda kvalifikationer, dit vissa 

kompetenser räknas som manliga eller kvinnliga. Till detta förhållande tillräknas bland annat 

villkor, värderingar, rutiner, maktförhållande och regler. Poängen under den kvalitativa 

jämställdheten är att dessa områden ska vara av könsneutrala karaktärer. Med det menas att 

områdena inte ska domineras av eller betraktas som manliga eller kvinnliga.  
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4.2 Genus och kön  

 

Genus är ett begrepp som innefattar föreställningar om det kvinnliga och manliga (Wedin 

2009:44). Det är den kategoriseringen i samhället som har störst betydelse för oss, då vi får 

svårt att förhålla oss till en människa om vi inte vet dess biologiska kön. Wedin skriver att i 

ett möte mellan människor blir vi först betraktade efter vår könstillhörighet, om vi är man 

eller kvinna, därefter som individ (2009:45). Kön är därför benämning på den biologiska 

aspekten, och genus på den sociala konstruktionen av kön, alltså föreställningar om vad som 

är kvinnligt respektive manligt (Wright 1998:10; Wedin 2009:44).  

 

Att begreppet genus från första början tillkom i det svenska språket var för att fylla behovet 

av betoningen på kvinnans underordning och ställa både kvinnor och män i relation till 

fenomenet som delaktiga. Själva genustänket innebär att vi är av kön (man eller kvinna) 

samtidigt som vi är präglade av det sociala sammanhanget vi lever i, kulturen. Dessa två, 

könet och det sociala, kan vi inte leva utan (Hirdman 2001:12–16). Med ordet genus kan vi 

samtal om hur vi samtalar om kön, hur kön görs och hur vi ska öppna för ett friare tänk kring 

normerna man och kvinna.  

 

Att kvinnan och mannen ses som motsatser till varandra bygger på dikotomier, och i 

dikotomin tillskrevs kvinnan redan tidigt i historien egenskaper som inte var värdiga mannen. 

Hirdman menar att kvinnor och män har setts som olika arter, och att det synsättet generellt 

fortfarande lever kvar. (Hirdman 2001:35,36). Hirdman använder uttrycket genuskontrakt och 

menar med det att könen (männen och kvinnorna) tyngs av osynliga tvång (Hirdman 

2001:84,85). Vad genuskontraktet kortfattat redogör för är mannen och kvinnan som 

motsatser till varandra, högre värde till det som betraktas manligt samt allas vår delaktighet i 

denna konstruktion.  

 

Vad som anses vara kvinnligt och manligt har tilldelats egna attribut: mjukt och gulligt anses 

”flickigt” medan hårt och tufft hör till det ”pojkiga” (Wedin 2009:45,46). Traditionellt har 

mannen ur historiska och traditionsenliga aspekter kopplats ihop med egenskaper som förnuft, 

rationalitet och intellekt, medan kvinnan stått för det kroppsliga och emotionella (Eilard 

2008:47). Wright menar dock att vilket kön som värderas högre kan skilja, men att inom 

området fysiken, som Wright skriver om, är det mannen som värderas högst (1998:12). 
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Nikolajeva menar att det maskulina är så pass normerande i vår kultur att om inte en text 

specifikt utmålar ett fenomen som kvinnligt, tolkar vi det som neutralt, eller närmare bestämt 

som manligt. Vidare menar hon att det är en tolkning som görs omedvetet (Nikolajeva 

2004:131). 

 

Wedin åsyftar också att genus skapas genom uppdelning av leksaker som antingen ”flickiga” 

eller ”pojkiga”, samt genom att kategorisera färger som pojkfärger och flickfärger (2009: 47). 

Exempel som Nikolajeva ger på kvinnliga och manliga drag är; väluppfostrade, 

omtänksamma, sårbara, duktiga, försiktiga och snälla = stereotypsikt kvinnligt, äventyrliga 

och busiga = stereotypiskt manligt (2004:129,132).  

 

Min definition av ordet kön som jag kommer att använda mig av i texten är kopplat till den biologiska 

aspekten. Min definition av begreppet genus är den sociala konstruktionen av könet. Med användandet 

av ordet genus ska jag försöka förklara hur kön görs, men utgår också från Hirdmans genuskontrakt där 

kvinnor och män ses som dikotomier.  

 

 

4.3 Könsroller 

 

Termen könsroll belyser könet som något socialt skapat, inte som något som kan kläs på och 

tas av. I stort har termen ersatts av begreppet genus (Länsstyrelsen - ordlista: Elektronisk 

källa). 

 

Hirdman förklarar begreppet könsroll som en uppdelning mellan könen, både socialt och 

biologiskt, men ställer sig kritisk mot denna förklaring. Hon ställer frågan om vilket det är 

som är av störst betydelse för vårt sätt att uppträda, om det är ”könet” eller ”rollen”, och 

menar att svaret är ”könet”. Som nämndes ovan har begreppet könsroll börjat användas 

liktydigt med genus, vilket Hirdman kritiserar, då begreppet genus mer handlar om att samtal 

om kön och hur kön görs, inte att konkret dela upp könen, vilket också förklarades under 

rubriken genus och kön (2001:13,14).  

 

Allmänt känt har vetenskapliga undersökningar konstaterat skillnader mellan flickors och 

pojkars beteendemönster. Om skillnaderna är biologiska eller konstruerade har forskare dock 
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delade åsikter om. Det centrala som berör könsroller i min studie är om flickor och pojkar 

formas efter de stereotypiska normerna. Att stereotypisera innebär att tillskriva 

flickor/kvinnor och pojkar/män traditionell könsroller (Lind Palicki 2005:171).  

 

 

4.4 Maskulin och feminin 

 

Begreppen Maskulin och feminin syftar till beteenden och handlingar som associeras med 

manlighet respektive kvinnlighet (Wedin 2009:51,52). Det maskulina ges ett högre värde än 

det feminina. Femininitet kan uttryckas på flera olika sätt, Wedin ger som exempel till 

femininitet att det bland annat kopplas ihop med omsorg och att kvinnan är till för att stötta 

mannen (annan koppling är motståndet mot män), samt att ägna sig åt sitt utseende. Skulle en 

man på något vis uppfylla kriterier för vad som anses feminint betraktas han som kvinnlig och 

tillskrivs som klen eller svag, allt menat i förolämpande syfte. Det säger en del om kvinnans 

status jämfört med mannens. Normen om den ”riktiga” mannen, beskriver Wedin kort och 

gott är så som en kvinna inte är, att vara maskulin innefattar ett avståndstagande från det 

feminina (2009:52). 

 

Vad som är maskulint respektive feminint skapas av varandras motsatser. Flickor och pojkar 

kategoriseras i motsatta ”fack” där könens intressen, egenskaper och beteende sätts motspols 

till varandra (Nordberg 2008:12). 

 

 

4.5 Textanalys  

 

Jag har valt att inrikta mig på diskursanalys som är en form av textanalys. I en diskurs-

analysen inriktar användaren sig på innebördsaspekten i en text, hur den ger form åt samhället 

och den rådande diskursen (Bergström & Boréus 2005:17; Eilard 2008:52).  

 

En diskurs syftar till något som är socialt skapat, det är en reproduktion av verkligheten. 

Denna verklighet reflekteras genom språket, som samtidigt ger den liv. Genom språket sätts 

också gränser för vad som är meningsfullt. (Bergström & Boréus 2005:17; Winther Jørgensen 

& Phillips 2000:15,16,21,20). Larsen presenterar diskurs som ett fenomen av vad som sägs, 
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men också av sådant som inte sägs (2009:102). Det är analysen av det som utgör en 

diskursanalys. Det gäller i både muntlig och skriftlig kommunikation, men jag kommer enbart 

titta på hur det framkommer i skrift. Vidare menar Larsen att verkligheten inte är sann vilket 

bidrar till att den tolkas och försöks förstås utifrån meningen i diskursen, vilket samtidigt 

tydliggör vilken verklighetsuppfattning det är som presenteras i det skrivna.  

 

Texter är skapade av människor, för människor och kan innehålla människor/mänskliga 

varelser. Det gäller i högsta grad mina läromedel som är skapade för elever i skolan, och har 

en handling som inkluderar människor. I sådana texter framkommer både medvetna och 

omedvetna tankar samt idéer, och genom att samhället reflekteras via texter, resulterar det i att 

olika relationer och förhållanden mellan individer ifrågasätts (Bergström & Boréus 2005:15). 

Detta utgör en form av makt som kan yttra sig tillexempel genom vem som är försörjaren i 

hemmet. Den personen tillskrivs generellt mer makt, och får därmed också ett högre värde, 

medvetet eller omedvetet. Makten bygger upp diskursen, och skapar vår sociala omgivning. 

Makten skapas inte av individen, individen är snarare den som ger uttryck åt makten, och 

därmed också är möjliggöraren till diskursens föränderlighet (Winther Jørgensen & Phillip 

2000:20; Bergström & Boréus 2005:14). 

 

Att utläsa jämställdhet ur samhällsperspektiv ur mina texter görs genom analyser av 

familjerna och hur de symboliseras och genom ekonomiska infallsvinklar som att arbeta eller 

stanna hemma. Genus är socialt skapat och kommer till uttryck i samhället/verkligheten och 

därmed också texter, vilket gör att det går att utläsas ur texterna. 

 

 

4.6 Teorisammanfattning  

 

De presenterade begreppen; jämställdhet, genus och kön, könsroller samt maskulin och 

feminin är begrepp och perspektiv som kommer att användas i analysen. Jag har därför valt att 

redogöra för begreppen. Textanalysen är den form där dessa begrepp/perspektiv kommer till 

liv, genom reflektioner mot den rådande diskursen.  
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5.  Tidigare forskning 

 

 

Ann-Sofie Ohlander, professor i historia, har analyserat läromedel ur jämställdhet från 

skolämnena historia och samhällskunskap. I sin forskning om läromedel i ämnet historia fann 

hon att jämställdhetsperspektivet i böckerna var lågt (2010a:71). Övergripande kan sägas att 

böckerna domineras av männen i både bilder och skrift. I sin slutsats visar hon också på att de 

analyserade läromedlen inte lever upp till läroplanens stadgar om jämställdhet. 

 

Det Ohlander gjorde var att räkna ut andelen kvinnor respektive män i böckerna och fan att 

andelen kvinnor i historieböckerna var extremt lågt, och att männen dominerade även i 

samhällskunskapsböckerna. Även brister utifrån jämställdhetsperspektiv framkom i Ohlanders 

undersökningar vilket gjorde att slutresultatet av studien blev att de undersökta läromedlen 

inte var jämställda (2010a:69; 2010b:63,69,70). Ett sådant resultat leder till att kvinnor/flickor 

saknar historiska förebilder (i historieböckerna) samt att deras självbild blir negativ, och för 

männen/pojkarna blir deras horisont begränsad till ett visst mansideal (syftas främst till 

historieböckernas framställning), menar Ohlander (2010a:73). Ett av läromedlen i skolämnet 

samhällskunskap visade sig trots allt vara mest jämställt, och det var ett läromedel som hade 

både en flicka och en pojke som huvudpersoner genom boken, vilket var en bidragande faktor 

till resultatet (2010b:77).  

 

Moira von Wright, professor i pedagogik och rektor vid Södertörns högskola, har i sin 

genusgrundande forskning av fysikläroböcker ämnade till högstadiet och gymnasiet, kommit 

fram till att området fysik betraktas som ”manligt” på grund av den objektiva- och den 

faktabaserade kunskapen, som hon menar är manligt förankrade. Objektets motsatts (i 

dikotomin), subjektet, menar Wright står för dem vardagliga kunskaperna som förbinds med 

det kvinnliga, vilket här tilldelas en lägre status (Wright 1998:59,60). Kvinnan ges heller inte 

utrymme i läroböckerna då textens ”vi” står för (vetenskaps-)männen (Wright 1998:58). Det 

kvinnliga könet blir dock inkluderat i vissa delar då ”vi” ger uttryck för författare och läsare 

(1998:59). Wright kan inte kalla läroböckerna för jämställda i full bemärkelse då hon anser att 

hon inte finner en genusmedvetenhet i texterna eller att de förmedlar jämställdhet inom 

området fysik. Hennes slutsats i analyserna blir kortfattat att variationerna mellan texterna är 
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stora, men att det manliga genuset överlag tillskrivs högre värde än det kvinnliga genuset 

(Wright 1998:62,63). 

 

Angerd Eilard (2008) har skrivit en avhandling där hon studerat ca 60 olika läromedel från 

skolämnet svenska, mellan åren 1962 – 2007, varav ett av dem är Nu läser vi A från 1977. Jag 

har valt att titta närmare på hennes analys av just det läromedlet då Eilard skriver att det stod 

för 75% av de läromedel som användes i läsundervisningen i Sverige under 1970-talet, samt 

att det fortfarande användes år 2008 då hon gjorde sin studie (2008:155).  

 

Eilard skriver att Nu läser vi A har ett medvetet jämställt perspektiv, och att boken stämmer 

överens med läroplanens föreskrifter (2008:210). Den jämställda familjen skildras som den 

ideala familjen, där mannen bland annat skildras som lite töntig och mjuk (2008:190, 210, 

211). Idealet är också att hjälpas åt med hemsysslor. Pojkarna i boken ägnar sig åt maskulint 

sysslande medan flickorna övergett de feminana och ägnar sig precis som pojkarna åt 

maskulina göromål. Vidare menar författaren att det är ett sätt att skapa jämställdhet, men att 

det mer får flickorna att framställas som att det finns förändringsbehov hos det könet för att 

jämställdhetsidealet ska uppnås (2008: 192, 211). 

 

I boken får läsaren följa Tor, Lena och deras kompisar. Lena klär sig i gult, vilket enligt 

Eilard representerar en neutral färg, då stereotypisk färgsättningen hos flickor annars är rosa, 

röd eller orange. Eilard beskriver det som en ”genusförändring” (2008:163). Tor har blåa 

kläder på sig, och i övrigt är barnens kläder traditionella med dova färger på killkläderna.  

 

Mamman visas i tidstypiskt utseende och i vardagliga situationer, samt som den styrande i 

köket (Eilard 2008:186,187). Eilard beskriver pappan som en man som överträder 

genusgränsen då han är både hjälpsam med både barnen och hemmet, samt förlöjligas med 

röda byxor och rosa tröja ståendes i köket, vilket hon förklarar som traditionellt sett ett 

kvinnligt rum (2008:190). Vidare beskriver Eilard pappan som 1970-talets velourman, som i 

boken visas tillsammans med sina barn som en engagerad pappa, vilket tyder på förändringar i 

familjekonstellationen, (2008:185-189).  

 

”Det är den jämlika, demokratiska familjen, där det nya jämställda genuskontraktet har efterträtt 

husmoderskontraktet.” (Eilard 2008:186) 
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Lena Lind Palicki (2005) har skrivit ett examensarbete där hon analyserar 

samhällskunskapsboken Attityd, ett läromedel som har skrivits utifrån medvetet genus-

perspektiv med syfte att bryta normerna. Tanken med läromedlet var också att det skulle ha en 

feministisk antydan.  I Lind Palickis arbete framkommer det att författarna till läromedlet inte 

vågat uttrycka sig fullt ut på grund av oron att klassas som ett feministiskt läromedel, vilket 

skulle innebära att det inte skulle säljas (2005:162,163,190). Lind Palicki uppfattar läromedlet 

till viss del som könsmedvetet, men poängterar att spår av den allmänna könsordningen trotts 

allt förekommer, vilket jag tolkar är vad som menas med att läromedlet inte uttrycker sig fullt 

ut (2005:185).   

 

 

5.1 Sammanfattning  

 

Det som dessa tidigare forskningar visar på är att manlig dominans överlag råder i den 

svenska skolans läromedel samtidigt som jämställdhet är en strävan. Det finns exemplar av 

läromedel som är framtagna med medvetet genusperspektiv, men trotts det verkar 

jämställdhet vara svårt att uppnå.  

 

 

6.  Material och metod 

 

 

Här följer en presentation av mitt valda material och mitt tillvägagångssätt metodiskt. 

 

 

6.1 Material: läroböcker och läroplaner  

 

Mitt första val av läromedel från 1970-talet var att analysera läromedlet Nu läser vi A. Men 

eftersom det visade sig vara ett av de vanligare läromedlen som analyserats från det årtiondet 

valde jag istället att presenteras Eilards (2008) analys av det läromedlet, och själv analysera Vi 

läser och lär. 
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Vi läser och lär är skriven av Elin Gerok och Lilly Jakobson, och illustrerad av Ingvar Björk. 

Boken trycktes år 1972 och är mitt val av lärobok från när läroplanen år 1969 var aktuell. Den 

är anpassad till undervisning i årskurs 1, består av 79 sidor och är utgiven av Esselte Studium. 

Läromedlet är upplagd som en faktabok där läsaren får lära sig om olika sorters svenska 

fåglar, lite om allemansrätten, vett och etikett, blommor, trafikregler, årstider, skol- och 

klassrumsregler, normer för hur man är en bra kompis och badregler. Kort och gott en 

blandning mellan fakta och moral.  

 

Huset på Alvägen är andra boken ur bokserien Jag läser och tillhör bokseriens undergrupp 

Jag läser A. Boken består av 122 sidor och är utgiven av bokförlaget Liber. Den är skriven av 

Martin Widmark och illustrerad av Kristina Grundström. Boken gavs ut första gången år 

2008, boken jag har analyserat är emellertid andra upplagan och tryckt år 2011. Den är mitt 

val av läromedelsbok från idag och jag har under mitt sökande efter tidigare forskning inte 

stött på någon som analyserat denna bok tidigare. Valet av denna bok är på grund av att det är 

ett av de nyare läromedlen på marknaden, sen också för att boken är skriven av Martin 

Widmark som idag är en allmänt känd barnboksförfattare i Sverige, som började sin karriär 

som lärare. Läromedlet bygger på en historia om kompisarna Emma och Larry som hamnar i 

ett äventyr i sökandet efter Larrys hund som sprungit bort i trapphuset. Den avslutas med en 

så kallad cliffhanger som berättar att fortsättningen på äventyret kommer i en annan del av 

serien, nämligen Jag läser B – Resan till skatten. 

 

Båda läromedlen är uppbyggda i två nivåer med en text i ”enklare” utformning för de elever 

som inte knäckt läskoden, samt en ”svårare” text för de elever som kan läsa (Liber: 

Elektronisk källa; Gerok & Jakobson 1972:4). Jag har valt att göra analys på båda nivåerna, 

men kommer inte att benämna det vidare på något vis i min text, om det inte har någon 

betydelse för analysen.  

 

Läroplanerna för grundskolan år 1969 och 2011 är två andra viktiga delar i mitt arbete. Jag 

har avgränsat min läsning till de delarna i respektive läroplan som jag ansett var mest 

relevanta för min studie. 

 

I Lgr11 har jag analyserat kapitel 1 som heter Skolans värdegrund och uppdrag (s.7-11). Det 

som kortfattat skrivs under det kapitlet är skolans grundläggande värden, hur förståelse och 

medmänslighet ska främjas, elevernas rätt till likvärdig utbildning, vilka rättigheter respektive 
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skyldigheter skolan och eleven har, vad skolans uppdrag är samt skolans strävan efter god 

utvecklingen och lärande.  

 

I lgr69 har jag undersökt den ”allmänna delen” i läroplanen (s.10–18). I den delen finns 

skolans mål och riktlinjer nedskrivna, vilka är att eleven ska vara i centrum, 

framtidsinriktningar, hur hem, skola och samhälle ska samexistera, hur skolan ska stimulera 

elevernas individuella- och personligautveckling genom undervisningen, elevernas sociala 

utveckling, läroplanens roll, undervisningsformer samt samverkan mellan olika områden för 

att eleven ska få det så bra som möjligt i skolan.  

 

Valet av mitt material är för att jag vill undersöka genus- och jämställdhet över en bestämd 

tidsperiod, för att analysera utvecklingen samt perspektiven.  

 

 

6.2 Metod 

 

Delar av min inspiration till arbetssättet har jag fått från Angerd Eilards avhandling Modern, 

svensk och jämställd – Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 – 2007 

(2008) och från Moira von Wright forskningsrapport Genus och text. När kan man tala om 

jämställdhet i fysikläromedel (1998), och finns därför refererade till i denna del. Även Maria 

Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar (2004) har haft betydelse i mitt val av metod.  

 

Mitt upplägg kring analysen är att jag först har läst läroböckerna och läroplanerna. Därefter 

har jag granskat, analyserat och tolkat innehållet mot mitt syfte och mina frågeställningar, för 

att därefter jämföra texterna. Min avgränsning är, som jag tydliggjort innan, att jag enbart 

belyser böckerna ur genus- och jämställdhetsaspekter. Eftersom det kan göras på olika sätt har 

jag valt att avgränsa mig genom att undersöka med vilka termer som lärare och elever 

tillskrivs i läroplanerna och om läroplanerna är av könsneutral natur (förklarades i rubriken 

jämställdhet), samt undersöka stereotypa könsmönster, läroböckernas färgsättning, 

karaktärernas hårlängd, egenskaper, aktiviteter samt familjekonstellationerna.  

 

Bilderna i Vi läser och lär är gråa, medan bilderna i läromedlet Huset på Alvägen är färgrika. 

Detta kommer jag att undersöka, för att se om färg har någon betydelse för läromedlens 
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framtoning kring jämställdhet och genus. Färgsättningen har visat sig i Eilards (2008:163) 

forskning ha betydelse då hon menar att färgsättningen på flickor och pojkar ofta är 

stereotypisk. Med det som bakgrund kan det tänkas att Vi läser och lär skulle vara ett mer 

jämställt läromedel på grund av dess gråa färgsättning som inte symboliserar pojk- eller 

flickfärger (diskuterar det under kapitlet analysdiskussion). Jag kommer emellertid inte lägga 

någon större vikt på färgsättningen i Huset på Alvägen då jag inte har underlag att jämföra 

läromedlen vidare kring det, mer än det jag nämnt i detta stycke. Kortare analyser av färgerna 

kommer dock presenteras då Huset på Alvägen är ett färgrikt läromedel och därmed skulle 

göra det svårt att bortse från den delen. 

 

Diskursanalys  

Metoden jag har valt att använda mig av är diskursanalys. Diskursanalys är en form av 

textanalys, och med den som metod analyseras hur text ger form åt samhället och den rådande 

diskursen (Eilard 2008:52). Jag har valt att i denna undersökning begränsa mig till multimodal 

diskursanalys, som innebär att materialets text, bild och lay-out tolkas som en helhet (Eilard 

2008:57; Selander 2003:190,191). Stukát benämner denna form som semiotisk analys 

(2011:60). Anledningen till valet är för att bild och text kan förmedla olika aspekter, och som 

ordspråket uttrycker ”att en bild säger mer än tusen ord”, så förmedlar bild tillsammans med 

ord ett rikare innehåll. Både bild och text blir som sagt analyserat, men jag kommer enbart att 

presentera sådant som jag anser är relevant för att besvara mina frågeställningar, och genom 

att använda citat och summeringar av text förtydligar jag det jag presenterar. Jag kommer 

alltså inte redogöra för hela böckerna.  

 

Mitt sätt att textanalysera utifrån genus och jämställdhet är genom granskning av vilka uttryck 

som används tillsammans med flickor respektive pojkar, vad karaktärerna säger eller hur de 

säger något, granskning av omedvetna eller medvetna uttryck av stereotypisk karaktär samt 

om kön kopplas ihop med olika textliga sammanhang. 

 

Dekonstruktion av text 

Jag kommer vidare att dekonstruera texterna i läroplanerna samt läromedlen, vilket innebär 

att jag kommer ”plocka isär” eller ”bryta ner” texterna för att kunna gå in på djupet i dem och 

analysera och tolka det som skrivs (Thomassen 2007:207; Eilard 2008:69). Det är efter att det 

skett som ny förståelse av texterna kan nås och det outtalade i texterna kan synliggöras, som 

dess värderingar, normer och ideal (Eilard 2008:69).  
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Normstereotypiskt schema  

Kvinnligt och manligt genus kan ses som motsatser till varandra menar Nikolajeva, vilket jag 

bland annat skrivit om under teoridelens rubrik genus och kön.  Genom att skapa ett schema 

som bygger på dikotomierna man och kvinna menar Nikolajeva att bedömningen av 

stereotypa människor kan underlättas (1994:130). I sitt schema har Nikolajeva kategoriserat 

fjorton egenskaper efter det hon betraktar som manliga och fjorton egenskaper som hon 

betraktar som kvinnliga. Under rubriken män/pojkar har hon valt att presentera följande 

egenskaper som maskulina: starka, våldsamma, känslokalla, hårda, aggressiva, tävlande, 

rovgiriga, skyddande, självständiga, aktiva, analyserande, tänker kvalitativt samt rationella. 

Under rubriken kvinnor/flickor har hon valt att presentera följande egenskaper som feminina: 

vackra, aggressionshämmade, emotionella, milda, lydiga, självuppoffrande, omtänksamma, 

omsorgsfulla, sårbara, beroende, passiva, syntetiserande, tänker kvalitativt samt intuitiva 

(Nikolajeva 1994:129).  

 

Jag tycker att Nikolajvas schema var svårt att operationalisera på grund av att flera av hennes  

begrepp står i nära relation till varandra, vilket komplicerade placeringen av karaktärerna i 

mina valda böcker. Därför har jag istället valt att använda hennes schema som inspiration till 

ett eget, och då valt att sammanfatta flera av hennes begrepp i ett begrepp. Jag valde t.ex. att 

använda begreppen omsorgsfulla, omhändertagande istället för, aggressionshämmade, 

emotionella, milda, och begreppet tuffa istället för starka, känslokalla, hårda och skyddande. 

Jag har också valt att lägga in två nya kategorier för att anpassa schemat efter min analys. Mitt 

schema som jag skapat har jag valt att kalla Normstereotypiska schemat (visas nedan). 

 

Män/pojkar   Kvinnor/flickor 

våldsamma, aggressiva   omsorgsfulla, omhändertagande 

tuffa   försiktiga  

busiga   lydiga, disciplinerade 

aktiva, äventyrliga  passiva, overksamma 

 kort hår   långt hår 

 dova färger   ljusa färger 

 

Med hjälp av detta schema ska jag reda ut vilka karaktärer som har ett ”performativt genus”, 

vilket menas; beter sig så att dennes genustillhörighet avslöjas. Måste kvinnor avstå från sin 

femininitet, och män från sin maskulinitet för att inte uppträda stereotypiskt? 
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”Om en person beskrivs som kvinnlig, men beter sig som en man, innebär det att hon följer det 

maskulina manuskriptet, mallen, matrisen. Det är fullt möjligt att sätta in en kvinnlig figur i en 

äventyrshandling, men det betyder enbart ett enkelt könsbyte, någonting som kritikerna kallar ”a 

hero in drag”. En del moderna fantasyromaner skildrar starka, maskulina kvinnor som slår ihjäl 

drakar och möter manliga fiender i öppen strid. Detta är ett paradexempel på tokenism. Dessa till 

synes kvinnliga karaktärer är politiskt korrekta, en kvinnlig kropp som spelar en manlig roll. De 

yttre kvinnliga attributen (ofta långt, vackert hår) skapar ingen genuin kvinnlig personlighet; 

personen skulle kunnat vara manlig utan att handlingen skulle behöva ändras, eftersom 

handlingen som sådan är maskulin.” (Nikolajeva 2004:133)  

 

Ett dilemma som jag ser med detta schematiska upplägg är att beroende på vilka egenskaper 

man fyller det med så kan svaren te sig olika. Viktigt är att den används enhetligt mellan 

undersökningsmaterialen. Ett annat dilemma är också att det manliga och kvinnliga könet blir 

betraktade nästintill som två olika varelser, eller arter som Hirdman utrycker det (2001:36). 

Mitt syfte är emellertid att visa hur genus görs i läroböcker från olika årtionden, men min 

förhoppning med schemat är att mönstren som synliggörs inte utfaller stereotypiska, utan 

frilägger gränserna för vad som är kvinnligt och manligt.  

 

Då jag har begränsat sidanatal i denna uppsatts kommer jag fokusera på att enbart analysera 

huvudpersonerna mot mitt schema, för att de analyserna ska bli så ingående som möjligt. 

Huvudpersonerna i Huset på Alvägen är som tidigare nämnts Emma och Larry, två barn. Vi 

läser och lär är inte uppbyggd på samma sätt med huvudpersoner, men jag avgränsar 

utrymmet till att enbart titta på barnen utifrån schemat (bortser alltså från de vuxna), för att 

det ska bli jämförbart med analysen av Huset på Alvägen. 

 

Kvalitativ- och kvantitativmetod 

Min analys förankras både i kvalitativ- och kvantitativmetod. I den kvalitativa metoden byggs 

studien på tolkningar och förståelse av det presenterade resultatet, men denna metod har 

tendens att bli subjektiv (Stukát 2011:35,36). I kvantitativa studier görs observationer och 

mätningar av objektiv struktur, men eftersom jag inte gör observationer kommer jag ägna min 

kvantitativa metod åt mätningar (Stukát 2011:35). Lagbundenheter samt mönster kan 

synliggöras genom den här formen av metod, som avser mätningarna, men den har också 

tendens att generalisera samt att bli bred. Genom att använda båda metoderna i min studie blir 

min analys både bredare och djupare än om jag bara hade valt en av metoderna. Tanken är att 
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metoderna kompletterar varandra och att jag med de som underlag kan presentera ett mer 

realistiska slutresultat, vilket också Stukát poängterar som fördel (2011:39).  

 

Mitt sätt att konkret använda kvantitativ metod är genom att undersöka fördelningen av könen 

i läromedlen. Det kommer att redovisas genom att jag räknar antalet flickor respektive pojkar 

på bild, samt antalet skrivna ord med könstillhörighet; han/hon, kvinna/man, (och synonymer 

till dessa) samt personnamn. Ur etiskt perspektiv vill jag påpeka dilemmat med att det inte 

gick att urskilja kön på några av de ritade karaktärerna i Vi läser och lär, vilket innebär att om 

någon annan skulle göra samma beräkningar skulle de kanske skilja sig något i siffrorna då 

tolkningar görs beroende på kontext. I båda läromedlen har jag emellertid valt att enbart räkna 

de karaktärer som är människor. Läroboken Vi läser och lär har jag i och med det avgränsat 

från snögubben, fåglar och andra djur, samt regndroppen Dripp. Jag har däremot valt att räkna 

med trollet Busis, då han gestaltas mänskligt. Ur läroboken Huset på Alvägen har jag valt att 

räkna med roboten Omega då han precis som trollet Busis tilldelas mänskliga egenskaper.  

 

Jag har också räknat vilket av könen som är mest aktivt i respektive läromedel. Eftersom mina 

två läroböcker är uppbyggda på skilda sätt har jag försökt hitta ett sätt som gör det möjligt att 

ändå jämföra läromedlen ur så lika aspekter som möjligt. Ur Vi läser och lär har jag räknat 

hur många olika händelser som flickorna respektive pojkarna är med i textuellt, och ur Huset 

på Alvägen har jag räknat antalet gånger som Larry respektive Emma tar initiativ i boken. 

Med initiativ menar jag sådant som för bokens handling framåt, vilket kan jämföras med 

händelserna i Vi läser och lär.  

 

Synliggöra samhällsutvecklingen 

Familjekonstellationer kan idag se ut på en mängd olika sätt, med bara en mamma och en 

pappa, med bara två pappor, med två mammor och två pappor, med bara två mammor, 

ensambarn eller familj med flera barn, och så vidare. På 1970-talet var det mer restriktivt hur 

en familj såg ut. Idealfamiljen var en familj med mamma, pappa och två barn, och då att 

föredra en flicka och en pojke.  

 

Av den anledningen tror jag mig kunna skapa en bild av samhällsutvecklingen i läroböckerna 

genom att undersöka hur familjekonstellationerna presenteras. Jag undersöker också om den 

traditionella hemmafrun gestaltas, eller om kvinnor framställs som ”karriärskvinnor”. Även 

männen analyserar utifrån yrke.    
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UNESCOs kriterier  

UNESCO har formulerat kriterier som uttrycker om ett läromedel är jämställt eller inte. 

Kortfattat är kriterierna att böckerna ska ha kvantitativ balans med fördelning av yrken (där 

båda könen representeras) och fritidsaktiviteter mellan könen, samt att inte den stereotypa 

kärnfamiljen med fyra medlemmar ska framställas som norm eller att diskrimminerande 

yttranden får förekomma (Vogt 1984:14). 

 

Jag kommer inte att följa och skriva mina analyser utifrån dessa kriterier, men de har ändå en 

underliggande ton i mitt sätt att analysera och tolka. 

 

 

6.3 Metodsammanfattning  

 

För att förtydliga kommer jag alltså att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder i 

mina textanalyser för att öka studiens relevans. Textanalyserna är baserade på multimodal 

diskursanalys, då jag valt att analysera både text och bild. Texten kommer att dekonstrueras i 

och med att jag går in i djupet av det skrivna och tolkar det som står utifrån den rådande 

diskursen. Genom räknandet av antal flickor/kvinnor och pojkar/män i läroböckerna visar jag 

hur fördelningen mellan könen är. Det kommer också att förtydligas med tabeller. Nikolajevas 

schema, som jag har baserat ett eget schema på, mitt normstereotypiska schema, förtydligar 

min analys av läroböckernas karaktärer. Som avrundning under rubriken analysdiskussion 

kommer jag att sammanfatta mina resultat och diskutera dessa genom att besvara mina 

frågeställningar utifrån ovan nämnda metoder.   

 

 

7.  Analys och resultatredovisning 

 

 

Jag har delat upp detta kapitel i kronologisk ordning genom att först presentera Lgr69 och Vi 

läser och lär, och därefter Lgr11 och Huset på Alvägen. Kapitlet avslutas med en jämförelse 

mellan läroböckerna och följs av ett kapitel med diskussion.  
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7.1 Lgr69 

 

Jag har studerat läroplanen för grundskolan år 1969 (Lgr69). Eleverna benämns där som en 

heterogen grupp vilket framhäver eleverna som en grupp unika individer (Lgr69:10). Det 

tyder på en jämställd underton i läroplanen.  

 

Förr var ordet han ett gemensamt uttryck för det kvinnliga och manliga könet i skriftspråket, 

så kallat generiskt han. Detta syns tydligt i Lgr69: 

 

”Vid sidan om uppgiften att stimulera och öva elevens tankeförmåga är uppgiften att utveckla 

hans känslo- och viljeliv väsentlig för personlighetsutvecklingen.” (Lgr69:13) 

 

”Ett starkt intresse för den enskilda eleven och individuell anpassning av undervisningen efter 

hans läggning och förmåga är viktiga förutsättningar för att skolan skall lyckas väcka och 

vidmakthålla studieintresse och arbetslust.” (Lgr69:13) (Min kursivering och fetstil.)  

 

När jag läser Lgr69 uppfattar jag det som att skolan riktar sig främst till pojkarna, då eleverna 

benämns som ”han” eller ”honom”. Undantagsvis läser jag också ”hon”, och då används det 

som en synonym till människa (lgr69:10). Begreppet eleverna används flitigt och förekommer 

betydligt oftare än de maskulina termerna, men blandningen av begreppet elev och 

han/honom bidrar till uppfattningen om att flickorna i läroplanen inte får lika mycket 

utrymme som pojkarna. Samtidigt står det ”I en skola för alla….” (Lgr69:13), vilket kan 

tolkas något motsägande.  

 

”Skolan skall ge honom en god uppfattning om de värderingar och principer som bär upp 

rättsordningen i vår demokratiska samhälle.” (Lgr69:13) (Min kursivering och fetstil.)  

 

”I en skola för alla, där största möjliga hänsyn skall tas till den enskilda elevens, intresse och 

förmåga, måste kraven på prestationerna inom en och samma klass varier.” (Lgr69:13) 

 

På språknämndens hemsida kan man läsa om generiskt han (Språknämnden: Elektronisk 

källa). Där ifrågasätts det om kvinnor känner sig inkluderade när det står begreppet ”han”, och 

poängterar att frågan om det svenska språket är könsdiskriminareande dyker upp. Esaias 

Tegnér, språkvetare, menar enligt Språknämnden, att ordet ”han” används i lagböcker och 
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religiösa skrifter därför det är det dominerande könet, och sägs därför kunna tala för honom 

såväl som för henne (Språknämnden: Elektronisk källa).  

 

Även lärarna tillskrivs som ”han” och ”honom”. 

 

”Läraren bör i samverkan med skolledning, andra lärare och elever utforma sin undervisning så, 

att den med det arbetssätt, som är bäst för honom själv och eleverna, leder till åsyftade resultat”. 

(Lgr69:16) (Min kursivering och fetstil.)  

 

Kvinnor fick söka tjänst vid folkskolan från och med år 1859, som också nämndes i början av 

arbetet, vilket innebar att när Lgr69 skrevs hade kvinnor yrkesmässigt ingått i 

skolverksamheten i 110 år (Lärarnas historia: Elektronisk källa). Ändå tillskrivs lärare som 

”han”. 

 

Jämställdhet i läroplanen framkommer i följande citat: 

 

”Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor- i familjen, på arbetsmarknaden och 

inom sämhällslivet i övrigt.” (Lgr 69:14) 

 

”Den bör orientera om könsrollsfrågan, stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta 

rådande förhållanden. Skolan skall skapa förståelse för de grupper som har särskilda problem i 

det moderna samhället.” (Lgr 69:14) (”Den” syftar till skolan.) 

 

Att könsrollsfrågan och de rådande förhållandena bör diskuteras syftar till relationen mellan 

mannen och kvinnan. Heteronormativitet är normen vilket också avspeglar samhället under 

tidsperioden som läroplanen skrevs. 

 

Det som kan sägas om Lgr69 är att den syftar till att undervisningen ska vara jämställd, men 

presenterar sig själv inte lika jämställt, utifrån dagens kontext.  

 

 

7.2 Vi läser och lär 

 

Ur min kvantitativa studie framkom att det totalt är 117 karaktärer ritade på bilderna, men av 

dem 117, kunde jag inte urskilja kön på 14st. Kvar blir då 103st, och av antalet 103 är 48st 
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flickor/kvinnor och 55st pojkar/män (se tabell 1.1). I texten var flickor/kvinnor med 101 

gånger och pojkar/män 122 gånger (se tabell 2.1).  

 

Tabell 1.1 Antal med på bild   Tabell 2.1 Antal med i text  

Kön Antal  Procent  Kön Antal  Procent 

Pojkar  55 53,4%  Pojkar  101 54,7% 

Flickor 48 46,6%  Flickor 122 45,3% 

Summa 103  100%  Summa  223 100% 

 

Tydligaste sättet att urskilja könen från varandra i läromedlet är genom karaktärernas 

hårlängd. Flickorna har långt hår, minst page, och pojkarna har kort hår. I badsammanhang 

har flickorna på sig baddräkter och pojkarna badkalsonger. Annars är beklädnaden på 

flickorna och pojkarna lika med långbyxor och tröja.  

 

I ett av kapitlena som handlar om blommor får hela familjen vara med. Det som framkommer 

där i textens ”enkla” nivå är att det är far som har satt tulpanerna. I textens ”svårare” del får vi 

däremot veta att blommorna är satta av mor och far, samt att Cia och Olle (barnen) hjälpte till 

(Gerok & Jokobson 1972:28,30). Trädgårdsarbete könsneutraliseras på så sätt. Eilard 

(2008:210,211) skriver om den jämställda familjen som den idealiska familjen, vilket kan 

reflekteras till bland annat den här händelsen. Överlag framställs den heterogena familjen, 

med fyra medlemmar (mamma, pappa, son och dotter) som den normerande i detta läromedel. 

Samma familjekonstellation återkommer även i kapitlena ”I skog och mark”, ”Natur-vett” och 

”När du badar” (Gerok & Jokobson 1972:44,46,56).  

 

På alla bilder där cyklar finns med i läroboken är det enbart pojkar som cyklar, och antalet 

cyklande pojkar i läromedlet är 7st (varav en går med sin cykel) (Gerok & Jokobson 

1972:36,38,42). Av det iakttagandet framställs cykling som en aktivitet enbart till för pojkar, 

alltså som något maskulint. Flickorna visas istället gåendes, vilket också pojkarna gör. Att 

gå/promenera är, för att förtydliga, något som både pojkar och flickor gör. 

 

Det finns två kapitel i boken som handlar om att bada. Det ena heter ”Lisa och Eva badar”, 

och det andra heter ”När du badar” (Gerok & Jokobson s. 50,51 & 56,57). Första kapitlet 

handlar om Lisa och Eva som badar, simmar, plaskar i vattnet och har picknik på stranden 

med bullar och saft. Kapitlet avslutas med att barnen kommer hem i tid och hänger upp sina 
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baddräkter på tork. Det andra kapitlet handlar om Olle och Bo som lär sig simma i simskola, 

ror ut en båt för att fiska, hoppar från en höjd ner i vattnet och leker på stranden. Barnen är 

skötsamma genom att bland annat inte störa de som solar och ha flytvästar på sig i båten. 

Jämfört med cykling som framställdes som en aktivitet enbart för pojkar framställs badning 

som en aktivitet för både flickor och pojkar.  

 

Likheterna mellan kapitlena är att båda består av två huvudpersoner som badar och uppför sig 

disciplinerat. Skillnaden är att kapitlet med flickorna framställer barnen som mindre aktiva 

och sätter större fokus kring fikat de har med sig. Pojkarna som var mycket mera aktiva i sitt 

kapitel, framställdes som både ansvarsfulla- som fick låna båten, och modiga – som hoppar 

från en höjd. Jag drar en parallell till det som Wedin (2009:45,46) påvisade, att sådant som 

anses vara ”flickigt” kopplas ihop med adjektiven mjukt och gulligt, medan hårt och tufft 

sammanfogas med vad som tycks höra till det ”pojkiga”. Pojkarna i detta exempel är mer 

fysiska, medan flickorna mer ses ha det mysigt och roligt. Detta visar på könsmönster 

förankrade i djupa genusrötter, där den sociala konstruktionen av könet förmedlas, och barnen 

framställs i klara dikotomier.  

 

Under kapitlet ”Hur ska vi ha det i klass-rummet?” radas olika barn upp i exempelpunkter om 

uppförande som antingen är bra eller illa. Det är åtta punkter, i tre av dessa är det en pojke 

som gör något, ex. ”Bo knuffas.” (Gerok & Jokboson 1972:59). Två av dessa tre punkter hör 

ihop med illa och en med bra. I de andra fem punkterna är det en flicka som gör något, ex. 

”Siv går ärenden.”. Även här hör två av flickornas punkter till illa, men det är tre som hör till 

bra (se tabell 3.1). Här framställs flickorna i klara feminina drag som mer skötsamma och 

omsorgsfulla. I den ”enkla” läsningen står det ”Rut tar hand om Per.” och i den ”svårare” 

”Rut tar hand om Per och alla de andra små.” (Gerok & Jokboson 1972:59). Wedin 

(2009:51,52) framför att feminititet bland annat uttrycks genom omsorg och stöttning till män, 

vilket blir en tydlig koppling i dessa meningar. Här tar flickan hand om pojken och alla små, 

vilket framställer flickan i stereotypiskt könsmönster.  Den punkten som är bra hos pojkarna 

blir mer som ett undantag än regel i denna framställning.  
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Tabell 3.1 Bra och illa uppförande  

Uppförande  Pojkar Flickor  

Bra 1 3 

Illa 2 2 

Summa 3 5 

 

Pojkarna i läroboken framställs också som mer retsamma jämfört med flickorna. I en av 

texterna blir en pojke retad, och i texten framgår det bara att det är barn som retar honom 

(Gerok & Jakobson 1972:62). På bilden symboliseras de retande barnen som tre pojkar och en 

flicka. Flickan står i bakgrunden av pojkarna och ser mest passiv ut. Detta skildrar/-

stereotypiserar återigen pojkar som hårda och tuffa. Ett visst mansideal växer fram i 

läromedlet, som resulterar i att pojkarnas horisont begränsas, vilket också Ohlander 

(2010a:73) skriver om i sin forskning av historieböcker. Trollet Busis hjälper till att bygga på 

detta mansideal genom att tillskrivas som en pojke genom tilltalet ”han” och visas som 

våldsam och olydig. Han stökar till barnens rum, vandaliserar skolgården och skolans matsal 

(Gerok & Jakobson 1972:68-71). 

 

 

7.3 Normstereotypiska schemat  

 

Jag har analyserat flickorna och pojkarna ur läromedlet Vi läser och lär mot mitt 

normstereotypiska schema. Egenskaperna som ingår i schemat har jag förtydligat genom att 

kursivera i följande text.  

 

Pojkarna: 

Pojkarna visas i våldsamma, aggressiva beteenden genom att kasta sten och knuffas. Trollet 

Busis vandaliserar skolgården vilket är ett våldsamt beteende. Omsorgsfulla beskrivs de som 

mot naturen och på ett ställe benämns en pojke som hjälpsam. Tuffa och modiga visar sig 

pojkarna då de hoppar från en höjd ner i vattnet, cyklar utan att hålla i sig, samt går med 

jackan slängd över ena axeln. Som försiktig är det ingen pojke som framställs. Busig är trollet 

Busis genom sina hyss han gör både i hemmet och i skolan. Lydiga är pojkarna som använder 

flytväst i båten och tar hand om naturen som de blivit tillsagda av sina föräldrar. Aktiva pojkar 

fann jag i 16 olika händelser (se tabell 4.1). Passiva pojkar var inget jag fann. Kort hår har 
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alla pojkar. Eftersom läroboken är målad i gråskala, är vissa kläder ljusa (vita som 

bakgrundsfärgen) och andra kläder dova i gråskaligfärg.  

 

Flickor: 

Vi ett tillfälle i läroboken sätter en flicka krokben, det är det enda i boken som kan uppfattas 

våldsamt från flickorna. Jag anser dock att det som belägg för att kalla flickorna i läromedlet 

för våldsamma eller aggressiva inte täcker upp genom enbart den handlingen. Omsorgsfulla 

och omhändertagande är dock egenskaper de framhävs i. Både när de vistas i naturen och 

deras beteende mot sina kompisar. Tuffa och modiga är inga karaktärsdrag som tilldelas 

flickorna, inte heller försiktiga. Lydiga är dock något de lever upp till genom att komma hem i 

tid, hänga upp sina badkläder, samt bete sig som de blir tillsagda mot naturen. Busiga flickor 

lyser med sin frånvara i läroboken. Aktiva flickor fann jag i 12 olika händelser (se tabell 4.1) 

och jag fann även passiva flickor. På en bild står en flicka och passivt iakttar de andra lekande 

barnen och önskar att få vara med. Vid ett annat tillfälle står en flicka i bakgrunden av 

pojkarna som blir centrala på grund av deras position. Långt hår har alla flickor, minst page, 

och i och med den gråskaliga färgsättningen i läroboken, som jag tidigare nämnt, framstår 

vissa kläder som ljusa (som bakgrundsfärgen) och andra som gråskaliga, alltså dova till 

färgen.  

 

Tabell 4.1 Mätning av antal initiativtaganden/händelser 

Kön Antal  Procent 

Pojkar  16 57,1% 

Flickor 12 42,9% 

Summa 28 100% 

 

Nedan tydliggör jag vilka egenskaper som pojkarna respektive flickorna har i läromedlet 

genom att ringa in dem egenskaper som passar in på vardera kön.  
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Pojkarnas schema: 

 

Män/pojkar   Kvinnor/flickor 

våldsamma, aggressiva  omsorgsfulla, omhändertagande 

tuffa, modiga   försiktiga 

busiga   lydiga, disciplinerade  

aktiva, äventyrliga  passiva, overksamma 

kort hår   långt hår 

 dova färger   ljusa färger 

 

Flickornas schema: 

 

Män/pojkar   Kvinnor/flickor 

våldsamma, aggressiva  omsorgsfulla, omhändertagande 

tuffa, modiga   försiktiga 

busiga   lydiga, disciplinerade  

aktiva, äventyrliga  passiva, overksamma 

kort hår   långt hår 

 dova färger   ljusa färger 

 

Utifrån det normstereotypiska schemat synliggörs att karaktärerna framställs i stereotypiska 

drag, då en klar koppling mellan könen och de stereotypiska egenskaperna tydliggörs. Något 

som också kan klargöras är att pojkarna har fler karaktärsdrag än flickorna. Pojkarna har 9st 

karaktärsdrag och flickorna 7 (se tabell 5.1). Slutsaten av resultatet är att barnen framställs 

stereotypiskt och att pojkarna är mer nyanserade än flickorna.  

 

Tabell 5.1 Antal tilldelade karaktärsdrag  

Kön Antal  Procent 

Pojkar  9 56,3% 

Flickor 7 43,7% 

Summa 16 100% 
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7.4 Lgr69 och Vi läser och lär  

 

Den kvantitativa undersökningen visar att läromedlet Vi läser och lär domineras av 

män/pojkar, emellertid är skillnaden mellan könen inte extrem. Läroboken framställer dock 

karaktärerna som stereotypiska och den traditionella familjen som norm. Det är inte mycket 

som talar för att detta läromedel skulle vara jämställt, vilket är ett av utvecklingsmålen i 

Lgr69.  

 

 

7.5 Lgr11 

 

På vilket sätt framkommer då jämställdhet och genus i läroplanen från 2011? Genom följande 

citat framkommer att flickor och pojkar ska tilldelas samma möjligheter samt rättigheter och 

skyldigheter, och att traditionella könsmönster ska motverkas i skolan. 

 

”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, bidra till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnlig och manlig. 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” (Lgr11:8). 

 

Varken eleven eller läraren presenteras åtskilt i maskulina eller feminina termer. När 

begreppen flickor och pojkar eller kvinnor och män dock används skrivs de tillsammans, ex. 

”Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts…” (Lgr69:8). Det sättet att skriva inkluderar 

båda könen i det som skrivs. Men för att problematisera, kategoriserar en sådan skrivning 

också in eleverna i könsfack där de antingen är flickor eller pojkar, vilket de förvisso är rent 

biologiskt. Men omedvetet, eller kanske undermedvetet, utgör en sådan skrivning också 

symbol över vad som innebär att vara flicka respektive pojke.  

 

 Under rubriken Grundläggande värden står det: 

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta 

i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lgr11:7) 
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Att som elev utveckla sitt unika individuella ”jag”, som skolans uppgift är, kan bli utmanande 

om läromedlen fortsätter att se ut som tidigare forskning visat. Som jag nämnt tidigare 

åskådliggör forskningen att läroböckernas framställning av genus överlag inte är särskilt 

medveten, inte heller att läroböckerna är jämställda. Det skapar en omedveten heteronormativ 

bild som blir svår att ta avstånd från. Att då tala om att ”finna sin unika egenart” (lgr11:7) kan 

i och med det försvåras.  

 

Direkt uttalat om jämställdhet i Lgr11 står det: 

 

”Människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människor lika värde, 

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

skolan ska gestalta och förmedla” (Lgr11:7). 

 

Under rubriken Förståelse och medmänsklighet står det också att diskriminering till följd av 

”könsöverskridande identitet eller uttryck” aktivt ska motverkas. (Lgr11:7). För att skapa 

trygga barn som vågar överskrida könsnormerna kan ett medvetet tänk och goda förebilder i 

bland annat läroböcker vara en del i det som behövs för att denna utveckling ska befästas.   

  

Lgr11 framför jämställdhet som mål och diskuterar könsöverskridning och traditionella 

könsmönster. Den strävar också efter att inte tillskriva elever och lärare efter kön, men 

undantag sker, och då med en balans genom att nämna båda könen.  

 

 

7.6 Huset på Alvägen 

 

Siffrorna som framkom ur den kvantitativa undersökningen visade att Huset på Alvägen 

domineras av det manliga könet. Resultatet blev att på bilderna var karaktärer från det 

kvinnliga könet med vid 76 olika tillfällen, och från det manliga könet var olika karaktärer 

med 125 gånger (se tabell 1.2). I texten framkom ord som flicka/kvinna 242 gånger, och ord 

som pojke/man 317 gånger (se tabell 2.2).  Det visar på en dominans av det manliga könet, 

både i bild och text.   
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Tabell 1.2 Antal med på bild   Tabell 2.2 Antal med i text  

Kön Antal  Procent  Kön Antal  Procent 

Pojkar  125 62,2%  Pojkar  317 56,7% 

Flickor 76 37,8%  Flickor 242 43,3% 

Summa 201 100%  Summa  559 100% 

 

Boken består av två huvudpersoner, Larry och Emma. Larry har blåa hellånga byxor, blå t-

shirt och grön uppknäppt kortarmad skjorta, färger som klassas som ”pojkfärger”. Emma har 

en röd t-shirt med vita prickar på, en lila knälång kjol och röda läggnings. Både Emmas kläder 

och färgsättning på kläderna är symboler för femininitet. Även barnens sovrum ger sken av 

stereotypiska mönster. Andra karaktärers kläder i boken är också de av stereotypiska mönster, 

baserat på färg och design (undantag Fege Fisen som har en rosa piratklädsel).  

 

Karaktärernas hår är också symbol för deras könstillhörighet. Emma har långt hår och de 

övriga kvinnorna har antingen längre hår, stram knut, eller typiskt lockig ”tantfrisyr”. Larry 

och hans pappa har kort hår, övriga manliga karaktärer som är pirater har typisk pirattofs eller 

piratfläta som kompletteras med skallighet eller ansiktshår. Männen har alltså både långt och 

kort hår.  

 

Ur familjeperspektiv får vi veta att Emma bor med sin mamma och Larry bor med sin pappa. 

Här framkommer inte kärnfamiljen som ideal.  

 

Genom bokens gång är det främst Emma som läser alla namnenskyltar på dörrarna, och svarar 

Larry vem som bor vart. Exempel: 

 

”Emma läser V. Larsson, uppfinnare.”  

”- Vad betyder V? frågar Larry. ” 

”-Vera, säger Emma.” (Widmark 2011:22)  

 

Undersökningar har visat på att flickor idag läser bättre än pojkar, vilket bland annat kan läsas 

om på skolverkets hemsida (Skolverket: Elektronisk källa). Emma visas i boken som 

läskunnig, men Larrys läsförmåga får vi inte ta del av. Emma framställs därmed som mer 

läskunnig än Larry vilket verkliggör genusnormen och det som forskningen har visat. Genom 

detta tilldelas Emma ett högre värde, och därmed mer ”makt”.  
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När Emma och Larry ska gå till kapten Svärd är det Emma som är den modiga och Larry den 

fega. Han vill helst inte gå dit med rädsla för kapten Svärd, men Emma är modig och ringer 

på dörren. Mannen öppnar med ett vrål och Emma frågor artigt om han sett Larrys hund.  

 

”Larry håller för ögonen. Åh, vad Emma är modig!” (Widmark 2011:66).  

 

Larrys agerande betraktat ur Wedins (2009:52) ståndpunkt, skulle innebära att han ses som 

vek, då pojkar inte bör uttrycka sig feminint, vilket också Hirdman (2001:36) påvisade med 

yttrandet om att kvinnornas egenskaper inte var värdiga mannen. Eftersom pojkar tillskrivs 

attribut som modig och tuff, och dikotomin säger att motsatser skapas av varandra, som 

kvinnligt och manligt, kan motsatsen till exempel bli rädd och känslig. Det skulle innebära att 

Emma som tar sig an en modig roll, sålunda med en feminin touch av en nigning, och Larry 

som gömmer sig bakom dörren, tyder på ombytta roller, då inga könsroller stereotypiseras 

(Widemark 2011:66). Emma får emellertid vara modig utan att åsidosätta sin femininitet.  

 

På nästa sida tar kapten Svärd tag i Larrys krage och tittar argt på honom, även fast det var 

Emma som stod framför honom och tilltalade honom (Widemark 2011:67). Enligt Nikolajeva 

(2004:132) kopplas flickor ihop med egenskapen sårbarhet, och när någon är sårbar behandlas 

personen med mjukhet. Pojkar däremot som anses hårda och tuffa, enligt Wedin (2009:45,46), 

ska på något vis då också tåla en hårdare approach. Detta förmedlar en tanke om vilket 

beteende som betraktas mer okej mot pojkar, men inte mot flickor. Pojkar skulle det i och 

med det vara mer okej att vara hårdhänt mot i jämförelse med flickor som anses mer sköra.  

 

Sista grannen som barnen besöker är Br. Söder. Br. Söder är två bröder (Br. = Bröder), 

schimpansbröder (gissningsvis) (Widmark 2011:92). De kom dit med hjälp av en kvinna som 

hämtade de från djungeln, och henne tilltalar de ”mamma”, vi får veta att hon är död 

(Widmark 2011:109). Att det var en kvinna som tog hem två schimpanser tyder på 

stereotypisk frambringan av det kvinnliga genuset. Det är inte bara omsorg om schimpanser, 

utan också schimpanser som antagligen var ungar när de hämtades (framkommer inte av 

läromedlet). Oavsett vilket, karaktärisrar detta kvinnor som både känslovarelser och 

moderskapliga.   

 

Fru Boman är en könsöverskidande karaktär i läroboken. Hon knackar hårt på dörren och 

skriker ”Öppna!”(Widmark 2011:113). Fru Boman har både manliga och kvinnliga attribut. 
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Hon är hård och tuff, klädd i kostym, dock i den könsneutrala färgen gul, med en lila skjorta 

under. Samtidigt femininiseras hon med lila örhängen och på en bild med spegel och läppstift. 

Jag jämför fru Boman med den förlöjligade pappan i Eilards (2008:190) avhandling. Han ges 

kvinnliga attribut genom färg och placering i hemmet, vilket resulterar att han framställs som 

löjlig enligt Eilard. Fru Boman som ges manliga attribut, men tillåts att fortfarande vara 

kvinnlig, utger inte samma intryck. Som Olofsson poängterar blir en man med feminina drag 

förlöjligad, medan en kvinna med maskulina drag inger respekt. 

 

 

7.7 Normstereotypiska schemat  

 

Jag har analyserat Larry och Emma från läromedlet Huset på Alvägen mot mitt 

normstereotypiska schema, som jag skapat med inspiration från Nikolajevas schema 

(2004:129) Egenskaperna som ingår i schemat har jag förtydligat genom att kursivera i 

följande text.  

 

Larry: 

Larry är tillsynes en stereotypisk pojke klädd i maskulina kläder i dova färger, samt har kort 

hår. Han framstår inte någonstans i läromedlet som våldsam eller aggressiv. Däremot visar 

han tecken på omsorg mot de han möter under resans gång. Tuff och modig är inte heller drag 

som Larry besitter. Han framstår mer som försiktig när han viskar ”god dag” till brevlådan 

och gömmer sig bakom dörren när Emma knackar på hos kapten Svärd. Något vidare bus 

framkommer inte heller från Larry, utan han uppför sig lydigt och disciplinerat. Larry är en 

aktiv person i historien, och tar initiativ vid 10 olika tillfällen, vilket förvisso gör honom 

mindre aktiv än Emma, emellertid ändå aktiv (se tabell 4.2).  

 

Utifrån kategorin kort hår vill jag dock påpeka att de vuxna männen (piraterna) i läromedlet 

har långt hår med så kallade tofs- och piratfläta. Men eftersom jag enbart utgår från Larry här 

tas det inte med i schemat.    
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Emma: 

Emma är tillsynes feminin med feminin klädkod, ljus färgsättning och långt hår. Hon visar 

ilska/aggression mot fru Boman, men också omsorg mot Larry som hon hjälper finna sin 

hund, samt de som hon möter på vägen. Hon visar sig både tuff och modig i boken när hon 

ringer på hos kapten Svärd, dock avslöjar hon sin genustillhörighet med att bemöta kapten 

Svärd försiktigt med en nigning. Ett bråkigt/busigt beteende visar hon upp när hon viskar en 

elak kommentar om roboten till Larry. När hon märker att roboten hört henne faller hon 

genast tillbaka in i genusrollen som feminin och ber om förlåtelse, vilket jag ser som lydigt 

beteende. Emma är inte en passiv karaktär, utan en person som genom historien är aktiv och 

äventyrlig. Enligt min beräkning tar Emma initiativ vid 12 tillfällen, vilket gör att hon 

framställs som mer aktiv än Larry (se tabell 4.2). Det är förvisso en ganska jämn uppdelning 

mellan Larry och Emma, men likväl en dominans från Emma.  

 

Tabell 4.2 Mätning av antal initiativtaganden/händelser 

Kön Antal  Procent 

Pojkar  10 45,5% 

Flickor 12 54,5% 

Summa 22 100% 

 

Jag tydliggör nedan för vilka egenskaper som Larry respektive Emma har i läromedlet genom 

att ringa in dem egenskaper som passar in.  

 

Larrys schema: 

 

Män/pojkar   Kvinnor/flickor 

våldsamma, aggressiva  omsorgsfulla, omhändertagande 

tuffa, modiga   försiktiga 

busiga   lydiga, disciplinerade  

aktiva, äventyrliga  passiva, overksamma 

kort hår   långt hår 

 dova färger   ljusa färger 
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Emmas schema: 

 

Män/pojkar   Kvinnor/flickor 

våldsamma, aggressiva  omsorgsfulla, omhändertagande 

tuffa, modiga   försiktiga 

busiga   lydiga, disciplinerade  

aktiva, äventyrliga  passiva, overksamma 

kort hår   långt hår 

 dova färger   ljusa färger 

 

Med detta som utgångspunkt menar jag att Larry är nära att avmaskuliniseras, men att han har 

kvar de yttre karaktärsdragen som konstruerar honom till pojke.  

 

Baserat på Emmas schema framkommer det att hon är en karaktär som tilldelats attribut som 

är både maskulina och feminina. Emellertid fler personlighetsdrag från den maskulina sidan, 

men med ett feminint yttre. Hon tillåts vara både feminin och maskulin, utan att ge upp sin 

könstillhörighet.  

 

I likhet med normstereotypiska schemat över Vi läser och lär tilldelas även här olika många 

karaktärsdrag till personerna. Larry hamnar på 6 olika och Emma hamnar på 9 olika (se tabell 

5.2). Tvärtemot Vi läser och lär hamnar flickan, i det här fallet Emma, på fler egenskaper. Det 

gör henne mer nyanserad än Larry.  

 

Tabell 5.2 Antal tilldelade karaktärsdrag  

Kön Antal  Procent 

Pojkar  6 40% 

Flickor 9 60% 

Summa 15 100% 
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7.8 Lgr11 och Huset på Alvägen  

 

Även i detta läromedel visar den kvantitativa undersökningen att läromedlet domineras av 

männen/pojkarna. Utifrån det normstereotypiska schemat ser vi dock att huvudpersonerna inte 

faller inom ramen för det stereotypiska. Framställningen av genus hos Emma och Larry 

upplevs medveten. Båda karaktärerna normöverskrider. Läroplanen tar också upp 

könsöverskridande identiteter, vilket både Emma och Larry har. Att överskrida könsnormerna 

som exemplet i Eilards (2008:190) avhandling, med mannen som rent av förlöjligas till följd 

av det, är närmare det som Nikolajeva (2004:133) menade ”a hero in drag” då handlingen i sig 

kan ses som feminin. Den förlöjligade mannen som stod i köket, som Eilard beskrev som ett 

”kvinnligt rum”, kan därför placeras under den benämningen. Handlingen i Huset på Alvägen 

är av äventyrlig karaktär, och i en sådan handling tilldelas huvudpersonerna oftast maskulina 

egenskaper. Intressant är att författaren har valt att tilldela många maskulina drag till Emma 

och många feminina karaktärsdrag till Larry, men dock med ett yttre som avslöjar deras 

könstillhörighet. Hade författaren valt att framställa både Larry och Emma som maskulina 

hade boket varit av maskulin karaktär, men i och med att så inte är fallet uppfattas läroboken 

som genusöverskridande. Därmed blir tolkningen av läroboken att den lever upp till 

läroplanens värden och mål om att ”motverka traditionella könsmönster” (Lgr11:8).  Dock 

gäller inte det bokens alla karaktärer och händelser vilket innebär att även denna lärobok inte 

fullt ut kan sägas vara jämställd.  

 

Vad är då ett jämställt läromedel? Mina bedömningsgrunder är inspirerade av UNESCOs 

krav, och avser att pojkarna och flickorna ska tilldelas lika mycket utrymme, få vara lika 

aktiva, att det ska finnas balans mellan de feminina och maskulina karaktärsdragen hos 

vardera kön, samt att det ska vara yrkesmässig balans. Utgångspunkten är alltså lika 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter som jag skrev om under rubriken Jämställdhet. Till 

viss del anser jag att en form av balans finns i läromedlet Huset på Alvägen, speciellt hos 

huvudpersonerna. Det baserar jag på det normstereotypiska schemat, samt aktivitets-

mätningen, men genom större granska av boken framkommer brister, bland annat hos de 

andra karaktärerna, samt i den kvantitativa studien där männen dominerar läromedlet i antal. 

En djupare diskussion kring detta följer i nästa kapitel.  
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8. Analysdiskussion 

 

 

Så hur framkommer då jämställdhet och genus i läroplanerna?  

I lgr69 framkommer det genom att det står att kvinnor och män ska behandlas jämställt och att 

könsrollsfrågan bör diskuteras. Däremot uppfattar inte jag själva läroplanen som jämställd 

utifrån min kontext, då det generiska ordet ”han” används. Ur dagens rådande diskurs skulle 

det inte accepteras, och som ett komplement har vi idag också begreppet ”hen” för att inte det 

ena eller andra könet ska dominera eller exkluderas.  

 

I Lgr11 är jämställdhet och genus mer utmålat då det bland annat ska råda jämställdhet mellan 

könen, könsöverskidningar tas upp och traditionella könsmönster ska motverkas. Maskulina 

och feminina begrepp används sparsamt, och begreppen elev och lärare är centrala.  

 

Båda läroplaneran presenterar dock skolan som ”en skola för alla” där eleverna ska få 

utveckla sin unika identitet.  

 

På vilket sätt framkommer genus och jämställdhet i läroböckerna? 

Läromedlen som jag analyserat har skiljt sig från varandra både vad gäller innehållets upplägg 

och deras framställning av genus. Vi läser och lär har en relativt jämn uppdelning vad gäller 

flickorna/kvinnorna och pojkarna/männen utifrån den kvantitativa undersökningen, en liten 

dominans från det manliga könet fann jag dock på alla punkterna.  

 

Baserat på det normstereotypiska schemat var både flickorna och pojkarna stereotypiska i 

läroboken Vi läser och lär. Aktivitetsmässigt skilde sig flickorna och pojkarna från varandra, 

då pojkarna cyklade och fiskade, och flickorna fikade och plaskade i vattnet.  

 

 I Huset på Alvägen är skillnaden mellan antalet pojkar/män och flickor/kvinnor i läromedlet 

större än i Vi läser och lär. Däremot kan aktivitetsnivån mellan huvudpersonerna delas nästan 

lika. Enligt min undersökning över vem som tar mest initiativ visades att Emma tar några fler 

(två fler) initiativ mot vad Larry gör. I och med det, samt att båda karaktärerna överskrider 

normerna, samt även att andra karaktärer gör detta i läromedlet (dock inte alla) anser jag att 

Huset på Alvägen är ett mer jämställt läromedel än Vi läser och lär. Dessutom behöver Emma 
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inte stå tillbaka på grund av sin könstillhörighet som flicka, vilket är en strävan i 

jämställdheten. Min uppfattning är emellertid att Emmas position i läromedlet kompenseras 

av att det innehåller fler män än kvinnor.  

 

Att enbart visa traditionella kärnfamiljer som består av en mamma, en pappa, och två barn 

ålägger en traditionell och normerande konstruktion av familjer, vilket görs i Vi läser och lär. 

I Huset på Alvägen får vi emellertid ta del av tre olika familjekonstellationer, alla dock med 

ensamstående föräldrar. Den första är Emma som bor med sin mamma, den andra är Larry 

som bor med sin pappa, och till sist Bröderna Söder, vars mamma har dött. Vi får genom det 

bekanta oss både med ”ensambarn” som bor med en förälder, och syskonbarn vars mamma 

dött. Familjer kan helt enkelt se olika ut, men normen verkar vara ensamstående föräldrar. 

Sexuella läggningar är inget som presenteras i boken, vilket för den delen inte innebär att den 

representerar en heterogen syn på familjerna, men inte heller motsatsen, homogena familjer.  

 

Färgsättningen har inte visat sig ha någon effektfull betydelse över läromedlens jämställdhet, 

dock femininisras respektive maskuliniseras personerna genom färg, alltså har det betydelse 

för genus. Detta gäller enbart Huset på Alvägen, då Vi läser och lär är gråskalig. Tydligt är att 

i båda läroböckerna har flickor undantagslöst långt hår (minst page eller så kallad ”tantfrisyr”) 

och pojkarna har huvudsakligen kort hår, bortsätt från kapten Svärd och Fege Fisen som har 

klassisk tofs- och piratfläta i läromedlet Huset på Alvägen.  

 

Uppnår läroböckerna de grundläggande värden som handlar om jämställdhet och genus, som 

finns nedskrivna i läroplanerna? Och tyder detta på att läromedlen har följt samhällets 

utveckling? 

Jag tycker att Huset på Alvägen är nära till att uppnå de grundläggande värdena, men att det 

fortfarande finns områden som kan utvecklas. En kvantitativ balans är något jag söker mer av. 

Kvinnorna utöver Emma som har betydande roller för handlingen i läromedlet (Vera och fru 

Boman) har tilldelats egenskaper som klassas som maskulina, samtidigt som de tillåts att ha 

kvar sin femininitet, mer eller mindre. De framställs också som karriärskvinnor, vilket tyder 

på ett modernt läromedel. Männen däremot (kapten Svärd och Fege Fisen) är stereotypiska. 

De håller till mer i en ”fantasivärld” med sina äventyr och påhittade namn, och även om Larry 

överskrider normen krävs det mer av ett läromedel för att jämställdhet ska uppnås. I mitt 

sökande efter tidigare forskning har jag inte stött på något läromedel där en pojke 

normöverskider, utan att avmaskuliniseras (vilket för den delen inte innebär att det inte 
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existerar). Det är dock ett intressant konstaterande vilket tyder på att detta läromedel visar på 

”nytänkt” kring genus och därmed kan sägas följa samhällsutvecklingen. Även att 

ensamstående föräldrar presenteras i läromedlet är en modernisering som vi inte ser i 

läromedlet Vi läser och lär. 

 

Vi läser och lär har tvärtemot Huset på Alvägen bättre balans mellan könen utifrån den 

kvantitativa analysen, men mer stereotypiska personer i handlingen. Flickorna och pojkarna 

som presenteras i åtskilda sammanhang, gestaltas i olika former av aktiviteter, vilket jag också 

nämnt tidigare. Aktiviteterna bygger på det kvinnliga och manliga genuset. Till exempel visas 

pojkar sparka boll och en flicka tillsammans med ett hopprep. (Gerok och Jokobson 

1972:42,64). Den klassiska husmodern är inte med i denna bok, men inte heller 

karriärskvinnan vilket gör det omöjligt att uttala sig kring detta ur samhällsutvecklings-

perspektiv. I hela boken är det bara ett ända yrke som finns med och det är bönder. Och detta 

yrke utförs av männen. Att vi ser män arbeta säger dock någon om mannen som försörjare och 

därmed också maktutövaren. Jag kan inte säga att läroboken är jämställd mellan 

männen/pojkarna och kvinnorna/flickorna, mer än att de genom text och bild inte finns 

extrema skillnader mellan utrymmet som tilldelas vardera kön.  

 

 

9. Slutsats  

 

 

Jag vill börja med att framföra att det finns några saker i mitt material som jag funnit 

intressant, men inte kunnat ta upp på grund av min avgränsning. Att diskutera de vuxna 

karaktärerna mer ingående är något som inte fanns utrymme för, inte heller att diskutera 

miljöerna som karaktärerna befann sig i. Något som också hade vart intressant att studera 

djupare är de kvantitativen siffrorna, och då tillexempel undersöka vilka synonymer som 

tillskrivs könen. Att analysera två läromedel som skiljer sig från varandra i upplägget, vilket 

mina valda läromedel gör, har krävt inte bara kreativitet utan också disciplin från min sida för 

att undersökningen ur båda böckerna ska kunna likställas.  

 

För att göra denna studie ansåg jag det nödvändigt att bygga den på dikotimer. Det vill säga 

mannen och kvinnan som motsatser till varandra. Det var ett sätt för mig att synliggöra de 
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kontraster som kvinnan och mannen framställs inom och för mig ett intressant 

tillvägagångsätt då läroplanerna strävar efter och uttrycker jämställdhet och köns-

överskridning. Att då utforma min undersökning på det sättet gav mig konkreta svar som jag 

sedan kunde tolka och sätta in i sammanhang. Det är dock inte min egen åsikt, att mannen och 

kvinnan är motsatser till varandra. Min åsikt är närmare det som Hirdman (2001:11) skriver 

att vi präglas av den kultur vi lever i och utifrån den formar oss till kvinnor och män.  Jag 

anser inte att en kvinna är maskulin om hon ger sig ut på äventyr, har en tuff attityd eller 

väljer att ha kort hår, eller att en man är feminin om han väljer ett yrke inom omsorgen, är 

självuppoffrande eller uttrycker sina känslor.  Det kan tyckas vara paradoxalt, men också ett 

nödvändigt tillvägagångsätt.    

 

Paradigmskiftet har fört med sig ett nytt sätt att formulera sig i skrift, då vi idag försöker 

använda oss av könsneutrala begrepp som till exempel ”hen” istället för generiskt ”han”. 

Synen på kvinnor och män strävar mot en jämställdhet där det ena könet inte ska ha ensamrätt 

på vissa egenskaper eller värderas höger än det andra. Även begreppet metrosexuell har tagit 

plats i det svenska språket för att ge uttryck åt män som är måna om sitt utseende, fåfänga 

eller kortsagt som uttrycker sidor som normen menar är feminina. Men det skulle kunna 

diskuteras vidare på andra grunder. 

 

Slutsaten av denna undersökning är att dagens läromedel har kvar en del för att jämställdhet 

skall uppnås. Däremot visar mina studier på att mitt analyserade läromedel från idag rör sig 

framåt tillsammans med samhällets utveckling och har en mer öppen syn beträffande genus. 

Att den rör sig jämsides kan dock inte klarläggas. Rör det sig snabbt nog är en fråga att ställa? 

Att sticka ut för mycket kring fenomen som det råder delade åsikter om i det svenska 

samhället tolkar jag i vissa sammanhang som svårt. Min uppfattning är att ställningstaganden, 

medvetna eller omedvetna, i läromedel för närvarande är för utmanande för den svenska 

skolan, då marknaden ännu inte visar sig redo för det, vilket framkom i Lind Palickis uppsats 

(2005:162,163,190). Det ser jag som en fördröjning i utvecklingen av jämställdhet och 

genusproblematiken i läromedel, och menar att processen borde ha kommit betydligt längre. 

Sverige som gärna ger belägg för begreppet ”lagom” reflekterar också fenomenet i 

läromedlen. 

 

Kort sagt rör vi oss framåt, men utvecklingsmässigt har vi en bit kvar.  
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