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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ge en inblick i hur skolans värdegrund förmedlas i läroböcker inom ämnet 
svenska för årskurs 1. Studien visar hur några utvalda mångfaldskategorier framställs i läroböcker 
genom bild- och skriftspråk tillsammans, samt genom bild- och skriftspråk som enskilda medium. 
De utvalda mångfaldskategorierna baseras på några av de aspekter som beskrivs i skolans 
värdegrund i Läroplan för grundskolan 2011 vad gäller alla individers lika värde (Skolverket 2011, 
s. 5). Genom att granska fyra läroböcker utifrån ett normkritiskt perspektiv och med den mimetiska 
synen på litteratur, uppfylls uppsatsens syfte. Metoden som används i granskningen är en 
innehållsanalys som med hjälp av attribut inom varje mångfaldskategori synliggör huruvida 
mångfald skildras i urvalet av läroböcker. I analys och diskussion återkopplas resultaten till tidigare 
forskning inom området och visar bland annat att bilder har en förmåga att skildra mångfald på ett 
bredare sätt jämfört med vad skriftspråket gör. I analys och diskussion resoneras också kring hur 
väl skolans värdegrund som står utskrivet i Läroplan för grundskolan 2011 (Skolverket, 2011) 
stämmer överens med det som skildras i läroböckerna. Resultaten av de granskade läroböckerna 
visar att inte alla aspekter av skolans värdegrund skildras och att alla de fyra böckerna skildrar 
mångfald i ungefär lika stor utsträckning.  

 
Nyckelord: Mångfald, Innehållsanalys, Läroböcker, Normer, Skolans värdegrund, Diskriminering. 
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Inledning 

Inriktningen för denna studie grundas på vårt gemensamma intresse för den didaktiska utmaningen 
att inkludera alla elever i undervisningen. Under vår studietid på grundlärarutbildningen har vi fått 
liknande upplevelser från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Våra upplevelser är att 
lärare i svenska skolor i relativt liten utsträckning reflekterar över sina val av läromedel avseende 
hur dessa läromedel förhåller sig till skolans värdegrund i Läroplan för grundskolan 2011 
(Skolverket, 2018). Under vår senaste VFU-period upplevde vi att de läromedel som användes på 
skolorna förmedlar mångfald i en liten grad. Vi fick en uppfattning av att särskilt bilderna i 
läroböcker tenderar att vara enformiga och stereotypa, speciellt med tanke på hur människor 
gestaltas i böckerna. Exempelvis fick vi en uppfattning av att böckerna framställde flickor 
respektive pojkar utifrån traditionella könsmönster och att personer med funktionsvariationer inte 
alls fanns med i läroböckerna. Det är mot den bakgrunden som vi vill undersöka huruvida mångfald 
förmedlas i ett urval av läroböcker.  

Elever kommer från olika typer av hemmiljöer och besitter olika värderingar och erfarenheter 
om sin omvärld. Trots elevers olika förutsättningar förväntas de fungera inom skolans bestämda 
ramar. Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ingår det i skolans 
värdegrund bland annat att skolan ska vara likvärdig för alla elever och vara utformad på ett sådant 
sätt att alla elever kan delta i undervisningen, utifrån sina egna behov och förutsättningar 
(Skolverket, 2018, s. 6). Med det i åtanke ser vi det som särskilt viktigt att de läromedel som används 
inom undervisningen förmedlar mångfald så att alla elever kan känna sig inkluderade. 

Eftersom lärare har det största ansvaret över vilka läromedel som ska användas i 
undervisningen, är det intressant för oss som två snart nyexaminerade lärare, att granska vad som 
förmedlas i ett urval av läroböcker när det gäller mångfald. Det är även av intresse att undersöka 
huruvida läromedel samspelar med vad som beskrivs i skolans värdegrund (Skolverket, 2018). 
Avsikten med denna uppsats är att bidra med kunskap om hur individer med olika förutsättningar 
ges möjlighet att inkluderas och identifiera sig i dagens läroböcker. Därför menar vi att lärare bör 
ha denna typen av kunskap i åtanke vid valet av läroböcker. På så sätt vill vi att denna uppsats ska 
vara till hjälp för oss såväl som andra lärare.  

Arbetsfördelningen med uppsatsen har disponerats jämt mellan författarna eftersom vi ser det 
som viktigt att vi båda tagit del i arbetet med uppsatsens olika delar. Under själva analysen har det 
undersökta materialet dubbelkodats vilket innebär att vi arbetat separat, och därefter sammanställt 
våra enskilda resultat till ett gemensamt resultat. 
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Bakgrund 

Nedan beskrivs uppsatsens bakgrund som berör teman kring skolans värdegrund, 
diskrimineringslagen och läromedels roll i undervisningen. 

Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet värdegrund som “de grundläggande 
värderingar som formar en individs normer och handlingar” (Nationalencyklopedin, 2019a). 
Fortsättningsvis beskrivs värdegrund som ett paraplybegrepp som inbegriper frågor rörande 
livsåskådningar, relationer, demokrati, normer, etik och moral (Nationalencyklopedin, 2019a). I 
Läroplan för grundskolan 2011 benämns det första kapitlet som “Skolans värdegrund och 
uppdrag” (Skolverket, 2018, s. 5). I kapitlet beskrivs det bland annat att skolväsendet vilar på en 
demokratisk grund och att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. I kapitlet finns delar som 
beskriver vad som är skolans uppdrag och att alla som verkar i skolan aktivt ska motverka 
diskriminering. Följande citat är från det första kapitlet i läroplanen, “Ingen ska i skolan utsättas 
för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
annan kränkande behandling.” (Skolverket, 2018, s. 5). Med det i åtanke är det även relevant för 
denna uppsats att belysa vad lagen säger om diskriminering. 

Gällande diskriminering står det följande i 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800), “I 
diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:960).”. Utifrån ovan 
nämnda citat är alltså diskriminering något som inte ska förekomma och något som aktivt ska 
motverkas. Därför håller vi med det som Andersson menar om att arbetet med skolans värdegrund 
är ett arbete som ska vara synligt och arbetas med i hela skolans verksamhet (2000, s. 27). I 
läroplanen står det uttryckligen om några övergripande riktlinjer som skolans verksamhet ska följa 
och arbeta för. En av riktlinjerna är följande, “alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka 
diskriminering och kränkande behandling och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 
förhållningssätt,” (Skolverket, 2018, s. 10). Det vill säga att ett arbete mot att aktivt förebygga och 
motverka diskriminering är någonting som också ska ingå i skolans värdegrundsarbete. 

Inom pedagogisk forskning ses läseböcker som används i skolans undervisning som mycket 
fostrande texter (Eilard, 2009, s. 98). Detta innebär, enligt Eilard, att denna typen av texter har 
såväl som att ge läsaren färdigheter i läsning, även stora möjligheter att påverka läsarens tankar och 
värderingar om samhället (2009, s. 98). Eilard beskriver att eftersom handlingen i läsebokstexter 
ofta utspelar sig i vardagliga sammanhang i den verkliga världen, kan sådana typer av böcker ses 
som en spegelbild av samhället vi lever i (2009, s. 98). Genom texterna förmedlas samhällets normer 
vidare till läsaren och på så sätt bidrar skolans läseböcker till att rekonstruera och föra samhällets 
normer vidare till nästa generation (Eilard, 2009. s. 98). Genom att låta elever ta del av läseböcker 
som visar en bredare mångfald och mer varierad bild av samhället skulle skolan kunna konstruera 
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och förmedla mer inkluderande värden till elever. Därigenom skulle nästa generation formas av 
värden som skulle kunna påverka eleverna att se mångfald som en naturlig del av samhället. 

Skolverket redogör i sin rapport ”Läromedlens roll i undervisningen” för hur förändringarna av 
de statliga skolmyndigheterna år 1991 bland annat påverkade läromedelsutbudet och skolans 
styrdokument (2006, s. 128). Innan förändringarna av de statliga skolmyndigheterna granskades alla 
läromedel av Statens Institut för Läromedel (SIL) (Skolverket, 2006, s. 128). Granskningen innebar 
att alla läroböcker genomgick kontroller och blev godkända innan de fick användas i 
undervisningen. Regleringen av läromedelsutbudet innebar också att SIL fördelade ekonomiska 
resurser, satte ramar för vilka läromedel som kunde användas, samt kom med exempel på lämpliga 
läromedel för de olika skolämnena (Skolverket, 2006, s. 128). Eftersom SIL styrdes av staten togs 
alla beslut gällande skolans läromedel på statlig nivå. Detta betyder att staten hade fullt ansvar och 
kontroll över vilka läromedel som användes i svenska skolor (Skolverket, 2006, s. 128). När SIL 
avvecklades år 1991 upphörde den statliga kontrollen över läromedlen (Skolverket, 2006, s. 128). 
Detta innebar, enligt Skolverkets rapport, att ett större ansvar lades på kommuner och skolor. På 
så sätt fick rektorer och lärare ett större ansvar för att själva avgöra vilka läromedel som 
samstämmer med styrdokumenten och är lämpliga för undervisningen (2006, s. 128). Eftersom 
lärare fortfarande har ett stort ansvar för valet av läromedel, är det av intresse att ta reda på vad 
som förmedlas i läroböcker vad gäller mångfald och hur det samstämmer med skolans värdegrund 
i Läroplan för grundskolan 2011 (Skolverket, 2018). 

Pettersons redogörelse för resultat från olika studier visar att lärare använder läroböcker i 
undervisningen varje lektion eller varje dag och att runt 80% av lärarna ser läroböcker som ”viktiga” 
eller ”mycket viktiga” för undervisningen (Pettersson, 1994, s. 2). Pettersson hänvisar i sin rapport 
även till Pettersson (1991) som menar att det nästan aldrig används bilder som källor till 
information och att det till mestadels är texten som ges den rollen (Pettersson, 1994, s. 2). Wallin 
Wictorin å ena sidan menar att bilder kan vara bärare av dolda budskap gällande gestaltningar av 
värderingar kring exempelvis genus (2011, s. 221). Det kan därför till exempel vara av intresse att 
analysera hur män respektive kvinnor representeras i läroböcker för att analysera vilka värderingar 
som gestaltas i bilderna (2011, s. 231). Med tanke på att lärare ser läroböcker som viktiga medium 
och att bilder kan vara bärare av dolda värderingar, ser vi det som väsentligt att undersöka vad 
läroböcker förmedlar genom både skrift och bild. I boken “Bilder barn och massmedia” från år 
1981 lyfter Pettersson vikten av att barn får ta del av böcker som berör olika utmaningar som barn 
kan bemöta i sin vardag (Pettersson, 1981, s. 158). Som exempel på sådana “problem” lyfter 
Pettersson “ensamstående föräldrar, olika former av handikapp, barn och vuxna från främmande 
länder” (Pettersson, 1981, s. 158). Petterssons (1981) exempel vittnar om att mångfald i 
barnlitteratur har betraktats som viktigt för barns identitetsskapande och världsuppfattning över 
flera årtionden. Eftersom dessa tankar har präglat forskning över lång tid, är det särskilt intressant 
att undersöka huruvida mångfald representeras i läroböcker för barn som används idag. 
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Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen redovisas forskning som berör läromedels roll i undervisningen, 
betydelsen av bild och skrift i barnböcker, hur barnlitteratur kan motverka diskriminering, samt 
forskning om barnböcker som förmedlare av normer. 

Mångfald i barnlitteratur  

Det finns mycket forskning om hur olika kategorier inom mångfald på olika sätt synliggörs i 
litteratur för barn. En studie utförd av Monoyiou och Symeonidous handlar om hur diversitet 
framställs i grekiska barnböcker, och utgår från kategorierna funktionsnedsättning, utseende och 
ras [race] (2016, s. 588). Resultaten i Monoyiou och Symeonidous studie visar att de undersökta 
böckerna i stor grad bidrar till att reproducera stereotypa tankegångar om individer som betraktas 
som avvikande från normerna inom de undersökta kategorierna. Monoyiou och Symeonidous 
beskriver resultatet som en spegelbild av samhällets främmandefientlighet (2016, s. 600). Även 
Crisp et al. fick förvånansvärt nedslående resultat i sin studie där det undersöktes i vilken 
utsträckning böcker i skolbibliotek innehåller diversitet inom kategorierna religion, klass, 
funktionsvariationer, sexuell identitet, kön och kulturer (2016, s. 38). Resultaten visar att de 
undersökta böckerna har låg diversitet inom samtliga kategorier (Crisp et al., 2016, s. 38). Eftersom 
denna studie undersöker flera av de samma kategorierna som behandlas i Crisps et al. (2016) studie 
anses resultaten som relevanta att nämna i anslutning till denna uppsats. 

I forskningsartikeln ”Respectful Representations of Disability in Picture Books” lyfts 
svårigheten att hitta böcker som alla elever kan identifiera sig med (Pennell, Wollak & Koppenhaver 
2018, s. 411). Forskarna Pennell, Wollak och Koppenhaver konstaterar i sin studie att det saknas 
barnlitteratur som på ett naturligt och respektfullt sätt lyfter människor med funktionsnedsättningar 
(2018, s. 417). Studien visar att de flesta av de böcker som innehåller funktionsnedsättningar har 
ett undervisande syfte och främst riktar sig till barn utan funktionsnedsättningar (Pennell, Wollak 
& Koppenhaver, 2018, s. 417). I stället för att lyfta funktionsnedsättningar som något naturligt 
bidrar de undersökta böckerna till att förstärka skillnaderna mellan människor med och utan 
funktionsnedsättningar. Utöver detta visar resultaten i Pennell, Wollak och Koppenhavers studie 
att många av de böcker som berör funktionsnedsättningar är för svårlästa för elever i tidiga 
årskurser, vilket leder till att många av de elever som kan relatera och identifiera sig med dessa 
böcker går miste om den möjligheten (2018, s. 414). 

Barnlitteratur kan motverka diskriminering 

Monoyiou och Symeonidous poängterar nödvändigheten av att kunna diskutera öppet om 
mångfald [diversity] och att mångfald måste framställas som en naturlig del av vardagen och inte 
förknippas som något negativt (2016, s. 601). Även om alla de undersökta böckerna i Monoyiou 
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och Symeonidous studie är böcker med fokus på mångfald (2016, s. 591), menar Monoyiou och 
Symeonidous att det inte bör tas för givet att böckerna skildrar mångfald som något positivt och 
naturligt. Resultaten av studien visar däremot att i de flesta av böckerna där huvudkaraktären 
avviker från normen, associeras avvikelsen som något negativt (Monoyiou & Symeonidous, 2016, 
s. 600). Med andra ord finns det ingen garanti för att böckerna förmedlar mångfald på ett bra sätt 
även om böckerna fokuserar på mångfald och inkluderar karaktärer som skiljer sig från normen 
(Monoyiou & Symeonidous, 2016, s. 601). Därför poängterar Monoyiou och Symeonidous lärares 
viktiga ansvar för att välja rätt böcker och använda dem på rätt sätt för att undvika att boken bidrar 
till att reproducera stereotypa föreställningar i stället för att motverka dem (2016, s. 601).  

I artikeln ”Att skildra mångfald i läromedel” skriver Eilard om hur en läsebokserie med intention 
om att inkludera mångfald i stället bidrar till att reproducera stereotypa föreställningar om makt 
och underordning inom kategorierna genus, klass, ålder och etnicitet (2009, s. 97). Kontentan av 
Eliards (2009) studie är med andra ord att den undersökta läroboksserien skildrar mångfald i hög 
utsträckning men i stället för att framställa denna mångfald som något positivt reproduceras 
stereotypa och fördomsfulla föreställningar om det som avviker från normen.  

I anknytning till vår studie ses resultaten i Eilards (2009) samt Monoyiou och Symeonidous 
(2016) studier som relevanta då resultaten i de båda studierna visar att även om en bok fokuserar 
på att visa mångfald är det ingen självklarhet att boken lyckas skildra mångfald som något positivt 
och på så sätt motverka diskriminering. Det är med andra ord viktigt att undersöka hur mångfald 
synliggörs och inte endast i vilken utsträckning.  

Wasserberg menar att om skolor använder litteratur som bryter mot traditionella 
könsrollsmönster kan det hjälpa elever att utveckla en mer öppen inställning gentemot könsroller 
(2012, s. 8). Elever kan på så sätt bli bättre på att acceptera andra individer och bortse från 
förutfattade meningar om olika könsidentiteter (Wasserberg, 2012, s. 8). Wasserbergs (2012) 
resultat kan ses som relevant för vår studie och om resultaten även appliceras till andra kategorier 
än kön, skulle Wasserbergs (2012) resultat kunna innebära att litteratur kan spela en viktig roll i att 
motverka reproduktion av normer, och på så sätt förebygga diskriminering. 

Läroböckers betydelse i undervisning 

Englund skriver att läroböcker ofta ses som ett styrande element inom undervisningen (1999, s. 
328). Enligt Englund innebär detta att läroböcker har ett inflytande och en påverkan att styra 
läsarens föreställningar om omvärlden mot en bestämd riktning (1999, s. 328). Vidare skriver 
Englund att texter kan förmedla omedveten kunskap som läsaren ej är medveten om att den drar 
lärdom av (1999, s. 337). Ett exempel på en sådan typ av omedveten kunskap skulle kunna vara 
hur människor gestaltas på bilder utifrån olika mångfaldskategorier. Detta innebär att det är oerhört 
viktigt att både lärare och elever har förmåga att kritiskt granska läroböcker och vara medvetna om 
de dolda värderingar som kan finnas i böckerna (Englund, 1999, s. 340). 
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En gemensam tyngdpunkt i den tidigare forskning som hittills nämnts är betydelsen av att vara 
kritisk i både val av litteratur och under användande av litteratur i undervisning. En stor del av detta 
ansvar ligger på lärare eftersom läroböcker inte längre granskas av Statens Institut för Läromedel 
som tidigare nämnts i uppsatsens bakgrund. Det finns därför en sannolikhet att dagens läroböcker 
kan vara förmedlare av innehåll som inte går i linje med skolans värdegrund (Skolverket, 2018). 

Bild- och skriftspråkets betydelse i barnlitteratur  

Både Martinez och M. Harmon (2012) samt Aggleton (2017) har i sina studier granskat huruvida 
bild- och skriftspråket i bilderböcker har någon betydelse för barn. 

I studien utförd av Martinez och M. Harmon beskrivs det hur utvecklandet av miljö, karaktärer, 
handling och humör skildras i bilderböcker (2012, ss. 326–327). De bilderböcker som granskades 
var böcker rekommenderade för läsare i förskoleålder till och med åttaårsålder samt böcker 
rekommenderade för läsare i åldrarna 10 år till och med gymnasiet (Martinez & M. Harmon, 2012, 
s. 326). På ett liknande sätt kommer denna studie att undersöka böcker för barn. Skillnaden är att 
denna studie granskar huruvida skolans värdegrund skildras i bild- och skriftspråk i läroböcker 
rekommenderade för barn i årskurs 1. Aggletons studie visar däremot vilken betydelse bilder har i 
en roman rekommenderad för unga vuxna (2017, s. 233). Alla de sex barn som deltog i studien fick 
läsa romanen, tre av barnen fick läsa en illustrerad version medan de tre andra fick läsa en icke-
illustrerad version (Aggleton, 2017, s. 230). Aggleton ville med sin studie bland annat studera 
huruvida illustrationer påverkar barns tolkning av en text och huruvida illustrationer uppmanar 
barn till att engagera sig i texten eller om illustrationerna distraherar läsaren (2017, s. 233). 

Resultaten i Martinez och M. Harmons studie visar att majoriteten av de granskade böckerna 
som var rekommenderade för yngre läsare skildrar utvecklandet av handling, karaktärer, miljö och 
humör främst via bilderna i böckerna (2012, s. 337). Om något av de ovan nämnda delarna 
skildrades via skrift så skildrades delarna oftast via bilderna parallellt med skriftspråket (Martinez 
& M. Harmon, 2012, s. 337). Resultaten visar att de böcker som rekommenderades för äldre läsare 
till stor del eller enbart skildrar utvecklandet av handling och karaktärer genom skriftspråket 
(Martinez & M. Harmon, 2012, ss. 332, 334). Dock visar resultaten att miljö och humör främst 
skildras genom bilderna i böckerna som rekommenderades för äldre läsare (Martinez & M. 
Harmon, 2012, ss. 334, 336). Enligt Martinez och M. Harmon spelar bilder en minimal roll vid 
skildrandet av handling i de böcker som i studien rekommenderades för äldre läsare (2012, s. 332). 
Sammanfattningsvis redovisar Martinez och M. Harmons (2012) studie att bilder utnyttjas mer i 
skildrandet av handling, karaktärer, miljö och humör i de böcker som rekommenderades för yngre 
läsare. Med det i åtanke är det intressant för vår studie att även lyfta Aggletons (2017) resultat. 
Aggletons resultat visar nämligen att alla av barnen som läste den illustrerade versionen kände sig 
engagerade i romanen och kunde relatera till karaktärens erfarenheter (2017, s. 236). 

Aggletons resultat visar även att av de barn som läste den icke-illustrerade versionen var det 
endast ett barn som kunde relatera händelserna i boken till sitt eget liv (Aggleton, 2017, s. 236). De 
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barn som läste den illustrerade versionen hävdade i sin respons att de inte upplevde att bilderna i 
boken ersattes av deras egna inre bilder, utan snarare att illustrationerna löpte parallellt med deras 
egna inre bilder (Aggleton, 2017, s. 240). Ett av barnen som läste den illustrerade versionen påstod 
att illustrationerna fungerade som ett stöd för att skapa inre bilder, medan ett annat barn hävdade 
att bilderna kompletterade skriftspråket genom att erbjuda fler detaljer för läsaren (Aggleton, 2017, 
s. 240). Dessa resultat visar att detaljer på bilder i barnböcker spelar en viktig roll eftersom bilderna 
uppenbarligen är något som unga läsare lägger märke till och använder sig av under läsandet. 
Däremot påpekar barnen som läst den icke-illustrerade versionen i Aggletons studie att 
skriftspråket var tillräckligt kraftfullt som ett självständigt medium för att engagera läsaren på ett 
känslomässigt plan (2017, s. 236). Precis som Martinez och M. Harmon (2012) studie visar 
Aggletons (2017) studie att bild- och skriftspråket har en betydelse när barn läser böcker. Dessa 
resultat är särskilt relevanta eftersom vi i denna studie granskar läseböcker för barn i årskurs 1 som 
har ett begränsat utrymme för skriftspråket. 
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Teoretiska utgångspunkter  

I denna del av uppsatsen redovisas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
uppsatsens infallsvinkel. De teorier och begrepp som berörs är den mimetiska synen på litteratur 
och normkritik. 

Mimetisk syn på litteratur 

Barnlitteraturforskning kan ha flera olika inriktningar och enligt Nikolajeva bygger alla 
analysmetoder för barnlitteratur på att undersöka relationerna mellan text, verklighet, författare 
och läsare (2004, ss. 34-35). Denna studien utgår från att böckers skildringar av samhället stämmer 
överens med situationer och strukturer som förekommer i verkligheten. Inriktningen för denna 
studie är med andra ord att undersöka förhållandet mellan text och verklighet vilket gör att 
undersökningen enligt Nikolajevas begreppsförklaring kan benämnas som en mimetisk 
undersökning (2004, s. 35).  

Den mimetiska teorin grundar sig i den grekiska termen ”miʹmēsis” som betyder ”härmning” 
(Nationalencyklopedin, 2019b). Den mimetiska synen på litteratur handlar om att se litteratur som 
en avspegling eller imitation av verkligheten (Nikolajeva, 2004, s. 35). Att se litteraturen med 
mimetiska ögon kan spåras ända tillbaka till antiken då Aristoteles menade att dikter kunde ge 
kunskap om den verkliga världen (Nationalencyklopedin, 2019b). Idag är det mimetiska synsättet, 
enligt Nikolajeva, mycket vanligt i barnlitteraturstudier som granskar olika delar av samhället (2004, 
s. 35). En mimetisk litteraturstudie kännetecknas av att miljön såväl som karaktärerna i boken ses 
som verkliga (Nikolajeva, 2004, s. 86). Med andra ord utspelar sig bokens handling i en värld som 
betraktas som verklig och karaktärerna tillskrivs mänskliga egenskaper och kan därmed ses som 
mänskliga individer (Nikolajeva, 2004, s. 86). En sådan syn på litteratur ligger till grund för hur 
karaktärer betraktas i denna läroboksgranskning. Nikolajeva beskriver att mimetiska 
barnlitteraturstudier ofta fokuserar på att granska olika typer av samhällsgrupper som förekommer 
i barnböcker. Några exempel på vanligt undersökta samhällsgrupper i barnlitteratur är män, 
kvinnor, lärare, etniska minoriteter, brottslingar och homosexuella (Nikolajeva, 2004, s. 86). 
Ovannämnda samhällsgrupper har likheter med de mångfaldskategorier som analyseras i denna 
studie. 

Den mimetiska synen på litteratur bygger, som redan nämnts, på att litteraturen speglar 
verkligheten. Detta synsätt innebär också att litteratur har en inverkan på läsarens syn på sig själv 
och omvärlden. För att beskriva hur litteratur kan påverka läsarens själv- och världsbild används 
Botelho och Rudmans metafor; att se böcker som speglar och fönster (2009, s. xiii). Att litteratur 
kan betraktas som speglar innebär enligt Botelho och Rudman att böcker kan ge läsaren möjlighet 
att reflektera över sin identitet och genom litteraturen få en känsla av självbekräftelse (2009, s. xiii) 
Detta innebär att när läsaren identifierar sig med en karaktär och på så sätt speglar sig i litteraturen 
kan hen få en uppfattning om sina förutsättningar i samhället, både i form av möjligheter och 
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begränsningar. Att se litteratur som fönster handlar om att böcker kan ge en inblick i någon annans 
liv (Botelho & Rudman, 2009, s. xiii) och läsaren kan på så sätt se världen från ett annat perspektiv 
än sina egna ögon. Genom att betrakta litteratur som fönster kan litteraturen med andra ord ge en 
förståelse för människor med förutsättningar som skiljer sig från läsarens egna. 

Normkritik 

Nedan förklaras begreppen norm och normkritik. Det sistnämnda begreppet tillämpas som en av 
de teoretiska utgångspunkterna i vår uppsats. 

Kalonaityté hävdar följande ”Kategorisering och rangordning av människor på basis av genus, 
sexuella handlingar, ras och funktionsförmåga har historiskt sett varit en vedertagen och av det 
vetenskapliga samfundet legitimerad människosyn.” (2014, s. 12). Det vill säga att historiskt sett 
har människor kategoriserats och grupperats in i olika kategorier. Kalonaityté menar exempelvis att 
det förr i tiden betraktades som en självklarhet att inhemska etniska minoriteter och kvinnor inte 
hade rätt till samma grundläggande rättigheter som andra individer (2014, s. 12). Med andra ord är 
kategorisering någonting människor har gjort i alla tider och någonting som även görs idag. 
Kategoriseringen i sig anses inte vara ett problem. Däremot kan kategorisering leda till ett 
särskiljande mellan kategorier och på sådant sätt skapas skillnader för hur människor inom de olika 
kategorierna behandlas. Det leder oss vidare till ett redogörande för vad normer är. 

Ett samhälle eller en grupp av människor struktureras av en uppsättning normer som säger 
något om hur medlemmarna ska vara eller agera i sociala sammanhang. Normer definierar på så 
sätt vilka beteenden och föreställningar som är önskvärda och inte inom ett samhälle. Det innebär 
att normer bestämmer vad människor inom ett samhälle värderar som positivt och negativt 
(Kalonaityté, 2014, s. 10). Följaktligen är normer konstruktioner och föreställningar som skildrar 
hur en individ ska tänka och förstå sin omgivning (Martinsson & Reimers, 2014, s. 14). Den individ 
som avviker från normen riskerar att osynliggöras av sin omgivning medan en person som passar 
in i normen i regel bekräftas (Sörensdotter, 2010, ss. 136–137). Normer tillåter individer att känna 
antingen en samhörighet eller utanförskap och därmed kan individer klassificera sig och identifiera 
sig med vissa normer. På så sätt kan normer både exkludera och inkludera beroende på om 
individen kan associera sig med den aktuella normen (Martinsson & Reimers, 2014, s. 21). 

Svaleryd och Hjertson menar att normer ofta associeras med makt (2018, s. 16). Makten kan 
någon individ ha eller bli utsatt för och det finns olika makter inom olika normer vilket i sin tur 
skapar vissa positioner i samhället. Dessa positioner gör det möjligt för individer att identifiera sig 
med en bestämd norm eller inte (Martinsson & Reimers, 2014, s. 22). Ett exempel på två 
identifikationspositioner är kvinna och man som skapar olika normativa förväntningar som en man 
respektive kvinna förväntas att leva upp till (Martinsson & Reimers, 2014, ss. 22–23). Normer 
skapar alltså diverse positioner som gör det möjligt för individer att antingen identifiera sig med 
normen eller inte (Martinsson & Reimers, 2014, s. 11). Det hade antagligen inte varit varken 
genomförbart eller betydelsefullt att klassificera in människor i olika positioner utan normer 
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eftersom det inte hade funnits någon norm avvika från (Martinsson & Reimers, 2014, s. 11). Ett 
exempel på det är den heteronorm som råder i dagens samhälle. Utan heteronormen hade troligtvis 
inte homofobi funnits och lika så hade även den individ som ser sig som homosexuell aldrig heller 
behövt ”komma ut” som homosexuell eftersom det skulle då inte skulle associeras som något 
annorlunda eller avvikande på samma sätt som det görs idag (Martinsson & Reimers, 2014, s. 11). 
Eftersom det finns normer i dagens samhälle som gör det möjligt att klassificera in människor i 
olika positioner vill vi synliggöra huruvida dessa normer skildras i ett urval av läroböcker. Om 
normer skildras i ett urval av läroböcker är det även av intresse att granska vilka normer som 
skildras för att kunna ifrågasätta den eventuella normen. 

Eek-Karlsson och Elmeroth menar att normkritik handlar om att synliggöra och kritiskt granska 
normer och de strukturer som normer skapar (2012, s. 131). Normkritik handlar även om ett 
omformande av normer, ett ifrågasättande av normer eller ett skapande av nya normer. Något som 
är viktigt att ha i åtanke gällande normkritik är att normer är omöjliga att komma ifrån (Svaleryd & 
Hjertson, 2018, s. 75) eftersom vårt samhälle är uppbyggt av normer. Martinsson och Reimers 
menar att det är först när normer granskas som det går att komma underfund med den 
diskriminering och de kränkningar som individer som faller utanför normernas ramar kan utsättas 
för (2014, ss. 10–11). Det är alltså när normer medvetandegörs som det går att undersöka huruvida 
de är rimliga eller inte (Martinsson, 2014, s. 113). Inom normkritik finns det intresse för att belysa 
normer och erkänna de problem som normer kan skapa för olika individer, främst med tanke på 
de ojämlikheter, skillnader och olika förutsättningar som blir en följd av det som vissa normer 
skapar (Martinsson, 2014, s. 148). Enligt Eek-Karlsson och Elmeroth bygger diskriminering på 
ojämlikhet och ett sätt att synliggöra diskriminering på är genom att granska normer (2012, s. 125). 
Det är nämligen så att det ofta är individer som befinner sig inom en normposition som har makten 
att diskriminera andra (Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012, s. 125). 

Martinsson och Reimers menar att normkritik är ett sätt för att nå den diskriminering, de 
kränkningar och trakasserier som förekommer inom skolans värld (2014, s. 29). Med det i åtanke 
anser vi att det är särskilt viktigt att förhålla sig normkritisk även till de läroböcker som används 
inom skolan idag. På så sätt kan vi förhoppningsvis synliggöra den eventuella diskriminering, de 
kräkningar och de trakasserier som vissa läroböcker kan innehålla. Martinsson och Reimers menar 
att genom att kritiskt granska normer går det att komma till insikt om vilka normer som bör 
ifrågasättas eller förändras, vilket i sin tur kan skapa en förståelse kring de hierarkier som normer 
skapar (2014, ss. 29–30). Ett arbete med att synliggöra normer bör ingå i skolans 
likabehandlingsarbete, eftersom kränkningar, diskriminering och trakasserier till stor del associeras 
med normer (Svaleryd & Hjertson, 2018, s. 16). Svaleryd och Hjertson menar att ett ifrågasättande 
av normer är detsamma som att arbeta med likabehandling (2018, s. 69). Det går att arbeta med 
normkritik på olika sätt. Ett sätt att vara normkritisk på är genom att granska och ifrågasätta hur 
normer skildras i läromedel. Det är relevant att tillägga att målet med normkritik inte är att avlägsna 
normer utan syftar snarare till att medvetengöra den makt och de eventuella förtryck som normer 



 

 15 

bär med sig (Svaleryd & Hjertson, 2018, s. 80). Det är med den kunskapen som vi bland annat har 
valt att förhålla oss normkritiska till ett urval av läroböcker för att kunna ifrågasätta hur normer 
eventuellt skildras eller inte. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ge en inblick i hur skolans värdegrund förmedlas i läroböcker inom ämnet 
svenska för årskurs 1. Studien visar vilka utvalda mångfaldskategorier som framställs i läroböcker 
genom bild- och skriftspråk tillsammans, samt genom bild- och skriftspråk som enskilda medium. 
Uppsatsen frågeställningar är följande: 

1. Vilka av mångfaldskategorierna presenteras i ett urval av läroböcker?  

2. I vilken grad framställs mångfaldskategorierna i ett urval av läroböcker? 

3. Vilka skillnader och likheter finns i framställningen av mångfaldskategorierna genom bild, 

skriftspråk, samt genom bild- och skriftspråk tillsammans i ett urval av läroböcker? 

De undersökta mångfaldskategorierna är funktionsnedsättning, religion, kön, familjekonstellationer och 

sexuell läggning. 

Centrala begrepp 

I denna del av uppsatsen presenteras och förklaras några viktiga begrepp. Först definieras hur 
begreppet mångfald används i uppsatsen och vidare förklaras de olika mångfaldskategorier som 
används i granskningen av urvalet läroböcker. 

Mångfald 

Begreppet mångfald anses i denna studie vara den diversitet som det finns utrymme för inom olika 
sociala grupper. I likhet med Svaleryd och Hjertsons definition av begreppet, syftar vår tolkning av 
begreppet på olikheter mellan och inom ett antal mångfaldskategorier (2018, s. 67). Varje 
mångfaldskategori presenteras nedan. 

Mångfaldskategorier 

Nedan definieras de mångfaldskategorier som granskats i ett urval av läroböcker inom ämnet 
svenska för årskurs 1. Dessa mångfaldkategorier har valts av den orsak att de behandlar områden 
som är centrala i skolans värdegrund som beskrivs i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018). 

Funktionsnedsättning  

Begreppet funktionsnedsättning avser individer som har en nedsättning av psykisk, intellektuell 
eller fysisk funktionalitetsförmåga (Svaleryd & Hjertson, 2018, s. 45). För att kunna ta reda på om 
en bokkaraktär är avsedd att ha en funktionsnedsättning utgår vi i tolkningen från att 
funktionsnedsättningen är synlig i bild eller direkt utskriven i skriftspråket. 
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Religion 

Begreppet religion syftar i denna studie främst på de abrahamitiska religionerna kristendom, 
judendom och islam eftersom det är dessa religioner som elever förväntas möta i undervisningen i 
årskurs 1–3 (Skolverket, 2018, s. 206). Vi har även valt att inkludera andra religiösa 
trosuppfattningar som en kategori då vi ser det som viktigt att synliggöra såvida det förekommer i 
urvalet av läroböckerna. 

Kön 

Traditionellt sett avser begreppet kön det biologiska kön som varje enskild individ registreras som 
vid födsel eller som vid ett senare tillfälle fastställs som antingen en man eller en kvinna (Svaleryd 
& Hjertson, 2018, s. 44). Mångfaldskategorin används för att analysera bokkaraktärer och inte 
verkliga människor vilket gör det komplicerat att tala om ett biologiskt kön i denna bemärkelse. 
Därför har vi valt att utgå från att bokkaraktärers biologiska kön samstämmer med den tolkning 
som görs baserat på de manliga respektive kvinnliga attributen. Genom att definiera bokkaraktärers 
kön kan vi synliggöra fördelningen mellan de biologiska könen i läroböckerna. 

Familjekonstellationer 

Familjer ses ofta som grunden för hur människor i ett samhälle organiseras (Nationalencyklopedin, 
2019c). Begreppet familjekonstellation syftar i denna studie på alla kombinationer av 
familjesammansättningar bestående av män, kvinnor och barn som skildras i urvalet av läroböcker. 
För att i denna studie kunna benämna en sammansättning karaktärer som en familj krävs att det 
tydligt framgår genom skriftspråk eller bild att gruppen gestaltas som en familj och inte baseras på 
andra relationer som exempelvis vänskap eller relationer mellan elev och lärare. 

Sexuell läggning 

Olika individer kan ha olika sexuella läggningar, vilket avgör vem en individ sexuellt eller romantiskt 
kan attraheras av. Exempel på sexuella läggningar är hetero-, homo- och bisexuell läggning. En 
heterosexuell person attraheras av det motsatta kön som sig själv, en homosexuell individ attraheras 
till individer med samma kön som sig själv och en bisexuell individ attraheras av båda könen 
(Svaleryd & Hjertson, 2018, s. 46). I denna studien är det de ovan nämnda sexuella läggningar som 
beslutats att ingå i denna mångfaldskategori. Anledningen till varför andra sexuella läggningar inte 
ingår i denna mångfaldskategori är att de är svåra att kategorisera. För att kunna bedöma en 
bokkaraktärs sexuella läggning krävs en märkbar framställning av att en karaktär har en romantisk 
attraktion eller relation med en annan bokkaraktär.  
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Metod 

I denna del presenteras studiens metod och urvalet av de fyra läroböcker som analyseras. Analysen 
i uppsatsen grundar sig på en innehållsanalys som utförs med hjälp av analysverktyg utvecklade för 
att synliggöra de utvalda mångfaldskategorierna. I de kommande styckena förklaras innehållsanalys 
som analysmetod och hur den tillämpas i denna studie. Vidare beskrivs analysverktyget och hur det 
baseras på bestämda attribut som kännetecknar varje mångfaldskategori. 

Analysmetod 

Studien bygger på två olika innehållsanalyser. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och 
Wängnerud innebär en innehållsanalys att innehåll i ett material av antingen muntlig, skriftlig eller 
bildmässig form granskas (2017, s. 198). En innehållsanalys ska även utgå från ett 
forskningsproblem som kan åskådliggöras med hjälp av en sådan typ av metod (Boréus & 
Bergström, 2012, s. 54). En innehållsanalys som metod är relevant för denna studie eftersom 
studien mäter förekomsten av mångfald i läroböcker rekommenderade för elever i årskurs 1. I 
studien undersöks alltså enbart innehållet som explicit skildras i läroböckerna. Esaiasson et al. 
menar att en innehållsanalys är användbar vid bland annat ett redogörande av hur frekvent olika 
innehållsliga kategorier förekommer i det material som granskas (2017, s. 198). En innehållsanalys 
kan exempelvis användas för att granska olika allmänna värderingar som finns i ett samhälle 
(Boréus & Bergström, 2012, s. 53). Enligt Esaiasson et al. innebär en innehållsanalys inte enbart ett 
räknande av innehållskategorier. Författarna menar också att för att ens kunna placera innehållet i 
rätt kategori behöver innehållet först tolkas för att sedan kunna räknas och varje kategori måste 
även definieras (2017, ss. 199, 201). Boréus och Bergström menar att de flesta texter kan analyseras 
med hjälp av en innehållsanalys och att läroböcker lämpar sig för en sådan typ av analys (2012, s. 
50). I och med att vi analyserar innehållet av mångfald i läroböcker stärks vårt val av analysmetod. 

Tillämpning av metod 

Eftersom undersökningen syftar på att ge en inblick i hur mångfald framställs i läroböcker utgår 
analysen från några utvalda mångfaldskategorier. Kategorierna har valts av den anledning att de 
berör några av de aspekter som nämns i Läroplan för grundskolan 2011 (Skolverket, 2018) vad 
gäller skolans värdegrund. Som tidigare nämnts ska ingen utsättas för diskriminering gällande 
religion, sexuell läggning, kön, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling (Skolverket, 
2018, s. 5). Av den orsak är religion, sexuell läggning, kön, familjekonstellationer och funktionsnedsättning de 
fem valda mångfaldskategorierna i denna studie. För att kunna granska läroböckerna utifrån både 
bild och skrift genomförs två olika typer av innehållsanalyser. Först utförs en bildanalys som enbart 
granskar bilderna som ett självständigt medium och sedan utförs en skriftspråksanalys som granskar 
skriftspråket som ett självständigt medium. Sedan sammanställs resultaten från de två analyserna 
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för att undersöka huruvida läroböckerna skildrar de utvalda mångfaldskategorierna genom bild- 
och skrift tillsammans. För att på ett så objektivt sätt som möjligt kunna utföra analyserna granskas 
varje kategori med hjälp av bestämda attribut inom varje kategori. Enligt Bergström och Boréus 
granskas ofta förekomsten i texten med hjälp av ett analysinstrument i form av ett kodschema som 
berättar i detalj vad som ska noteras i de texter som analyseras, ett exempel på ett kodschema är en 
tabell och det som granskas kan variera (2012, ss. 54–55). I denna studie ordnas därför attribut för 
varje mångfaldskategori i enskilda tabeller. De ordnade tabellerna med attribut används som ett 
analysverktyg i vår studie för att kunna synliggöra mångfaldskategorierna i läroböckerna. Här nedan 
redovisas analysverktyget och de attribut som används för att definiera varje mångfaldskategori. 

Analysverktyg 

För att kunna synliggöra mångfald i de granskade läroböckerna har vi skapat olika attribut för varje 
enskild mångfaldskategori. Enligt Nationalencyklopedin definieras attribut som “utmärkande 
egenskap, kännetecken.” (Nationalencyklopedin, 2019d). Varje mångfaldskategori har därför egna 
attribut som kännetecknar den särskilda mångfaldskategorin. Exempelvis tillhör attributet rullstol 
mångfaldskategorin funktionsnedsättning. Varje attribut förknippas starkt med sin tillhörande 
mångfaldskategori för att förtydliga vad som analyseras och för att kunna granska huruvida 
mångfald skildras i läroböckerna. Varje attribut baseras antingen på normer som existerar i 
samhället eller attribut som starkt förknippas med mångfaldskategorin. Ett exempel på ett attribut 
som starkt förknippas med mångfaldskategorin religion är attributet bön. För att identifiera vilka 
attribut som hör till varje mångfaldskategori har författarna bland annat hittat följande referenser. 
En rapport från Rädda Barnens Ungdomsförbund skriven av Sjögren och Jonstoij (2009) om 
normer kring sexualitet och kön hos barn och unga, samt boken “Din vän” skriven av Damber 
(2012) utgiven av organisationen Friends som arbetar mot mobbning och trakasserier. Andra 
referenser används även för att styrka valen av attribut. Det kan dock vara så att författarna missat 
att ta med något viktigt attribut, men resultaten kan tolkas i förhållande till de attribut som redovisas 
här nedan. 

Funktionsnedsättning 

För att bestämma vilka attribut som är relevanta för mångfaldskategorin funktionsnedsättning har 
författarna valt att dela in mångfaldskategorin i synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Synliga 
funktionsnedsättningar syftar till fysisk nedsatt funktionsförmåga medan osynliga funktionsnedsättningar 
syftar till psykisk nedsatt funktionsförmåga. Damber som är grundare av organisationen Friends 
menar att ett exempel på när normer påverkar vad som ses som en funktionsnedsättning eller inte, 
är vad samhället ser som hjälpmedel och inte (2012, s. 38). Ovanstående exempel konkretiseras 
med följande citat ”Till exempel räknas en människa som använder rullstol för att ta sig fram som 
funktionshindrad, medan den som behöver en stege för att byta lysrör i taket som icke-
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funktionshindrad.” (Damber, 2012, s. 38). Det är alltså samhället som avgör vad en person bör 
klara av utan hjälpmedel (Damber, 2012, s. 38). Utifrån Backman och Martinssons tolkningar har 
attributen för synliga funktionsnedsättningar baserats på olika hjälpmedel som kan kopplas till en 
funktionsnedsättning. Två av attributen för synliga funktionsnedsättningar är rullstol och glasögon. 
Glasögon kan ses som ett viktigt hjälpmedel för individer med synfel eftersom de måste använda 
glasögon för att kunna genomföra sin vardag på ett likvärdigt sätt som en individ utan synfel. 
Attributet saknar arm eller ben motiveras utifrån att det kan vara en synlig nedsatt funktionsförmåga. 
Alla attribut för osynliga funktionsnedsättningar bygger på egna erfarenheter av elever med psykisk 
funktionsnedsättning som båda författarna har stött på i svenska skolor. Enligt Hallberg och R-M 
Hallberg är ADHD ett exempel på en osynlig funktionsnedsättning (2014, s. 9). Även det ligger till 
grund för varför ADHD finns med som attribut för osynliga funktionsnedsättningar. 
 
Tabell 1: Attribut inom funktionsnedsättning.  

Funktionsnedsättning 
Synliga Osynliga 

• Rullstol  
• Rullator  
• Kryckor  
• Protes  
• Glasögon  
• Hörapparat  
• Gips  
• Käpp  
• Saknar arm eller ben 

• ADHD  
• ADD  
• Autism 

 

Religion 

De attribut som används för att analysera huruvida religion skildras i ett urval av läroböcker har 
motiverats efter hur Wibeck (2004) beskriver några olika dimensioner som religioner bör innehålla. 
Några av de dimensioner som Wibeck lyfter fram är bland annat en rituell och en berättande 
dimension (2004, ss. 19–21). Med den rituella dimensionen menas att en religion ofta innehåller 
olika ritualer som utövas, som till exempel böner eller gudstjänst. Med den berättande dimensionen 
menas att inom en religion skildras oftast olika myter eller heliga texter som exempelvis kan handla 
om skapelsen, grundare av religionen, eller andra viktiga berättelser inom en religion (Wibeck, 2004, 
ss. 19–21). Wibecks (2004) definition förklarar våra val av attributen religiösa föremål och bön inom 
mångfaldskategorin religion. Wibeck uppmärksammar även en annan dimension, nämligen den 
materiella dimensionen (2004, s. 22). Ett exempel på den materiella dimensionen är olika heliga 
byggnader, symboler, konst eller andra skapelser (Wibeck, 2004, ss. 22-23). Med det i åtanke har 
valet för attributet heliga byggnader motiverats. Enligt Wibeck finns det människor som inte är del av 
någon officiell religiös grupp utan har andra egna metoder eller livsåskådningar (2004, ss. 22-23). 
För att kunna synliggöra om eventuella andra religiösa trosuppfattningar skildras i urvalet av 
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läroböcker, benämns ett av attributen som annan religiös trosuppfattning. Utöver det granskas även 
fördelningen mellan de abrahamitiska religionerna, judendom, islam och kristendom i de granskade 
läroböckerna. 

 
Tabell 2: Attribut inom religion. 

Religion  
Kristendom  Judendom  Islam  Annan religiös 

trosuppfattning  
• Religiös klädsel 
(prästkläder)  
• Religiösa föremål 
(Bibeln)   
• Religiösa symboler 
(kors)  
• Högtider (jul, påsk)  
• Bön  
• Heliga byggnader 
(kyrka)  
• Gud  

• Religiös klädsel (kippa)  
• Religiösa föremål 
(tora, menora)  
• Religiösa symboler 
(davidsstjärna)  
• Högtider (chanukka, 
sabbat)  
• Bön  
• Heliga byggnader 
(synagoga)  
• Gud  

• Religiös klädsel (hijab, 
turban)   
• Religiösa föremål 
(koranen)   
• Religiösa symboler 
(halvmåne med stjärna)  
• Högtider (ramadan)  
• Bön  
• Heliga byggnader 
(moské)  
• Gud (Allah)  

• Religiös klädsel  
• Religiösa 
föremål  
• Religiösa 
symboler  
• Högtider  
• Bön  
• Heliga 
byggnader   
• Gud/gudar  

 

Kön  

Både män och kvinnor bär på olika förväntningar som berättar hur en person ska vara och agera, 
som exempelvis att en kvinna förväntas vara feminin medan en man förväntas vara maskulin 
(Sjögren & Jonstoij, 2009, s. 16). Enligt Nikolajeva finns det normer för vad som kan konstrueras 
som “manlighet” och “kvinnlighet” (2004, s. 129). Till exempel ses kvinnor med fina klänningar 
som könsstereotypiska eftersom individen då lever upp till en rådande könsnorm (Nikolajeva, 2004, 
s. 129). Ett exempel på ett yttre kvinnligt attribut är ett långt och vackert hår (Nikolajeva, 2004, s. 
133). Attributen långt hår och kvinnlig klädsel stärks därför med Nikolajevas (2004) förklaring av vad 
som ses som stereotypt för en kvinna. För att kunna avgöra om en karaktär i urvalet av läroböcker 
skildras som en kvinna används ovan nämnda attribut tillsammans med andra attribut. Nikolajeva 
menar att “kvinnliga och manliga egenskaper bygger på motsatser” (2004, s. 129). Med det i åtanke 
har författarna utformat motsvarande attribut för det manliga könet, nämligen kort hår och manlig 
klädsel som exempelvis slips och badbyxor. Wedin menar också att samhället delar upp män och 
kvinnor utifrån vad som ses som manligt och kvinnligt vilket dels kan bero på att samhället 
tillskriver könen motsatta egenskaper för vad som ses som manligt och kvinnligt (2011, s. 50). Ett 
exempel på det kan vara kläder och färger (Wedin, 2011, s. 50) som även finns med som två av 
studiens attribut för att kunna göra en könsbestämning på karaktärerna utifrån normer över vad 
som ses som manligt och kvinnligt. Attributen rosa och lila tillskrivs som attribut för vad som 
traditionellt sett ses som kvinnligt medan attributen blå och grön ses som attribut för det manliga 
könet. Attributen överensstämmer med vad Wedin (2011) säger om färgerna blå och rosa. Wedin 
menar att färgen blå förknippas som en ”pojkfärg” och färgen rosa som en ”flickfärg” (2011, s. 



 

 22 

52). Resterande attribut ses som varandras motsatser när det kommer till vad som av samhället 
anses som manligt respektive kvinnligt. 

 
Tabell 3: Attribut inom kön. 

Manligt kön (man, pojke) Kvinnligt kön (kvinna, flicka) 
• Manlig kroppsform (muskulös, bredaxlad)   
• Kort hår (kortare än till käkbenen)  
Ansiktshår (skägg, mustasch)  
• Färgerna blå eller grön finns på kläder (färgerna ska 
vara klara, ej tex blågrå/grågrön)  
• Huvudbonad (keps)  
• Pojknamn eller substantivet 
pappa/farfar/morfar/herr/man, eller pronomen 
han/honom 
• Manlig klädsel (slips, fluga, badbyxor)  

• Kvinnlig kroppsform (bröst, breda höfter, smal midja)  
• Långt hår (längre än till käkbenen)  
• Smink och smycken (mascara, läppstift, nagellack)  
• Färgerna rosa eller lila finns på kläder (färgerna ska 
vara klara, ej tex rödrosa/blålila)  
• Uppsatt hår (synlig hårsnodd, hårspänne, diadem, 
rosett eller synlig hästsvans, tofs, fläta)  
• Flicknamn eller substantivet 
mamma/mormor/farmor/dam/tant, eller pronomen 
hon/henne  
Kvinnlig klädsel och tillbehör (Klänning, kjol, högklackade 
skor, baddräkt, strumpbyxor, handväska)  

 
För att kunna bestämma vilket biologiskt kön personer skildras som i ett urval av läroböcker i 
ämnet svenska för elever i årskurs 1 används attributen beskrivna ovan. Om någon av de granskade 
karaktärerna tillskrivs lika många attribut från både manligt kön och kvinnligt kön eller inte några alls, 
tolkas karaktären som könsneutral.  
 
Tabell 4: Antal karaktärer med vardera kön. 

Antal män/pojkar Antal kvinnor/flickor Antal könsneutrala 
  

  

Ovanstående tabell används i analysen för att se fördelningen mellan de olika könen för att kunna 
synliggöra mångfald inom kategorin kön. 

Familjekonstellationer 

Enligt Ahrne, Roman och Franzén finns det idag ett flertal av olika familjekonstellationer (2008, s. 
111). Kärnfamiljen ses som den traditionella familjekonstellationen men det finns även andra typer 
av familjekonstellationer. Exempel på andra typer av familjekonstellationer är när de vuxna i 
familjen tillhör samma kön eller familjer med bara en vuxen (Ahrne, Roman & Franzén, 2008, ss. 
111-112). Eftersom kärnfamiljen betraktas som den traditionella familjekonstellationen ses 
kärnfamiljen som den rådande normen gällande familjekonstellationer. Författarnas motivation för 
valen av attribut är att de representerar en variation av olika typer familjekonstellationer. Attributen 
möjliggör för att i analysen kunna granska huruvida mångfald inom olika familjekonstellationer 
skildras urvalet av läroböcker. 
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Tabell 5: Attribut inom familjekonstellationer. 
Familjekonstellationer 

• Mamma + Pappa (Kärnfamilj)  
• Mamma + Mamma  
• Pappa + Pappa   
• Mamma  
• Pappa   
• Mor/farföräldrar  
• Fosterfamilj  
• Övrig släkt 

 

Sexuell läggning  

Det existerar en heteronorm i vårt samhälle som alla i ett samhälle förväntas att följa. En 
heteronorm har som utgångspunkt att alla människor är heterosexuella och att det endast finns två 
biologiska kön som en individ kan födas som (Sjögren & Jonstoij, 2009, ss. 7, 10). För att kunna 
undersöka om en variation av sexuell läggning skildras i ett urval av läroböcker är det relevant att 
även granska andra sexuella läggningar som inte ingår inom heteronormen. Enligt en rapport från 
Rädda barnets ungdomsförbund bemöts ofta de barn som inte lever upp till heteronormen med 
tystnad av vuxna (Sjögren & Jonstoij, 2009, s. 10). För att synliggöra om mångfald skildras inom 
sexuell läggning används attributen attraktion/relation till motsatt kön, attraktion/relation till samma kön, 
odefinierbar attraktion/relation där könsneutrala karaktärer är inblandade. Valet av dessa attribut motiveras 
av intresset för att undersöka om heteronormen reproduceras i urvalet av läroböcker, men också 
huruvida andra sexuella läggningar än heterosexualitet representeras. 
 
Tabell 6: Attribut inom sexuell läggning. 

Sexuell läggning 
• Attraktion/relation till motsatt kön (hålla hand, pussas)  
• Attraktion/relation till samma kön (hålla hand, pussas)  
• Odefinierbar attraktion/relation där två könsneutrala karaktärer är inblandade (hålla hand, pussas) 

 

Material och urval 

Urvalet i studien koncentreras till läseböcker inom läsförståelse för årskurs 1. För att böckerna i 
urvalet ska vara jämförbara med varandra innehåller alla böckerna ungefär lika mycket skrift och 
bilder. Urvalet har avgränsats till att omfatta en läsebok från fyra läroboksserier utgivna av tre olika 
förlag. De utvalda läroböckerna är: 

• Den magiska kulan A läsebok av Mats Wänblad (2011). 
• Jag läser A, Huset på Alvägen av Martin Widmark (2008). 
• Kom och läs! Förstagluttarna A av Moni Nilsson, Birgitta Annell och Gunilla Håkansson 

(1999). 
• Livet i Bokstavslandet åk 1 Läsebok grön av Ulf Stark (2015). 
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Urvalet motiveras med att böckerna är omtalade och aktuella inom undervisning i Sverige idag. För 
att stärka urvalet mejlade författarna fyra verksamma lärare som tipsade om läroböckerna “Den 
magiska kulan” (Wänblad, 2011) och “Livet i bokstavslandet” (Stark, 2015) vilket motiverade valen 
för dessa två böcker. 13 olika bokförlag kontaktades även för att få ett så rättvist urval som möjligt, 
men tyvärr svarade endast ett fåtal av de kontaktade bokförlagen. Några av bokförlagen svarade att 
de inte ger ut någon försäljningsstatistik, och några tipsade om läsförståelseböcker som inte är 
relevanta för denna studie. Därför gjordes ett annat typ av urval för de sista två böckerna. 
Läroboken “Kom och läs Förstagluttarna A” (Nilsson, Håkansson & Annell, 1999) valdes baserat 
på en debattartikel från Svenska Dagbladet som lyfter kritik mot läroboken. Föräldrar och forskare 
påstår att “Förstagluttarna” är en läsebok som både är sexistisk, rasistisk och innehåller ett vanställt 
genusperspektiv (Johannisson, 2008). I artikeln kritiseras boken av läroboksforskaren Eilard (u.å.) 
som menar att boken inte tycks gå i linje med skolans värdegrund (Johannisson, 2008). ”Kom och 
läs Förstagluttarna A” (Nilsson, Håkansson & Annell, 1999) anses därför som relevant för studiens 
urval av läroböcker eftersom denna studie fokuserar på mångfald. Valet av läroboken “Jag läser A 
Huset på Alvägen” (Widmark, 2008) baseras på att författaren Martin Widmark är populär bland 
barn då han bland annat är författare av de populära barnböckerna “Lasse Majas detektivbyrå”. 
Martin Widmark är även initiativtagare till projektet “En läsande klass” (En läsande klass, 2019). 
Syftet med projektet är att ge lärare verktyg för att underlätta arbetandet med läsförståelse hos 
bland annat lågstadieelever (En läsande klass, 2019). Eftersom Martin Widmark är insatt i 
läsförståelse för lågstadiet anses hans lärobok som relevant för urvalet. Genom att välja böcker 
som finns tillgängliga för lärare att använda i sin undervisning ger studien en inblick i hur mångfald 
kan komma till uttryck i svenska skolor. Därmed kan studien ge en bild av hur de utvalda 
läroböckerna samstämmer med skolans värdegrund som beskrivs i Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018). 

 

Avgränsningar  

Undersökningen avgränsas till att endast fokusera på läseböcker avsedda för lästräning i årskurs 1. 
I undersökningen utesluts alla typer av övnings- och arbetsböcker som innehåller skrivuppgifter 
eller andra typer av läsövningar. Denna avgränsning görs för att författarna vill granska läroböcker 
som är kapitelböcker med en sammanhängande narrativ berättelse. En orsak till valet av denna 
typen av barnlitteratur är att de allra flesta skolor använder sådana typer av läseböcker inom 
svenskundervisning för årskurs 1. Läroböckerna som granskas i denna studie har en 
sammanhängande handling med huvudkaraktärer som läsaren får följa genom hela boken. 
Böckernas handling utspelar sig i en miljö som framställs som en verklig värld och 
huvudkaraktärerna är av mänsklig karaktär. På grund av uppsatsens omfång och tidsbrist begränsas 
urvalet ytterligare genom att analysen utförs på 50 sammanhängande och slumpvis utvalda sidor i 
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varje bok. Ett kriterium för urvalet är att sidorna är en del av bokens narrativa berättelse. Sidor som 
innehåller inslag av faktatexter eller dylikt analyseras inte. 

Testanalys  

För att säkerställa att de valda analysmetoderna fungerar och att attributen är tillräckligt definierade, 
utförs en testanalys. I testanalysen granskas en läsebok för årskurs 1 med liknande utformning som 
undersökningens urval. Enligt Boréus och Bergström är en testanalys [pilotstudie] bra att göra 
innan den huvudsakliga analysen genomförs för att synliggöra eventuella brister i analysverktygen 
(2012, s. 56). Testanalysen utförs på följande bok: 

• Olas bok från läromedelserien Läs med oss av Monica Benoit och Kerstin Sundh (2005). 

Efter testanalysen korrigerades några av de undersökta mångfaldskategorierna på grund av att 
författarnas resultat skiljde sig åt från varandra på några av attributen. För att kunna uppnå ett mer 
korrekt resultat ändrades vissa av attributen i analysverktyget med tydligare definitioner. 

Dubbelkodning  

Enligt Boréus och Bergström bör det göras en dubbelkodning av materialet som analyseras för att 
kontrollera att inte olika resultat framkommer beroende på vem som utför analysen (2012, s. 57). I 
denna studie har allt material analyserats två gånger, en gång av vardera författare. Därefter 
sammanställdes resultaten och fördes in i digitala tabeller. 

Etiska överväganden  

Vår studie är en granskning av ett urval av läroböcker för årskurs 1 i ämnet svenska. Studien syftar 
inte till att kritisera böckernas författare eller illustratörer på ett negativt sätt. Vårt syfte är att 
granska huruvida mångfald skildras i läroböckerna för att skapa förståelse kring vad som förmedlas 
kopplat till skolans värdegrund (Skolverket, 2018). Studien innehåller inga observationer, enkäter 
eller intervjuer vilket innebär att inga personuppgifter hanteras. Enligt Vetenskapsrådet finns det 
en rad olika principer som forskare ska uppfylla för att förhålla en god forskningssed (2017, s. 69). 
Denna uppsats behandlar framförallt de två principerna objektivitet och ärlighet (Vetenskapsrådet, 
2017, s. 69). Vi förhåller oss så långt det är möjligt objektiva och bortser, i den grad det är möjligt, 
från våra egna uppfattningar om normer och känslor i analys och diskussion. Författarna är även 
ärliga i redovisandet av studiens resultat. 

Reliabilitet 

En viktig aspekt för trovärdigheten för empiriska undersökningar är att alla delar av 
undersökningen utförs med hög noggrannhet (Boréus & Bergström, 2014, s. 42) och utan slarvfel 
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(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 64). Detta innebär att alla mätningar 
och uträkningar måste vara exakta, samt att såvida analysen genomförs med de givna 
analysverktygen ska resultaten kunna bli identiska oberoende av vem som utför undersökningen 
(Boréus & Bergström, 2014, s. 42). För att säkerställa att samma resultat ska kunna upprepas vid 
ett nytt undersökningstillfälle är analysverktygen i denna studie väl utarbetade och testade. De 
attribut som används för att klassificera mångfaldskategorierna är noga definierade så att andra 
forskare ska kunna identifiera de olika mångfaldskategorierna på samma sätt som görs i denna 
studie. Även om analysverktygen är väl utformade krävs, enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Towns och Wängnerud (2017, s. 64), att den som använder analysverktygen förhåller sig noggrann 
under tillämpningen av analysverktyget för att uppnå hög reliabilitet.  

Det bör dock tilläggas att oavsett hur noggrant analysverktygen utformas och används kan 
analysen till viss del påverkas av våra egna tolkningar. Enligt Boréus och Bergström är det få 
undersökningar som lever upp till alla reliabilitetsaspekter (2014, s. 44) och eftersom tolkning är en 
självklarhet i denna typen av studier skulle det vara orimligt att uppnå resultat som är fullständigt 
neutrala (Boréus & Bergström, 2014, ss. 42-43). Vi förhåller oss så långt det är möjligt objektiva 
genom att noggrant tillämpa analysverktyget för att inte påverka resultatet med våra egna normer. 
Det bör även tilläggas att resultaten inte är generaliserbara och applicerbara på andra läroböcker 
inom andra årskurser eller ämnen. Resultaten av denna studie kan heller inte tillskrivas andra 
läroböcker av samma genre, men resultaten kan ändå ses som viktiga för lärare som använder de 
granskade läroböckerna i sin undervisning. Vi menar att lärare bör vara uppmärksamma på hur 
samspelet mellan läromedel och läroplan kan se ut. 

Validitet 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud innebär begreppet validitet att 
studien undersöker det som efterfrågas i frågeställningen samt att undersökningen inte innehåller 
systematiska fel (2017, s. 58). Vad gäller det sistnämnda anses validiteten i denna studien vara 
relativt hög. Detta på grund av att samtliga analyser har utförts av två personer var för sig, vilket 
gör att varje analys uppnår två resultat som är oberoende av varandra. I fall de separerade resultaten 
samstämmer med varandra ökar studiens validitet eftersom sannolikheten för att två personer har 
gjort samma feltolkning är relativt låg. När det handlar om huruvida studien svarar på 
frågeställningarna betraktas denna studies validitet som hög eftersom analys och diskussion på ett 
tydligt sätt återkopplar till studiens syfte och frågeställningar. 

Datainsamling 

Undersökningen utförs med hjälp av två olika typer av innehållsanalyser. I denna del av uppsatsen 
redogörs det för hur bildanalysen och skriftspråksanalysen genomförs samt hur datainsamlingen 
går till väga.  



 

 27 

Som tidigare nämnts genomgår allt material en dubbelkodning vilket betyder att båda analyserna 
genomförs av författarna var för sig. Genom att koda analysmaterialet två gånger kan eventuella 
analysfel undvikas och studiens reliabilitet kan därmed höjas. Urvalet består av fyra läroböcker som 
granskas utifrån en bildanalys och en skriftspråksanalys som genomförs av författarna var för sig. 
Totalt genomförs alltså två bildanalyser och två skriftspråkanalyser per lärobok. För att minska 
risken att skriftspråket eventuellt skulle påverka tolkningen av bilderna genomförs bildanalysen 
innan skriftspråkanalysen.  

I bildanalysen undersöks enbart bilderna. Analysen går till väga på ett sådant sätt att 50 slumpvis 
utvalda sidor i urvalet av läroböcker granskas enskilt och oberoende av varandra av båda 
författarna. Med hjälp av tabellerna i analysverktyget, som beskrivs ovan, granskas bilderna en och 
en, utifrån varje attribut inom mångfaldskategorierna funktionsnedsättning, religion, kön, 
familjekonstellationer och sexuell läggning. Alla karaktärer som är möjliga att tolka utifrån 
mångfaldskategorierna analyseras. För att en karaktär ska kunna definieras som tolkningsbar 
behöver de flesta mångfaldskategorier vara tydligt synliga i bilden. Det vill säga att den största delen 
av karaktären är iakttagbar. Bilder som skildrar suddiga karaktärer i bakgrunden eller karaktärer där 
endast ansiktet är synligt på bild är exempel på icke analyserbara karaktärer. Djurkaraktärer ses inte 
som analyserbara även om de är tillskrivna vissa mänskliga egenskaper. Övriga delar av bilden så 
som omgivning och detaljer ingår också i analysen. För varje gång ett attribut representeras i en 
bild kodas det in i analysverktyget. På varje sida analyseras bilderna enskilt oberoende av varandra 
vilket innebär att samma karaktär kan tolkas på olika sätt från bild till bild. Exempelvis kan samma 
karaktär kodas inom attributet ansiktshår på vissa bilder och inte alls på andra bilder eftersom 
attributet inte är synligt på alla bilder. Varje karaktär kan endast tillskrivas samma attribut en gång 
per sida. Exempelvis, räknas attributet rosa eller lila kläder endast en gång även om karaktären har 
mer än ett rosa plagg. 

I skriftspråksanalysen undersöks huruvida och på vilket sätt mångfaldskategorierna 
funktionsnedsättning, religion, kön, familjekonstellationer och sexuell läggning presenteras genom 
skriftspråket. Skriftspråksanalysen utgår från samma slumpvis utvalda sidor som bildanalysen, och 
samma analysverktyg med likadana kategorier och attribut. Detta för att göra det möjligt att jämföra 
resultaten mellan bildanalysen och skriftspråksanalysen. I analysen granskas allt skriftspråk som 
tillhör rubriker, händelseförlopp och bilder. Sidorna analyseras oberoende av varandra och inga 
tolkningar görs baserat på förkunskaper från bildanalysen och tidigare analyserade sidor. Vissa av 
böckerna är utformade med ordlistor längst nere eller uppe på sidorna. Sådana typer av ordlistor 
utelämnas från analysen. Dock inkluderas ordlistor som täcker en stor del av sidan eftersom sådana 
typer av ordlistor betraktas som en central del av lärobokens skriftspråk. Vad gäller karaktärer kodas 
samma karaktär endast en gång per sida. Det vill säga att när samma namn, pronomen eller 
substantiv nämns, och riktas till samma karaktär mer än en gång på samma sida, kodas karaktären 
enbart en gång. Namn som utifrån skriftspråket på den aktuella sidan tydligt tillhör ett djur eller 
icke mänsklig karaktär analyseras inte. När det inte tydligt framgår att namnet, pronomenet eller 
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substantivet tillhör en icke mänsklig karaktär, ingår den i analysen. I likhet med bildanalysen 
analyseras, utöver bokens karaktärer, de övriga delarna av skriftspråket. Det vill säga att alla person- 
och miljöbeskrivningar samt händelseförlopp ingår i skriftspråkanalysen. 

Efter genomförandet av analyserna bearbetas och sammanställs författarnas resultat genom att 
skriva in alla kodade attribut i gemensamma tabeller. Den insamlade data från de två enskilda 
författarna redovisas alltså inte i uppsatsens resultatdel. Inom de kategorier där författarnas resultat 
skiljs åt diskuteras skillnaden mellan resultaten och författarna kommer överens om ett gemensamt 
resultat som befinner sig mellan författarnas tidigare resultat. Skillnaden mellan författarnas resultat 
inom varje mångfaldskategori skiljer sig i denna studie som mest med sex attribut. På så sätt anser 
vi att vi kan nå den mest korrekta tolkningen. Resultaten från analyserna redovisas läroboksvis i 
form av tabeller och text över de analyserade mångfaldskategorierna. Resultatet av bildanalysen 
och skriftspråksanalysen sammanställs och visar därmed vilka av mångfaldskategorierna som 
skildras sammanlagt i bild- och skriftspråk. Avslutningsvis jämförs resultaten från de fyra 
läroböckerna i en sammanfattande analys och diskussion för att belysa skillnader och likheter 
mellan böckerna, samt återkopplar till studiens syfte och frågeställningar. 

Reflektion över metoden 

Studien utgår från två författares tolkningar vilket gör att resultaten till viss del påverkas av 
författarnas personliga erfarenheter och uppfattningar, något som gör att studiens resultat inte kan 
generaliseras till alla läroböcker. Det bör även tilläggas att den som använder analysverktyget till 
viss del gör en egen tolkning av attributen. Ett exempel är klassificering av färger. Tolkaren 
använder sin personliga uppfattning av vad som är blått och grönt eller var gränsen går mellan rosa 
och röd färg. För att undvika denna typ av personliga tolkningar kan givetvis en ännu tydligare 
definition av varje attribut utformas men detta är något som inte prioriterats i denna studie på 
grund av tidsbrist. 
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Resultat 

I denna del av uppsatsen redovisas resultaten av de granskade läroböckerna. Resultaten redogörs 
bok för bok i form av tabeller och text. De granskade mångfaldskategorierna är funktionsnedsättning, 
religion, kön, familjekonstellationer och sexuell läggning. 

Den magiska kulan, ABC – klubben s. 26-76 

Resultaten för de mångfaldskategorier som representeras med enstaka eller inga attribut redovisas 
enbart genom text. Sammanfattningsvis visar resultaten att ”Den magiska kulan” (2011) skildrar 
mångfald inom mångfaldskategorierna funktionsnedsättning, och kön. Boken skildrar ingen mångfald 
inom mångfaldskategorierna religion, familjekonstellationer och sexuell läggning.  
 
Tabell A.1: Resultaten av funktionsnedsättningar. 

Funktionsnedsättning  
Attribut  Bild Skrift Bild och skrift 
Rullstol  1 0 1 
Glasögon  4 0 4 
Övriga attribut  0 0 0 

Inom mångfaldskategorin funktionsnedsättning saknas skildringar av attributen rullator, kryckor, protes, 
hörapparat, gips, käpp, saknar arm eller ben, ADHD, ADD och autism i både bild- och skriftspråk. 
 
Inom mångfaldskategorin religion saknas representationer av attributen judendom, islam och annan 
religiös trosuppfattning genom både bild- och skriftspråk. Attributet kristendom skildras en gång genom 
skriftspråket och noll gånger genom bild. 
 
Tabell A.2: Resultaten av kön. 

Manligt kön   Kvinnligt kön   
Attribut   Bild   Skrift   Bild och 

skrift   
Attribut   Bild   Skrift   Bild och 

skrift   
Manlig kroppsform   10  0   10  Kvinnlig kroppsform   6   0   6   
Kort hår   52   0   52   Långt hår   83   0   83  
Ansiktshår   0   0   0   Smink och smycken   2  0   2  
Blå eller gröna kläder   76   0   76  Rosa eller lila kläder   34   0   34  
Keps   5   0   5   Uppsatt hår   54   0   54  
Manligt namn/ 
substantiv/pronomen   

0   41   41   Kvinnligt namn/ 
substantiv/pronomen   

0   71   71  

Manlig klädsel   1   0   1  Kvinnlig klädsel och 
tillbehör   

4  0   4  

Totalt antal män/pojkar   53   41   94   Totalt antal 
kvinnor/flickor   

81   71  152  

Inom mångfaldskategorin kön skildras även 9 könsneutrala karaktärer via bild, 6 könsneutrala 
karaktärer skildras genom skriftspråket och 15 könsneutrala karaktärer skildras genom bild- och 
skriftspråket tillsammans. 
 
Inom mångfaldskategorin familjekonstellationer skildras enbart attributet mamma + pappa en gång 
genom skriftspråket.  
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Mångfaldskategorin sexuell läggning skildras inte alls. 

Jag läser A, Huset på Alvägen s. 60-110 

Resultaten för de mångfaldskategorier som representeras med enstaka eller inga attribut redovisas 
enbart genom text. Sammanfattningsvis visar resultaten att ”Jag läser A, Huset på Alvägen” (2008) 
skildrar mångfald inom mångfaldskategorierna funktionsnedsättning, och kön. Boken skildrar ingen 
mångfald inom mångfaldskategorierna religion, familjekonstellationer och sexuell läggning.  
 
Tabell B.1: Resultaten av funktionsnedsättningar. 

Funktionsnedsättning  
 Attribut  Bild  Skrift   Bild och skrift  
Glasögon  1  1  2  
Saknar arm eller ben  1  0  1  
Övriga attribut   0  0  0  

Övriga av attributen inom mångfaldskategorin funktionsnedsättning innefattar rullstol, rullator, kryckor, 
protes, hörapparat, gips, käpp, saknar arm eller ben, ADHD, ADD och autism. Dessa attribut framställs 
inte genom varken bild eller skrift i läroboken.  
 
Tabell B.2: Resultaten av kön. 

Manligt kön  Kvinnligt kön  
Attribut  Bild  Skrift  Bild och 

skrift  
Attribut  Bild  Skrift  Bild och 

skrift  
Manlig kroppsform  31  0  31  Kvinnlig kroppsform  2  0  2  
Kort hår  41  0  41  Långt hår  12  0  12  
Ansiktshår  22  0  22  Smink och smycken  19  0  19  
Blå eller gröna kläder  39  0  39  Rosa eller lila kläder  11  0  11  
Keps  1  0  1  Uppsatt hår  23  0  23  
Manligt namn/ 
substantiv/pronomen  

0  50  50  Kvinnligt namn/ 
substantiv/pronomen  

0  27  27  

Manlig klädsel  0  0  0  Kvinnlig klädsel och tillbehör  9  0  9  
Totalt antal män/pojkar  48  50  98  Totalt antal kvinnor/flickor  12  27  39  

Utöver detta resultat tolkas 10 karaktärer som könsneutrala genom skriftspråket. I bildanalysen 
kodas inga av karaktärerna som könsneutrala. 
 
Mångfaldskategorin familjekonstellationer representeras en gång vilket är genom attributet mamma som 
finns med en gång i lärobokens skriftspråk. 
 
Mångfaldskategorierna religion och sexuell läggning representeras inte genom något av sina attribut i 
varken bild- eller skriftspråket. 

Kom och läs! Förstagluttarna A s. 38-88 

Resultaten för de mångfaldskategorier som representeras med enstaka eller inga attribut redovisas 
enbart genom text. Sammanfattningsvis visar resultaten att ”Kom och läs! Förstagluttarna A” 
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(1999) skildrar mångfald inom mångfaldskategorierna religion, och kön. Boken skildrar ingen 
mångfald inom mångfaldskategorierna funktionsnedsättningar, familjekonstellationer och sexuell läggning.  
 
Inom mångfaldskategorin funktionsnedsättning skildras attributet glasögon 17 gånger genom bild och 
noll gånger genom skriftspråket. De resterande attributen som är rullstol, rullator, kryckor, protes, 
hörapparat, gips, käpp, saknar arm eller ben, ADHD, ADD och autism saknar skildring genom varken 
bild- eller skriftspråk. 
 
Tabell C.1: Resultaten av religion. 

Religion  
Attribut  Bild Skrift Bild och skrift 
Kristendom  3 6 9 
Judendom  1 0 0 
Islam  1 2 3 
Övriga attribut  0 0 0 

Inom mångfaldskategorin religion skildras inte attributet annan religiös trosuppfattning genom bild- eller 
skriftspråk. 
 
Tabell C.2: Resultaten av kön. 

Manligt kön   Kvinnligt kön   
Attribut   Bild   Skrift   Bild och 

skrift   
Attribut   Bild   Skrift   Bild och 

skrift   
Manlig kroppsform   8  0   8  Kvinnlig kroppsform   16   0   16   
Kort hår   59   0   59   Långt hår   38   0   38  
Ansiktshår   9   0   9  Smink och smycken   5  0   5  
Blå eller gröna kläder   65   0   65  Rosa eller lila kläder   8   0   8  
Keps   1  0   1  Uppsatt hår   11   0   11  
Manligt namn/ 
substantiv/pronomen   

0   68   68  Kvinnligt namn/ 
substantiv/pronomen   

0   53   53  

Manlig klädsel   0   0   0  Kvinnlig klädsel och tillbehör   5  4   9  
Totalt antal män/pojkar   59   68   127   Totalt antal kvinnor/flickor   34   53  87  

Inom mångfaldskategorin kön skildras även 13 könsneutrala karaktärer genom bild, 4 könsneutrala 
karaktärer skildras via skrift och 17 könsneutrala karaktärer skildras genom både bild- och skriftspråk. 
 
Inom mångfaldskategorin familjekonstellationer skildras enbart attributet mamma + pappa tre gånger 
genom skriftspråket. Det saknas skildring av attributen mamma + mamma, pappa + pappa, mamma, 
pappa, mor/farföräldrar, fosterfamilj och övrig släkt genom varken bild- eller skriftspråk. 
 
Inom mångfaldskategorin sexuell läggning skildras inga attribut alls. 

Livet i bokstavslandet, grön åk 1 s. 36-86 

Resultaten för de mångfaldskategorier som representeras med enstaka eller inga attribut redovisas 
enbart genom text. Sammanfattningsvis visar resultaten att ”Livet i bokstavslandet” (2015) skildrar 
mångfald inom mångfaldskategorierna funktionsnedsättning, religion, och kön. Boken skildrar ingen 
mångfald inom mångfaldskategorierna familjekonstellationer och sexuell läggning.  
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Tabell D.1: Resultaten av funktionsnedsättningar. 

Funktionsnedsättning  
Attribut  Bild  Skrift  Bild och skrift  
Glasögon  3  0  3  
Käpp  2  0  2  
Övriga attribut  0  0  0  

Inom mångfaldskategorin funktionsnedsättningar saknas representation av följande attribut i både 
bild- och skriftspråk: Rullstol, rullator, kryckor, protes, hörapparat, gips, saknar arm eller ben, ADHD, ADD 
och Autism. 
 
Tabell D.2: Resultaten av religion. 

Religion  
Attribut  Bild  Skrift  Bild och skrift  
Kristendom  2  2  4  
Övriga attribut  0  0  0  

Inom mångfaldskategorin religion representeras ej attributen judendom, islam och andra religiösa 
trosuppfattningar genom varken bild- eller skriftspråk. 
 
Tabell D.3: Resultaten av kön. 

Manligt kön  Kvinnligt kön  
Attribut  Bild  Skrift  Bild och 

skrift  
Attribut  Bild  Skrift  Bild och 

skrift  
Manlig kroppsform  8  0  8  Kvinnlig kroppsform  11  0  11  
Kort hår  75  0  75  Långt hår  59  0  59  
Ansiktshår  12  0  12  Smink och smycken  6  0  6  
Blå eller gröna kläder  88  0  88  Rosa eller lila kläder  42  0  42  
Keps  32  0  32  Uppsatt hår  23  0  23  
Manligt namn/ 
substantiv/pronomen  

0  58  58  Kvinnligt namn/ 
substantiv/pronomen  

0  42  42  

Manlig klädsel  3  0  3  Kvinnlig klädsel och tillbehör  29  0  29  
Totalt antal män/pojkar  82  58  140  Totalt antal kvinnor/flickor  63  42  105  

Inom mångfaldskategorin kön skildrar läroboken utöver detta totalt 3 karaktärer inom attributet 
könsneutral. Skriftspråket skildrar noll könsneutrala karaktärer. 
 
Mångfaldskategorierna familjekonstellationer och sexuell läggning framställs inte genom någon av 
attributen i läroboken, varken genom bild- eller skriftspråk. 
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Analys och diskussion 

I denna del av uppsatsen analyseras och diskuteras resultaten av de fyra granskade läroböckerna. 
Resultaten kopplas även till studiens teoretiska utgångspunkter och till tidigare forskning. Studiens 
teoretiska utgångspunkter är den mimetiska synen på litteratur och normkritik. Uppsatsens tidigare 
forskning handlar om hur banlitteratur kan motverka diskriminering genom att skildra mångfald, 
att barnböcker är förmedlare av normer, läromedels betydelse i undervisningen, samt bild- och 
skriftspråkets betydelse i barnlitteratur. Här besvaras även studiens forskningsfrågor som är: 

1. Vilka av mångfaldskategorierna presenteras i ett urval av läroböcker? 

2. I vilken grad framställs mångfaldskategorierna i ett urval av läroböcker? 

3. Vilka skillnader och likheter finns i framställningen av mångfaldskategorierna genom bild, 

skriftspråk, samt genom bild- och skriftspråk tillsammans i ett urval av läroböcker? 

Vilka av mångfaldskategorierna presenteras i ett urval av läroböcker?  

Några av attributen inom mångfaldskategorin funktionsnedsättning återfinns i alla av de granskade 
läroböckerna. I vårt samhälle finns det många personer med olika typer av funktionsnedsättningar. 
Utifrån den mimetiska synen på litteratur ses litteratur som en avspegling av verkligheten 
(Nikolajeva, 2004, s. 35). Vi menar att det är positivt och naturligt att någon typ av 
funktionsnedsättning skildras överhuvudtaget i ett urval av läroböcker. Eftersom det finns normer 
i ett samhälle som bestämmer vad människor värderar som negativt eller positivt (Kalonaityté, 
2014, s. 10) är det särskilt viktigt att funktionsnedsättningar skildras i läroböcker. Om inga 
funktionsnedsättningar skildras i ett urval av läroböcker skulle det kunna tolkas som att 
funktionsnedsättningar värderas som någonting negativt i samhället. Det finns då en risk för 
individer med funktionsnedsättning att utsättas för diskriminering. Vårt resultat av 
mångfaldskategorin funktionsnedsättning stämmer överens med Crisps et al. resultat av sin studie där 
det undersöks i vilken utsträckning böcker i skolbibliotek innehåller diversitet av olika kategorier 
(2016, s. 38). Både våra och Crisps et al. (2016, s. 38) resultat visar att en relativt låg diversitet av 
funktionsvariationer skildras i de granskade böckerna vilket vi ser som en orealistisk skildring av 
verkligheten eftersom många typer av funktionsnedsättningar är något de flesta möter i sin vardag. 

Med utgångspunkt i en mimetisk syn på litteratur (Nikolajeva, 2004, s. 35) skildrar tre av fyra 
läroböcker mångfaldskategorin religion. Med det menas alltså att tre av böckerna skildrar en 
verklighet där individer har en religiös trosuppfattning, oavsett vilken religion det är. En av 
läroböckernas resultat skildrar då en annan typ av verklighet där ingen som helst typ av religiös 
trosuppfattning förekommer. För vissa individer kan ett sådant typ av exkluderande innebära att 
individer känner ett utanförskap (Martinsson & Reimers, 2014, s. 21) eftersom hen inte kan 
identifiera sig med litteratur som innefattar en norm där ingen religion eller annan trosuppfattning 
förekommer. Om vi väljer att förhålla oss normkritiska till resultaten av mångfaldskategorin religion 
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kan vi skapa en förståelse för de skillnader och ojämlikheter som, enligt Martinsson och Reimers, 
vissa normer skapar (2014, s. 148). I och med att det finns skillnader mellan läroböckerna kring hur 
religion skildras är det relevant att ifrågasätta den normen. 

Resultatet av mångfaldskategorin kön visar att både manligt kön, kvinnligt kön och könsneutrala 
karaktärer skildras i alla av de granskade läroböckerna. Eftersom de läroböcker vi granskat även 
innehåller könsneutrala karaktärer öppnar det upp för fler läsare att identifiera sig med karaktärer i 
läroböckerna. Speciellt med tanke på att de granskade läroböckerna är riktade för elever i årskurs 1 
menar vi att det är viktigt att böcker skildrar olika typer av kön. I enlighet med det Wasserberg 
hävdar om att använda litteratur som bryter mot traditionella könsmönster i skolan (2012, s. 8), 
visar vårt resultat att de granskade läroböckerna i viss utsträckning gör det. Wasserberg menar att 
litteratur som bryter mot traditionella könsmönster bland annat kan hjälpa elever att få en mer 
öppen inställning för könsroller (2012, s. 8). När böcker speglar en variation av olika typer av kön 
ges en mer rättvis skildring av samhället eftersom individer i vårt samhälle inte är bärare av samma 
kön. Vi betraktar därmed skildringen av mångfaldskategorin kön som en realistisk avspegling av 
verkligheten. Som vi tidigare nämnt i delen “teoretiska utgångspunkter” kan litteratur hjälpa läsaren 
att reflektera över sin identitet, något som gör att läsaren på så sätt kan få självbekräftelse (Botelho 
& Rudman, 2009, xiii), vilket läsaren ges möjlighet att göra i alla av de granskade läroböckerna när 
det gäller mångfald inom kön.  

Med den mimetiska synen på litteratur kan litteratur ses som fönster som ger läsaren inblick i 
någons annans liv (Botelho & Rudman, 2009, s. xiii). Genom att läsa litteratur som speglar andra 
levnadssätt eller situationer läsaren inte är van vid kan det som en följd bredda läsarens syn på 
omvärlden. Resultatet av mångfaldskategorin familjekonstellationer visar att tre av de fyra granskade 
läroböckerna skildrar någon form av familjekonstellation. Av de skildrade familjekonstellationerna 
är det kärnfamiljen som skildras i störst utsträckning. Om litteraturen speglar olika typer av 
familjekonstellationer ges läsare fler möjligheter till att få inblick i hur andra människor lever sina 
liv med andra typer av familjekonstellationer än vad läsaren kanske får uppleva i sin vardag. Vi tror 
att det kan leda till att läsare får en större förståelse för andra människor med andra typer av 
förutsättningar än vad läsaren vanligtvis är van vid. 

Som vi tidigare nämnt i stycket “teoretiska utgångspunkter” riskerar individer som avviker från 
normer att osynliggöras och exkluderas av sin omgivning (Sörensdotter, 2010, ss. 136–137). Med 
det i åtanke är det intressant att analysera resultatet av mångfaldskategorin sexuell läggning. Resultaten 
visar att ingen sexuell läggning skildras överhuvudtaget i någon utav de granskade läroböckerna. 
Martinsson & Reimers beskriver att utan etablerade normer finns det heller inget som kan avvika 
från normen (2014, s.11). Att läroböckerna inte skildrar någon typ av sexuell läggning kan därmed 
ses som positivt. Eftersom läroböckerna inte behandlar temat sexuell läggning lyfter de heller inte 
heteronormen och på så sätt bidrar böckerna varken till att reproducera eller bryta mot normerna 
inom sexuell läggning. Ska man däremot se litteraturen som en spegling av samhället (Nikolajeva, 
2004, s. 35) är litteratur en avspegling av de strukturer som existerar i den faktiska omvärlden. De 
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granskade läroböckerna speglar då en värld där ingen sexuell läggning existerar, vilket kan betraktas 
som en orealistisk spegling av verkligheten. Eftersom de granskade läroböckernas målgrupp 
huvudsakligen är unga barn kan det ses som naturligt att temat sexuell läggning inte skildras i 
böckerna. Däremot kan det ses som viktigt att låta barn i ung ålder bemöta mångfald inom sexuell 
läggning för att de senare ska kunna värdera alla sexuella läggningar på ett likvärdigt sätt. 

I vilken grad framställs mångfaldskategorierna i ett urval av läroböcker?  

Med tanke på att alla av de granskade läroböckerna skildrar mångfald är det av intresse att analysera 
och diskutera i vilken grad attributen inom varje mångfaldskategori skildras. Även om alla av de 
granskade läroböckerna skildrar mångfaldskategorin funktionsnedsättningar var det endast ett fåtal av 
attributen som var representerade. Exempelvis skildrades attributet glasögon i alla av de granskade 
läroböckerna, medan flertalet av de övriga attributen inom mångfaldskategorin funktionsnedsättning 
inte skildras alls. Om man utgår från den mimetiska synen på litteratur (Nikolajeva, 2004, s. 35), 
skulle det innebära att de attribut som inte skildras i läroböckerna inte heller existerar i verkligheten. 
Om det endast är normer och inget normbrytande som skildras i litteratur kommer litteraturen 
enbart reproducera samhällets rådande normer. Vi ser likheter mellan vårt resultat och det som 
Pennell, Wollak och Koppenhaver redovisar i sin studie om att det finns för få böcker inom 
barnlitteratur som skildrar funktionsnedsättningar på ett naturligt sätt (2018, s. 417). 
Mångfaldskategorin funktionsnedsättningar skildras inte på ett naturligt sätt i de granskade 
läroböckerna eftersom andra attribut än glasögon också existerar i verkligheten. Resultaten visar även 
att inga attribut inom osynliga funktionsnedsättningar skildras i någon av läroböckerna. Eftersom endast 
attribut inom synliga funktionsnedsättningar skildras inom mångfaldskategorin funktionsnedsättningar, ser 
det som ett exkluderande av psykiska funktionsnedsättningar. Enligt den mimetiska synen på 
litteratur (Nikolajeva, 2004, s. 35) finns då inte osynliga funktionsnedsättningar i verkligheten vilket kan 
uppfattas som diskriminerande eftersom vi vet att så inte är fallet. 

Den religion som skildras till störst del i urvalet av läroböcker är religionen kristendom. I en av 
böckerna presenteras religionerna islam och judendom men inte alls i samma utsträckning som 
religionen kristendom. Resultaten visar även att en av läroböckerna inte representerar någon 
religion alls. Om vi utgår från resultaten av mångfaldskategorin religion har vi med hjälp av 
normkritiska ögon synliggjort en norm som visar att kristendom ses som det normativa inom 
religion. Eftersom vi nu har synliggjort en norm kan vi ifrågasätta den (Svaleryd & Hjertson, 2018, 
s. 75). Resultaten av mångfaldskategorin religion tyder på att det är kristendom som ses som det 
önskvärda och eftersträvansvärda eftersom det är kristendom som skildras i störst utsträckning. 
Andra religioner ses som icke önskvärda vilket i sig är diskriminerande för individer med en annan 
trosuppfattning än kristendom samt människor utan en tro. Englund lyfter i sin studie att det kan 
finnas dolda värderingar i böcker (1999, s. 340). Vi har synliggjort en sådan dold värdering i de 
läroböcker vi granskat gällande kristen tro. Englund (1999, s. 340) menar i sin studie att det är 
särskilt viktigt att både elever och lärare kritiskt granskar läroböcker. Med det i åtanke kan det vara 
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nödvändigt för lärare som använder sig av de läroböcker som granskas i denna studie att diskutera 
religionsfrihet. Med religionsfrihet menar vi alla individers rätt till att välja och utöva sin religion. 
Utifrån den mimetiska synen på litteratur (Nikolajeva, 2004, s. 35) ses resultaten inom 
mångfaldskategorin religion som en spegling av hur samhället faktiskt ser ut. Det vill säga att 
kristendom är den religionen som genomsyrar samhället och att andra religioner inte är synliga i 
det svenska samhället. Denna skildring av verkligheten betraktar vi som orealistisk och vi anser att 
en sådan framställning av kristendom som norm kan bidra till att ge unga läsare en felaktig bild av 
det svenska samhället som idag präglas av ett mycket bredare utbud av religioner. 

Inom mångfaldskategorin kön är det attributen kort hår, färgerna blå och grön, och manligt 
namn/substantiv/pronomen som skildras flest gånger när det kommer till manligt kön. När det gäller 
kvinnligt kön är det uppsatt hår, långt hår och kvinnligt namn/substantiv/pronomen som skildras flest 
gånger i de granskade läroböckerna. Eftersom de flesta av attributen bygger på könsstereotypa 
normer för att kunna bestämma karaktärernas biologiska kön utgår vi alltså från rådande normer 
som redan existerar i samhället. Som tidigare nämnts struktureras människor i ett samhälle efter 
normer som bestämmer hur människor i sociala sammanhang ska vara (Kalonaityté, 2014, s. 10). 
Detta innebär att om en individ i en av de granskade läroböckerna exempelvis klassificeras som en 
kvinna har vi använt stereotypa könsnormer som existerar i vårt samhälle. Något som blir särskilt 
tydligt med resultaten av mångfaldskategorin kön är att om fler karaktärer hade brutit mot de 
traditionella könsnormerna hade de antagligen klassificerats som könsneutrala. 

De flesta manliga karaktärer i de granskade läroböckerna skildras med attributen kort hår, färgerna 
blå och grön och de flesta kvinnliga karaktärer skildras med attributen uppsatt hår och långt hår. Detta 
visar att det finns en norm att avvika från och det är nu som vi kan komma underfund med den 
eventuella diskriminering och de kränkningar som individer som faller utanför normers ramar kan 
utsättas för (Martinsson & Reimers, 2014, ss. 10–11). Med andra ord ser vi det som särskilt viktigt 
att om normer skildras i läroböcker bör lärare vara medvetna om att alla elever inte identifierar sig 
med den normen och att det kan vara diskriminerande. Speciellt med tanke på det som tidigare 
nämnts angående den mimetiska synen på litteratur (Nikolajeva, 2004, s. 35), är det viktigt att ge 
elever en rättvis bild av den verkligheten. Om lärare använder någon av de granskade läroböckerna 
i sin undervisning kan lärare tillsammans med sina elever ifrågasätta de könsnormer som skildras 
så att de får en rättvis bild av verkligheten. Vi menar i liknelse med Monoyiou och Symeonidous 
att lärare bör använda böcker på rätt sätt så att inte boken bidrar till att reproducera stereotypa 
föreställningar hos läsaren (2016, s. 601).  

Resultaten av mångfaldskategorin kön visar att karaktärer med manligt kön skildras i störst 
utsträckning i tre av de fyra granskade läroböckerna. I dessa tre böcker var könsfördelningen mellan 
manliga och kvinnliga huvudkaraktärer lika många, vilket innebär att trots att böckerna hade lika 
många manliga som kvinnliga huvudkaraktärer skildrades totalt flest karaktärer av manligt kön i 
böckerna. I den fjärde av de granskade läroböckerna skildras karaktärer med kvinnligt kön flest 
gånger. Men det bör dock tilläggas att i den fjärde boken var två av tre huvudkaraktärer av kvinnligt 
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kön vilket vi tror kan ha påverkat skillnaden mellan resultateten av läroböckerna gällande 
mångfaldskategorin kön. Antalet könsneutrala karaktärer skildras minst antal gånger i alla fyra av de 
granskade läroböckerna. De könsneutrala karaktärerna bevisar dock att några bokkaraktärer 
skildras som mer normbrytande jämfört med andra karaktärer, eftersom attributen för manligt 
respektive kvinnligt kön baseras på normer. Det vill säga att karaktärer som avviker från normen 
kodas som könsneutrala.  

Resultatet av mångfaldskategorin familjekonstellationer visar att attributet Mamma + Pappa skildras 
flest antal gånger i de granskade läroböckerna. Det är med andra ord kärnfamiljen som ses som det 
normativa, alltså normen inom familjekonstellationer. En kärnfamilj syftar till familjer med både 
en mamma och en pappa. När böcker skildrar kärnfamiljen som det normativa finns det en risk för 
att individer med andra typer av familjekonstellationer känner sig exkluderade. Dock så skildras 
attributet mamma i en av de granskade läroböckerna vilket gör det enklare för personer med enbart 
en förälder att känna sig inkluderade i berättelsen. En sådan skildring skulle också kunna göra det 
svårare för personer med enbart till exempel en pappa att identifiera sig med boken eftersom de 
kanske inte kan relatera till att ha en mamma.  
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Vilka skillnader och likheter finns i framställningen av 
mångfaldskategorierna genom bild, skriftspråk, samt bild- och skriftspråk 
tillsammans i ett urval av läroböcker? 

 
 
Ovanstående diagram visar antalet olika attribut som skildras i bildanalysen, skriftspråksanalysen, 
samt bild- och skriftspråksanalysen. Diagrammet visar de representerade attributen endast en gång 
i varje analys. Detta innebär att de representerade attributen i bild- och skriftspråksanalysen (grön 
stapel) inte summerar bildanalysen (blå stapel) och skriftspråksanalysen (gul stapel). Exempelvis 
när attributet glasögon representeras i både bildanalysen (blå stapel) och skriftspråksanalysen (gul 
stapel), räknas glasögon endast som ett attribut i bild- och skriftspråksanalysen (grön stapel).  

Som diagrammet visar är den största skillnaden på hur mångfaldskategorierna framställs genom 
bild jämfört med skrift i urvalet av läroböcker först och främst att böckernas bilder förmedlar 
mångfald i en märkbart större utsträckning än vad skriftspråket gör i samtliga av de fyra 
läroböckerna. Utifrån den mimetiska synen på litteratur (Nikolajeva, 2004, s. 35) innebär denna 
skillnad att de granskade böckernas bilder speglar verkligheten på ett annat sätt än vad böckernas 
skriftspråk gör. Med utgångspunkt i resultaten från bildanalyserna skildras uppemot hälften av alla 
de undersökta attributen. Resultaten från skriftspråksanalyserna skildrar däremot enbart en liten 
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del av de granskade attributen, vilket gör att böckernas skildring av verkligheten skiljer sig mycket 
beroende på om det är bilderna eller skriftspråket som betraktas. 

Resultaten av bild- och skriftanalysen visar att majoriteten av attributen som skildras inom de 
flesta mångfaldskategorier enbart framställs genom böckernas bilder. En genomgående trend i 
resultaten är alltså att de flesta av de representerade attributen inom mångfaldskategorierna 
antingen framställs i bokens bilder eller inte framställs alls. Med andra ord grundar sig den största 
delen av den mångfald som skildras i läroböckerna på bildanalysen. I likhet med Martinez och M. 
Harmons resultat som visar att utvecklandet av handling, karaktärer, miljö och humör främst 
skildras via bilder i böcker för unga läsare (2012, s. 337), skildras även våra undersökta 
mångfaldskategorier mer genom bilder än genom skriftspråket. 

Ett undantag är attributen manligt respektive kvinnligt namn/substantiv/pronomen inom 
mångfaldskategorin kön. Eftersom namn och pronomen samt substantiv som “mamma”, “pappa”, 
“dam” och “man” endast kan framställas via skrift är det ingen överraskning att dessa attribut 
endast framkommer i skriftanalysen. Resultaten visar dock att det finns skillnader mellan de 
granskade böckerna när det gäller skriftspråkets skildring av mångfald. Boken ”Kom och läs! 
Förstagluttarna A” (Nilsson, Håkansson & Annell, 1999) behandlar nästan dubbelt så många av de 
undersökta attributen jämfört med boken ”Livet i bokstavslandet” (Stark, 2015). Denna skillnad 
anses som ett viktigt resultat med tanke på lärares frihet och ansvar att välja vilka läroböcker som 
ska användas i undervisningen. Eftersom ”Kom och läs! Förstagluttarna A” (Nilsson, Håkansson 
& Annell, 1999) skildrar mer mångfald genom skriftspråket än vad ”Livet i bokstavslandet” (Stark, 
2015) gör, skulle vi betrakta den förstnämnda boken som ett bättre val för högläsning, av den orsak 
att bokens bilder får mindre uppmärksamhet och skriftspråket sätts i fokus. Väljs däremot en 
högläsningsbok som skildrar mycket mångfald genom bilderna och lite mångfald genom texten, 
ges läsaren inte möjlighet att anamma bokens skildring av mångfald i lika stor utsträckning. På 
samma sätt som Monoyiou och Symeonidous (2016) hävdar att lärare har ett ansvar för att använda 
läroböcker på rätt sätt för att inte reproducera olika samhällsnormer, menar vi att bokens 
användningsområde spelar en viktig roll för läroböckernas skildring av mångfald. 

Läroböckerna som granskats är alla lättlästa böcker producerade för barn som precis knäckt 
läskoden, vilket innebär att de endast har några få meningar med skrift på varje sida. Därför 
innehåller böckerna ett enkelt och begränsat skriftspråk med få detaljer som exempelvis person- 
och miljöbeskrivningar. Detta innebär att böckerna bygger sin handling på en liten mängd skrift, 
vilket gör att det som lyfts i skriftspråket bara är det viktigaste i bokens händelseförlopp. Det finns 
med andra ord inte tillräckligt med utrymme i skriftspråket för att det ska kunna rymma alla 
mångfaldskategorier som behandlats i denna undersökning. Skriftspråkets begränsade utrymme är 
vad vi ser som den största orsaken till varför de flesta av mångfaldskategorierna aldrig, eller endast 
ett fåtal gånger, framställs genom skriftspråket. På så sätt skiljer sig vårt resultat från Aggletons 
studie om illustrerade och icke-illustrerade barnböcker (2017, s. 230). I motsättning till denna 
studies resultat visar Aggletons resultat att de barn som läst den icke-illustrerade versionen med 
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enbart skrift engagerades känslomässigt, på samma sätt som de barn som läst den illustrerade 
versionen av barnboken (2017, s. 236). Denna studies resultat visar att bilderna i de granskade 
läroböckerna är den absolut största delen av skildringen av mångfald, vilket gör att vi har svårt att 
se några likheter mellan våra och Aggletons (2017) resultat när det gäller förmedlandet av mångfald 
genom enbart skriftspråket. 

Jämfört med skriftspråkets minimala utrymme är däremot bilderna en stor del av de granskade 
läroböckernas innehåll. Bilderna tar upp den största delen av sidorna i samtliga av de fyra 
läroböckerna. I motsättning till skriftspråket är bilderna detaljrika och innehåller, jämfört med 
skriften, mycket information, särskilt inom vissa mångfaldskategorier. Som Englund skriver har 
läroböcker möjlighet att påverka läsarens tankar och värderingar (1999, s. 328) och läroböcker kan 
vara förmedlare av både medvetna och omedvetna budskap (1999, s. 337). Eftersom bilderna i de 
granskade böckerna både har större fysiskt utrymme på sidorna och skildrar fler attribut än vad 
skriftspråket gör, menar vi att bilderna i större grad än skriftspråket kan bidra till att reproducera 
och bryta mot rådande normer. 

Ett exempel på att bilder förmedlar mer mångfald än skriftspråket är resultaten av attributet 
glasögon för mångfaldskategorin funktionsnedsättningar. I tre av de granskade läroböckerna 
förekommer attributet glasögon fler gånger i bild än i skrift. I den fjärde boken gestaltas attributet 
glasögon lika många gånger som det gör i skriftspråket. Även mångfaldskategorin kön skildras nästan 
enbart genom bildspråket. Eftersom skriftspråket i de undersökta böckerna nästan inte berör 
mångfaldskategorin kön överhuvudtaget är det genom bilderna läsaren anammar de olika attributen 
inom kön. Utifrån ett normkritiskt perspektiv är det alltså först och främst genom böckers bilder 
som normer inom kön kan reproduceras eller brytas. Det är med andra ord inte bara författaren 
som bestämmer hur mångfald skildras i böcker, utan illustratören har, utifrån våra resultat, ett minst 
lika stort ansvar för att skapa bilder som inkluderar olika läsares behov för att identifiera sig i 
litteraturen. Våra resultat visar att hur en karaktär skildras genom skriftspråket kan skilja sig mycket 
ifrån hur karaktären skildras i bild. En förklaring till varför bilder förmedlar mer mångfald än 
skriftspråket är att de fysiska begränsningarna för hur mycket information en bild kan innehålla 
inte är lika stora som för skriftspråket som begränsas av antalet ord som boken har utrymme för. 

Eftersom bilderna och skriftspråket i de granskade läroböckerna mestadels skildrar olika attribut 
inom mångfaldskategorierna ser vi inga större likheter i resultaten från bildanalysen och 
skriftspråkanalysen. Trots att resultaten från de flesta mångfaldskategorier skiljer sig åt mellan de 
två analyserna finns det vissa likheter mellan bild och skriftspråkanalysen inom en av 
mångfaldskategorierna. Inom mångfaldskategorin religion framställs attributen ungefär lika mycket 
i bild och skriftspråkanalysen. Detta innebär att både bilderna och skriftspråket i de granskade 
läroböckerna behandlar religioner i ungefär lika stor grad. 

När resultaten av bild- och skriftspråksanalysen slås samman ser vi att bild och skrift tillsammans 
förmedlar mer mångfald än vad bilder och skriftspråket gör som enskilda medium. Att bild- och 
skriftspråket tillsammans skildrar en bredare mångfald är något som gäller för samtliga av de 
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granskade mångfaldskategorierna. Därför vill vi återigen lyfta vikten av att granska läroböcker som 
används i undervisningen. Eftersom våra resultat visar att bilder förmedlar överlägset mer mångfald 
jämfört med skriftspråket i de granskade läroböckerna, är det väsentligt att läroböckerna även 
genomgår en noggrann bildgranskning. I likhet med Englund (1999) menar vi därför att det är av 
stor betydelse att lärare, men också elever, är medvetna om de dolda värderingar som läroböcker 
kan förmedla. Utifrån denna studies resultat vill vi poängtera att framförallt bilderna i läroböcker 
förmedlar budskap gällande normer och mångfald. 
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Konklusion 

Avslutningsvis vill vi säga att vi är överraskade över hur lite mångfald de granskade böckerna visar 
och vi är speciellt förvånade över hur lite mångfald som skildrades genom skriftspråket. Våra 
resultat bekräftar att lärare har ett viktigt ansvar att välja goda läroböcker för sin undervisning. Vi 
har synliggjort att det är relevant för lärare att kritiskt granska de läroböcker som används i sin 
undervisning. Resultaten visar också att bilderna i de granskade läroböckerna är mycket viktiga när 
det gäller huruvida de granskade mångfaldskategorierna skildras. Bilderna gestaltar mer mångfald 
och visar mer detaljer jämfört med vad skriftspråket gör. Utifrån ett normkritiskt perspektiv bidrar 
de granskade läroböckerna till att reproducera rådande normer inom vissa mångfaldskategorier. 
Exempelvis visar våra resultat inom mångfaldskategorierna familjekonstellation, kön och religion att 
kärnfamiljen, kristendom och stereotypa könsmönster är de normer som skildras i störst 
utsträckning. Denna studie visar att alla delar i skolans värdegrund inte ges utrymme för skildring i 
de granskade läroböckerna. Därmed anser vi att de granskade läroböckerna inte uppfyller alla 
aspekter från skolans värdegrund i Läroplan för grundskolan 2011 (Skolverket, 2011). Detta med 
tanke på att vi utifrån våra resultat anser att alla elever inte ges möjlighet att identifiera sig och 
inkluderas i de granskade läroböckerna. 

Förslag på vidare forskning 

Vi vill tillägga att denna studie har en kvalitativ ansats och ger en rik bild av lite material men det 
är av vikt att även utföra dylika kvantitativa undersökningar. Det krävs därför vidare forskning på 
området för att kunna få en djupare bild av vad läroböcker som skildrar mycket respektive lite 
mångfald har för effekter i undervisning. Exempelvis kan resultaten av denna studie stärkas genom 
att ta del av lärares uppfattning av hur mångfald skildras i läroböckerna. Det är även viktigt att 
undersöka huruvida elever känner sig mer eller mindre inkluderade i läroböcker beroende på 
böckernas skildring av mångfald. En sådan typ av studie skulle kunna bidra med kunskap hur 
skildringen av mångfald påverkar läroböckernas målgrupp. 
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