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Sammanfattning 

Denna studie handlar om hur olika föreställningar om manlighet och kvinnlighet framställs i 
läseböcker som används i skolan. 

Den bakomliggande teorin för denna studie är socialkonstruktivism samt Yvonne Hirdmans 
genussystem/genusordning med fokus på den dikotomiska uppdelningen av vad som anses vara 
manligt och kvinnligt. 
Syftet med studien är att bidra med en förståelse för hur manlighet och kvinnlighet kan framställas 
i läseböcker som används i grundskolans tidigare år. Den frågeställning som vägleder arbetet är:  

Vilka olika typer av karaktärer går att identifiera med hjälp av de egenskaper och beteenden som 
beskriver män/pojkar och kvinnor/flickor i läseböckerna?  

För att kunna genomföra denna studie och besvara den frågeställning vi ställt har kvalitativa 
samt komparativa analyser av text och bild i fyra stycken läseböcker som används i grundskolans 
tidigare år gjorts. 

Fem olika karaktärstyper kunde identifieras. Vi har valt att kalla dem Den vackra flickan/kvinnan 
(kvinnliga karaktärer som är omtänksamma, snälla och bryr sig om sitt utseende), Den aggressiva 
pojken/mannen (manliga karaktärer som är våldsamma, aggressiva och hotfulla), Det mångsidiga barnet 
(pojkar och flickor som visar på en kombination av manliga och kvinnliga egenskaper), Den 
mångsidiga vuxna (kvinnor och män som visar på en kombination av manliga och kvinnliga 
egenskaper) samt Den brytande karaktären (karaktärer som endast visar upp egenskaper från det 
motsatta könet). 

Slutsatsen vi kunde dra var att böckerna visade upp en variation av hur manlighet och 
kvinnlighet framställs i läseböcker som används i grundskolans tidigare år. 
 
Nyckelord: Socialkonstruktivism, Genus, Könsstereotyp, Läseböcker, Innehållsanalys 
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Inledning 

Om vi tittar tillbaka på könsstereotyper kring tidiga 1900-talet kan vi se att det har varit uppdelat 
mellan män och kvinnor, både till egenskaper och vad man förväntas göra (se Historisk överblick i 
kapitlet Bakgrund). Denna uppdelning av manligt och kvinnligt trodde vi i stora drag försvunnit, 
men det visade sig att den endast har tagit andra former (se Genusmöten i vardagen i kapitlet 
Bakgrund), vilket går att se i bland annat ett flertal publiceringar i olika typer av medier. Exempel 
på detta är att leksakskataloger som givits ut så sent som inför julen 2018 var strikt uppdelade i blåa 
fartfyllda sidor för killar och rosa lugna sidor för tjejer (Berisha & Gustafsson, 2018). Pappor i 
klädbutiker blir tillsagda att de utvalda jackorna som de tänkt köpa till sina 1-åriga söner är till för 
flickor då de har resår i midjan (Gustafsson, 2015).  

Skolorna och lärarna ska enligt skollagen (SFS 2010:800) och den rådande läroplanen 
(Skolverket, 2011, s.11) lyfta och diskutera hur uppfattningar om vad som anses manligt och 
kvinnligt kan påverka människors möjligheter samt påverka de egna livsvillkoren. Skolan ska även 
främja lika rättigheter och möjligheter för elever, oberoende av kön eller könstillhörighet. Enligt 
Angerd Eilard (2008, s.42) är det ofta läromedel som styr undervisningen i skolan, men trots det är 
det inte alltid de berör det som de förväntas beröra. Vi tyckte därför att det skulle vara av intresse 
att undersöka hur olika föreställningar om manlighet och kvinnlighet framställs i läseböcker som 
används i grundskolan tidigare år. De studier vi har kunnat hitta som handlat om hur manlighet 
och kvinnlighet framställs i grundskolans läseböcker har varit väldigt få. Detta, att det saknas studier 
om de tidiga grundskoleårens läromedel, instämmer även forskaren Eilard in i (ibid.). 

Med denna studie har vi identifierat en kunskapslucka i forskningen genom att undersöka hur 
olika föreställningar om manlighet och kvinnlighet framställs i läseböcker som används i 
grundskolans tidigare år. 

Arbetsfördelning 

För att uppnå en röd tråd genom hela arbetet har studiens alla delar skrivits tillsammans i dialog 
med varandra. Vi valde att dela upp analysen och dataunderlaget mellan oss men när vi sedan skulle 
redogöra för detta satt vi tillsammans och skrev. Carolin Stork ansvarade för analysen och 
dataunderlaget av böckerna Diamantjakten (Wänblad, 2011) och Livet i Bokstavslandet (Stark, 2016). 
Angeliqa Sigvardsson ansvarade för Jag läser B - Resan till skatten (Widmark, 2008) och Vips 
(Hultgren, 2014). 
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Bakgrund 

I detta kapitel ges först en kort historisk överblick av genus i relation till samhälle och utbildning. 
Denna historiska överblick visar på en dåtida dikotomisk uppdelning mellan könen vilket är 
relevant för denna studie då den dikotomiska uppdelningen (isärhållandet av manligt och kvinnligt) 
är en del av studiens teori. Därefter presenteras vad elever bland annat möter i sin vardag när det 
gäller könsstereotyper, vilket är av relevans för denna studie i och med att människor erkänner och 
reagerar på att könsstereotyper existerar och att barn möter dessa i vardagen. Vi presenterar även 
vad som vad som står i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Skolverket, 2011, s.11) samt i skollagen (SFS 2010:800) gällande genus/kön. Kapitlet avslutas med 
en genomgång varför denna studie är viktig i relation till det som berörts samt de centrala begrepp 
som ligger till grund för studien. Detta presenteras under de fem delkapitlen, Historisk överblick, 
Genusmöten i vardagen, Genus i de rådande styrdokumenten, Sammanfattning och motivation samt Centrala 
begrepp. 

Historisk överblick 

Under de senaste tvåhundra åren har köns-/genusordningen förändrats både i Sverige men även i 
många andra länder. Sverige var ett bondesamhälle en bit in på 1900-talet och en tydlig maktordning 
fanns då kvinnorna underordnades (Wernersson, 2014, s.451). En tydlig arbetsfördelning mellan 
kvinnor och män fanns där det till exempel var otänkbart att männen skulle mjölka korna eftersom 
att det var kvinnornas arbete. Denna köns-/genusordning går även att hitta i undervisningen samt 
utbildningen, där det tidiga utbildningssystemet var tydligt uppdelat efter kön men även sociala 
skikt. Pojkarna från högre samhällsklasser utbildades till yrken med en dominerande position 
medan flickor samt kvinnor fick sin utbildning i hemmet, då de skulle arbeta i hemmet (ibid., s.451). 
När Sverige blev ett industriland i början av 1900-talet förändrades den traditionella 
arbetsfördelningen mellan kvinnor och män samt uppdelningen i utbildningssystemet. 
Anledningen till detta var för att kvinnorna började att arbeta utanför hemmet, bland annat i 
industrierna (ibid., s.452). 

Genusmöten i vardagen 

De två senaste decennierna har forskning gällande normkritik, bland annat inom genus/kön 
uppmärksammats (Eilard, 2008, s.27). Det kritiska ifrågasättandet av genus syns dock inte endast 
inom forskning. Det är något som även märks av inom människors vardag, då bland annat via 
sociala medier där inlägg efter inlägg publiceras av oftast upprörda vuxna och föräldrar som 
reagerar på att dagens barn utsätts för könsstereotyper. Ett exempel på detta är när Sofie Andersson 
(en svensk medborgare) i en artikel som Aftonbladet (Berisha & Gustafsson, 2018) publicerat 
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reagerar på leksakskatalogen från Lekextra som ges ut inför julen 2018. Hon upplevde då en 
nostalgitripp som inte blev som hon tänkt sig vilket går att urskilja i citatet nedan. 

 
Det var helt uppdelat med rosa och blått, bara killarna som gjorde de fartfyllda grejerna och tjejerna de lugna och vårdande. (Berisha 

et al., 2018) 

 
Föräldrar har även reagerat över hur bland annat klädbutikerna Lindex och H&M delar upp 
barnkläder efter kön, med en pojkavdelning för ”pojkkläder” och en flickavdelning för 
”flickkläder”, där exempelvis flickkläder är figursydda så långt ner som i 1-års åldern trots att så 
små pojkar och flickors kroppar inte skiljer sig åt figurmässigt (Gustafsson, 2015). 
 
…en pappa som köpt en grön militärjacka med resår i midjan till sin ettåriga son på Lindex fick höra av personalen att det minsann 

var en ”tjejjacka.” (Gustafsson, 2015). 

 

Då barnkläder och leksakskataloger är högst relevant i de flesta barns vardag kommer de i kontakt 
med könsstereotyper och på så sätt konstruktionen av genus. Barnen möter dock inte endast 
könsstereotyper. En majoritet av den undersökta barnlitteraturen i Carolina O’Neill och Marika 
Pihlaja-ahos (2017, s.32) studentuppsats visade på ett medvetet genustänk. Bland annat genom att 
de presenterade könen visade på karaktärsdrag man kan tolka som både manliga och kvinnliga. 
Även i Eilards avhandling Modern, svensk och jämställd - Om barn, familj och omvärld i grundskolans 
läseböcker 1962–2007 (2008, s.40) går det att utläsa en ökad medvetenhet gällande könsmönster och 
jämställdhet i läromedel. 

Genus i de rådande styrdokumenten 

Skolan är en plats där eleverna vistas en stor del av sin vardag och enligt skolans styrdokument ska 
skolan visa på, lyfta och diskutera olika variationer av manlighet och kvinnlighet. Enligt Läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska läraren: 

• synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna 
livsval och livsvillkor, 

• planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans 
oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011, s.11). 

Skolan ska även arbeta med att främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna oberoende av 
kön eller könstillhörighet samt motverka diskriminering baserat på samma grunder (SFS 2010:800). 
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Sammanfattning och motivation 

I sin vardag möter barn könsstereotyper på många olika sätt. Barnlitteraturen som analyserats i 
O’Neill och Pihlaja-ahos studentuppsats (2017, s.32) och läromedlen Eilard har analyserat i sin 
avhandling (2008, s.40) har visat att könsstereotyper förekommer, men att det även finns en ökad 
medvetenhet om könsmönster och att i samma litteratur förekommer karaktärer som bryter mot 
de traditionella könsstereotyperna. Enligt skolans styrdokument (Skolverket, 2011, s.11) bör skolan 
arbeta för att lyfta många olika sätt att visa manlighet och kvinnlighet på. Med utgångspunkt i de 
omständigheter som beskrivits ovan (1. Att barn kommer i kontakt med könsstereotyper. 2. 
Barnlitteratur och tidigare läromedel visar en medvetenhet om dessa könsstereotyper. 3. Enligt 
styrdokument ska skolan arbeta med att lyfta och diskutera variationer av manlighet och 
kvinnlighet), är det relevant att närmare undersöka och skaffa oss kunskaper om hur olika 
föreställningar om manlighet och kvinnlighet framställs i läseböcker som används i grundskolans 
tidigare år.  

Centrala begrepp 

Genus 

När man pratar om män och kvinnor är det den biologiska skillnaden som ofta fokuseras (Hirdman, 
1988, s.51). Som citatet nedan initierar vill Hirdman (2001, s.11) använda begreppet genus för att 
skapa ett nytt sätt att prata om manlighet och kvinnlighet som är frikopplat från de biologiska 
skillnaderna och istället lyfta hur föreställningarna och de sociala praktikerna som anses manliga 
och kvinnliga formas. 
 
Jag vill att man tack vare det begreppet (genus) ska kunna se hur människor formas och formar sig till Man och Kvinna. (Hirdman, 

2001, s.11) 

 
Genus är, enligt Butler (2007, s.88) “den upprepade stiliseringen av kroppen, ett antal 
återkommande handlingar inom en ytterst rigid regulativ struktur som med tiden stelnar och 
kommer att te sig som en substans, en naturlig form av varande”. Det vill säga att det som avgör 
vad för genus man har och vad som skapar oss till kvinnor och män är våra upprepade handlingar, 
inte könet mellan benen. 

Connell (2008, s.96) beskriver genus som en social praktik. Hon menar att det är vad kroppen 
gör som är det avgörande. Inte vad kroppen är. 

Sammanfattningsvis kan man säga att genus är de handlingar eller praktiker som människor gör 
i sociala kontexter. 
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Könsstereotyper 

Walter Lippmann (1922, s.95) definierade ordet stereotyp i början av 1920-talet som en konsekvent 
bild av världen som människan har i huvudet och har anpassat sig till, där människor gör vissa 
förväntade saker och har sina välkända platser. Eilard (2008, s.90) använder inte begreppet 
könsstereotyper, men istället begreppet traditionella sysselsättningar/roller för att beskriva hur 
flickor och pojkar, män och kvinnor framträder i de texter som hon har analyserat. Bland annat 
leker pojkar med “bilar, tåg och pilbågar” medan flickor “leker med dockor, syr och stickar“. 
Pojkarna och männen framstår som mer aktiva i sina aktiviteter när de leker utomhus, fiskar, tältar 
med inte sällan något verktyg nära till hands. 

Nikolajeva (2017, ss.191–192) ger en förklaring av begreppet könsstereotyper i citatet nedan där 
hon skriver att begreppet innebär att man agerar som man förväntas agera utefter de rådande 
normerna: 
 
Könsstereotyper innebär att pojkar och flickor, män och kvinnor i böcker beter sig så som de förväntas göra utifrån de rådande 

normerna: flickor är snälla och väluppfostrade och duktiga... pojkar är busiga och äventyrliga. (Nikolajeva, 2017, ss.191–192) 

 
Sammanfattningsvis går att anta att könsstereotyper innebär att pojkar och flickor, män och 
kvinnor handlar utefter de rådande normerna och beter sig på de sätt de förväntas bete sig på. 

Norm 

Kajsa Svaleryd och Moa Hjertson (2012, s.69) definierar en norm på följande vis: ”En norm brukar 
beskrivas som den förväntan vi har på hur någonting är och hur det “ska” vara”. Vidare menar 
Renita Sörensdotter (2010, s.136) att begreppet norm är svårt att definiera. Hon anser att det är ett 
relativt diffust begrepp men som handlar om föreställningar om vad som är normalt kontra 
onormalt. Men precis som Svaleryd, lyfter hon ordet förväntningar i relation till begreppet norm i 
samband med bland annat beteende och utseende (ibid.). 

Sammanfattningsvis innebär normer föreställningar av vad som anses vara det normala. 

Kön 

Hirdman (2001, s.15) menar att ordet kön har en mängd olika definitioner och beskrivningar: 
”alltifrån könsorgan till synonym för man och kvinna.” Denna studie använder begreppet för att 
identifiera om en karaktär är av manligt kön eller kvinnligt kön. Det vill säga de biologiska 
skillnaderna. 
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Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras ett begränsat urval av aktuell forskning som vi anser är relevanta i relation 
till studiens syfte. Som tidigare har nämnts har det funnits svårigheter att hitta relevanta studier 
gällande genus i läromedel. Eilard (2008, s.42) lyfter även hon att det finns få studier som behandlar 
genus i grundskolans läromedel.   

I Jackson & Gees studie "Look Janet", "No you look John": constructions of gender in early school reader 
illustrations across 50 years (2005), undersöktes 100 stycken läseböcker som användes till tidiga 
årskurser på skolor i Nya Zeeland. Undersökningen gick ut på att studera konstruktioner av 
genus/kön i illustrationer i böckerna (Jackson & Gee, 2005, s.116). Forskarna har använt sig av ett 
feministiskt poststrukturalistisk synsätt vid analysen, det vill säga att genus/kön är något som 
produceras, återskapas genom kulturen och de diskurser som finns tillgängliga för oss (ibid., s.118). 

Jackson och Gee (2005, s.119) undersökte bland annat det fysiska utseendet, som hållning, 
kläder, utsmyckning och gester samt föreställningar som är förknippade med illustrationen, 
könsdiskurser i könsföreställningar och status som är tillgängliga inom diskurserna. Trots de sociala 
förändringar som skett från 1950-talet till år 2000 visade sig resultatet endast en liten avvikelse över 
tiden av illustrationer av män, kvinnor, familjer och föräldrar (ibid., s.126). 

Resultatet visade att i majoriteten av läseböckerna hade flickor och kvinnor klänningar på sig 
medan män och pojkar hade shorts eller långbyxor på sig (Jackson & Gee, 2005, s.122). Kvinnornas 
aktiviteter både i och utanför hemmen illustrerades med fokus på barnen, oavsett var de var 
någonstans. De gav barnen mat, såg efter dem och hjälpte dem (ibid., s.124). Medan männens 
aktiviteter och engagemang med barn skedde genom utomhusaktiviteter, så som biltvätt, camping, 
fiske och målning av staket (ibid., s.124). När det kommer till barnens aktiviteter under 1950-talet 
illustrerades pojkarna stereotypiskt maskulint det vill säga, de lekte med båtar, bilar, lastbilar, 
fiskade, spelade fotboll och tittade på flygplan medan flickorna illustrerades stereotypiskt feminint 
det vill säga, lekte med dockor, barnvagnar och läste böcker (ibid.)  

I Eilards avhandling Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 
1962–2007 beskrivs stereotypiska mönster istället som traditionella sysselsättningar (2008, s.90). 
Hennes avhandling påminner om Jackson & Gees (2005) studie ovan och grundar sig i en 
diskursanalys av 60 stycken olika läseböcker som använts i grundskolan från 1962 till år 2007 
(Eilard, 2008, s.79). Undersökningen gick bland annat ut på att studera dominerade konstruktioner 
av kvinnlighet och manlighet (ibid., s.80). Resultatet i avhandlingen visade att 60-talets läseböcker 
dominerades av en patriarkal genusdiskurs som innebar ett fokus på familjen med den försörjande 
mannen, husmodern som fostrar och tar hand om de lydiga barnen (ibid., s.415). Under 70-talet 
avtar denna strikta köns- och genusuppdelning något där en fokus på jämställdhet istället råder 
med handlingskraftiga och självständiga kvinnor och ”mjuka män” (ibid., s.416). Under 80-talet 
märks en könsneutralitet samt ”hybrida genuskonstruktioner”, men å andra sidan går det även att 
urskilja att ”barnen blir nu (åter) ”riktiga” flickor och pojkar” (ibid., s.417). Under 90-talet går det 
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återigen att urskilja en utmaning av köns- och genusgränserna med starka kvinnliga individualister 
samt mer beroende och svagare män (ibid.). 

De stereotypiska konstruktioner som har identifieras i läseböckerna under dessa årtionden var 
exempelvis att kvinnan skulle ta hand om hushållet, där hon skulle passa upp på andra, baka, laga 
mat eller att sy. Medan männen i familjen var familjeförsörjare. Eilard beskriver det som att “mor 
har silen” medan “far har filen” (ibid., s.109). Det traditionella stereotypiska utseendet för flickor 
och kvinnor var att de skulle ha klänning på sig och vidare skulle kvinnorna vara snygga, attraktiva 
och bära högklackat (ibid., ss.109;111;112). Medan pojkarna och männen skulle ha skjorta, fluga, 
slipover eller kavaj på sig (ibid., s.112). Det traditionella färgvalet på kläder var att pojkarna skulle 
ha blått medan flickorna rosa (ibid., s.163). Flickor/kvinnor framställdes som duktiga, sociala, 
vänliga, ömsinta, omsorgsfulla och omhändertagande (ibid., ss.116;134;136) och pojkar/män 
framställdes som slarviga, tuffa, handlingskraftiga, rationella och ibland även elaka/skrämmande 
(ibid., ss.134;263). Den stereotypiska flickan hoppar hopprep eller leker med dockor medan pojken 
spelar fotboll eller snickrar (ibid., ss.275;305). 

 I artikeln Genus och etnicitet i en >>läsebok>> i den svenska mångetniska skolan (2004) undersökte 
Eilard det diskursiva innehållet i en läsebok. Syftet med studien var att visa hur läromedelstexter 
kan granskas för interkulturella undervisningskontexter. I studien har hon valt att analysera boken 
Förstagluttarna B utifrån en diskursanalys (ibid., ss.243–244). Resultatet visade bland annat att barnen 
i boken framställdes genom traditionella aktiviteter, att flickorna skrev kärlekslistor eller lekte med 
barbie och att pojkarna spelade pingis eller fotboll (ibid., s.260). Det maskulina idealet skildrades 
genom att vara stark, modig, tuff, självständig, stor och våldsam (ibid., s.256). En av flickorna i 
läseboken visade dessa drag och blev därför bokens pojkflicka, som accepterades som en kompis 
hos pojkarna men inte hos flickorna (ibid.). Samtidigt fick pojkarna tillåtelsen att vara individuella 
och barnsliga medan flickorna bör anpassas och uppmanas utifrån det västerländska kvinnliga ideal 
som finns (ibid.). 

 I Evans & Davies studie “No sissy boys here: a content analysis of the representation of masculinity in 
elementary school text books” (2000) undersöktes könskarakteristika (genus) drag som användes i två 
läseboksserier i grundskolans första, tredje och femte klass. Genom en kvantitativ innehållsanalys 
har forskarna tittat på hur maskulinitet framställdes i dessa två läseboksserier (ibid., s.259). 
Resultatet visade att männen i större drag framställdes som argumenterande, aggressiva och 
konkurrenskraftiga, även om vissa kvinnor också visade dessa egenskaper. Medan kvinnorna i 
större drag framställdes som känslomässiga, tillgivna, passiva och uttrycksfulla, vissa män visade 
även dessa egenskaper men inte i lika stor utsträckning (ibid., s.262). 

 Sammanfattningsvis visar studierna som redovisats ovan att det finns tydliga skillnader i vad 
som anses vara kvinnliga och manliga egenskaper, men att det även finns ett fåtal böcker och 
karaktärer som bryter detta stereotypiska mönster och på senare år har det inte varit lika strikt 
uppdelat mellan könen. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras den teori denna studie bygger på genom de tre delkapitlen, 
Socialkonstruktivistisk syn på genus, Genussystem/genusordning och Koppling mellan vår studie och teoretiska 
utgångspunkter. Studiens teori återanvänds i syftet och frågeställningen, resultat samt i diskussion.  

Socialkonstruktivistiskt syn på genus 

Socialkonstruktivism är ett synsätt som inte ”tar det direkta för givet” (Wenneberg, 2000, s.10). I 
grunden handlar detta synsätt om att omvärlden inte är någon naturlig företeelse utan istället något 
man har kommit överens om. Med andra ord kan man säga att synsättet handlar om föreställningen 
av världen är socialt konstruerad (ibid., ss.11–12), vilket är grunden för teorin denna studie bygger 
på. Mer specifikt bygger denna studie på teorin om att genus är något som skapas eller konstrueras 
i olika sociala sammanhang, såsom i relationer och på olika platser (Elvin-Nowak & Thomsson, 
2003, s.12). Elvin-Nowak & Thomsson berättar om att när man väl tagit på sig sina 
“genusglasögon” och börjat se och lyssna efter just detta skapande av genus, är det omöjligt att 
ignorera reklam, läroböcker eller okända människors samtal på bussen. Men att man aktivt måste 
ta på sig dessa glasögon för att bli medveten om dessa genusskapanden, för de är så vanliga att de 
först inte märks (ibid., ss.12–13). 
 
“Gör kön?”, sa hon. “Vad menar du med att göra kön? Kön är väl något man bara har, eller något man liksom bara är.” 

Men det är just vad det inte är. Kön är inget man bara har eller är. Men vad är det då? Jo, kön är något vi alla gör, mycket aktivt, 

fast inte alltid fullt medvetet. (Thomsson, 2003, s.15)  

 
I citatet ovan visar Thomsson (2003, s.15) att genus och kön ofta uppfattas som en och samma 
sak. 

Flertalet författare som skriver om detta genusskapande använder sig av ordet bör. En 
existerande förväntning på hur man bör vara eller uppträda som kvinna eller man, flicka eller pojke, 
tjej eller kille (se bland annat; Ambjörnsson, 2003, s.57; Hirdman, 2001, ss.5–6;85; Thomsson, 2003, 
s.23). Fortsättningsvis menar Hirdman (2001, s.6) att detta hur man bör uppträda är ett föråldrat 
synsätt men som ständigt matas av en pågående upprepning. Denna upprepning stämmer även 
Ambjörnsson (2003, s.13) in i är nödvändig, för att förväntningarna om hur man bör uppträda 
ihålls. “Genus måste nämligen återskapas för att vara övertygande” (ibid.). Att vid ett enstaka 
tillfälle ha kjol eller fnissa med tjejkompisen räcker således inte för att skapa genus. Eftersom denna 
upprepning är nödvändig för att genus ska vara övertygande måste genus ses som ett verb, i och med 
att det är en pågående process. Genus är ingenting statiskt som bara är (ibid.). 
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Genussystem/genusordning 

Professorn Yvonne Hirdman var en av de första som såg till att genussystemet etablerades som ett 
begrepp i Sverige år 1988 (Wernersson, 2009, s.11). Hirdman använder begreppen genussystem 
och genusordning synonymt med varandra (Hirdman, 2001, s.6). 

Genussystemet beskrivs som en ordningsstruktur av kön, där den grundläggande ordningen ses 
som en utgångspunkt för andra sociala ordningar. Att män och kvinnor tillskrivs olika roller och 
uppgifter i varje samhälle. Det finns två typer av lagar/bjälkar som genussystemet vilar på som gör 
att vi kan tala om dessa ordningsstrukturer: 

• Den första är dikotomin, isärhållandet av manligt och kvinnligt. 
• Den andra är hierarkin, att mannen anses vara normen för det normala (Hirdman, 1988, 

s.51). 
Den första lagen/bjälken, isärhållandet av manligt och kvinnligt, har sitt grunduttryck i 
arbetsfördelningen mellan könen samt genom föreställningar om vad som tycks vara manligt och 
kvinnligt (Hirdman, 2007, s.214). Exempel på föreställningar är att kvinnans uppgift är att föda och 
uppföda medan mannen står för försörjningen (Hirdman, 2001, ss.37–38). I fysisk och psykisk 
ordning finns denna lag/bjälke överallt, så som på fysiska platser, sysslor som utförs och psykiska 
egenskaper. Hirdman (1988, s.52) förklarar detta med ”sort 1 gör sak 1 på plats 1; sort 2 gör sak 2 
på plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 blir sort 1 sort 1. Är man på plats 2 gör man sak 2 och är en 
sort 2 etc.”. Detta går att översättas till att ”män gör manliga saker på manliga platser. Kvinnor gör 
kvinnliga saker på kvinnliga platser, eftersom män gör de manliga sakerna blir män, män. Är man 
på kvinnliga platser och gör kvinnliga saker är man en kvinna etc.”. Anledningen till att detta 
meningsskapande sker är för att människan orienterar sig efter sysslor, sorter och platser ute i 
världen (Hirdman, 2007, s.215).  

Den andra lagen/bjälken, att mannen anses vara normen för det normala, har sitt grunduttryck 
i att mannen ses som en mall för kvinnorna som de alltid ska jämföras mot, förhålla sig till och 
bedömas utifrån (Hirdman, 2007, s.179). Hirdman (2001, s.59) beskriver denna jämförelse av den 
manliga normen som att ”det handlar om en jämförelse mellan kvinna - och människa”. På grund 
av den första lagen/bjälken (isärhållandet av kvinnligt och manligt) legitimeras således den andra 
lagen (att mannen är normen, idealet) (ibid., 1988, ss.51–52). Kvinnan blir på så sätt underordnad 
mannen. 

Denna studie fokuserar på den första lagen/bjälken, det vill säga dikotomin, då de analysverktyg 
studien använder sig av är uppbyggda kring just isärhållandet av manligt och kvinnligt. Hierarkin är 
något som inte berörs på samma sätt och har därför valts att tonas ned. Valet att endast titta på 
den dikotomiska uppdelningen medför att vissa aspekter av genus synliggjorts i vår analys, 
exempelvis att kvinnor visat på den manliga egenskapen självständighet, medan andra aspekter har 
fallit bort, såsom de hierarkiska värderingar denna egenskap medför. 
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Koppling mellan vår studie och teoretiska utgångspunkter 

Då studiens syfte är att undersöka hur olika föreställningar om manlighet och kvinnlighet framställs 
i läseböcker som används i grundskolans tidigare år, är det relevant att utgå från ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv då det innebär att omvärlden inte är någonting naturligt, utan av 
oss människor konstruerat (Wenneberg, 2000, s.11). Den biologiska (naturliga) skillnaden är inte 
det som konstruerar människor till män och kvinnor utan istället återupprepade sociala praktiker, 
vilket är kärnan i genusbegreppet (Hirdman, 2001, s.11). Genussystemet/genusordningens 
dikotomiska sida (isärhållandet av män och kvinnor) fokuseras för att belysa uppdelningen av de 
sociala praktiker som formar män och kvinnor (Hirdman, 1988, s.51).  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur manlighet och kvinnlighet kan 
framställas i läseböcker som används i grundskolans tidigare år.  
 
Den frågeställning som detta arbete ämnar besvara är:  

Vilka olika typer av karaktärer går att identifiera med hjälp av de egenskaper och beteenden 
som beskriver män/pojkar och kvinnor/flickor i läseböckerna?  
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Metod 

Under detta kapitel presenteras studiens metod, bland annat genom hur datan har samlats in men 
också hur datan sedan analyserats. Detta presenteras genom delkapitlen, Urval och materialbeskrivning, 
Analytiska verktyg, Databearbetning och analysmetod, Avgränsningar, Reflektion över metoden samt 
Forskningsetiska grundprinciper. 

Urval och materialbeskrivning 

För att kunna avgöra vilka läseböcker som är vanligt förekommande i grundskolans tidiga år valde 
vi att ställa frågan “...vilka läseböcker använder ni er av som läsläxa i era klasser?” (se bilaga 1) i 
facebookgruppen Årskurs F-3 Tips och idéer (endast för pedagoger och studenter) som består av drygt 30000 
medlemmar. Lärarna fick klicka i svarsalternativ som fanns i anslutning till frågan. Lärarna kunde 
även lägga till egna alternativ om läseboken de använde inte fanns med bland svarsalternativen. 
Inom 24 timmar hade över 150 lärare svarat. Utifrån de svarsalternativ lärarna hade angett valdes 
fyra böcker ut. Urvalet baserades på kombinationen av flest röster samt samma nivå av läsebok (en 
enklare nivå av läseböcker ämnade att läsas i årskurs 2). Böckerna som valdes var Diamantjakten: 
Läsebok 2A, Jag läser B: Resan till skatten, Livet i Bokstavslandet: Läsebok grön samt Vips läsebok Åk 2 – 
Nivå 1. 

Inför vår materialinsamling fördes en mailkonversation med förlagen som publicerat böckerna, 
där vi kort presenterade oss själva, studien samt att vi ställde frågan om böckernas innehåll med 
bilder fick användas i denna studie. Då konversationen innefattade många mail som skickades fram 
och tillbaka, sammanfattas därför förlagens svar i att de gav sin tillåtelse att låta studien använda 
ett fåtal sidor ur respektive bok, med korrekta referenser. Om bilder endast skulle användas, 
ombads vi kontakta respektive illustratör. Därefter kontaktades illustratörerna för respektive bok, 
via ett kort informationsmejl presenterades vi oss själva och frågade om vi fick använda deras bilder 
i vår studie (se bilaga 2). Vi fick svar från illustratörerna att de gav sin tillåtelse att använda bilderna 
i studien, om vi angav korrekta referenser. 
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De läseböcker vi har valt att analysera är: 
 

Läromedel Författare Illustratör Bokförlag Utgivningsår 

Diamantjakten:  
Läsebok 2A 

Mats Wänblad Catharina Nygård Natur 
& 

Kultur 

2011 

Jag läser B 
- Resan till skatten 

Martin Widmark  Kristina Grundström Liber 2008 

Livet i Bokstavslandet:  
Läsebok grön 

Ulf Stark Micaela Favilla 
& 

Sonja Reuterskiöld 

Liber 2016 

Vips läsebok 
Åk 2 – Nivå 1 

Lena Hultgren Sara N Bergman Liber 2014 

 
Diamantjakten handlar om klasskompisarna Asta, Bea och Cesar. De tre vännerna har en klubb som 
heter ABC-klubben och i boken får vi följa med på deras äventyr om en resande nalle, en värdefull 
diamantring, ett gammalt ödehus och att Cesar kanske måste flytta (Wänblad, 2011). 

I Jag läser B – Resan till skatten får vi följa med Emma, Larry, uppfinnaren Vera, kapten Svärd och 
aporna Ben och Koko när de reser iväg för att leta efter kapten Svärds skatt som ska hjälpa dem 
att rädda huset på Alvägen vilket ska säljas. Under resans gång möter de flera faror och andra 
spännande äventyr (Widmark, 2008). 

Livet i bokstavslandet handlar om Ami, Bruno, Coco och Dani som åker på skolresa till 
scoutstugan och träffar på spöken. Vi får även följa med när de spelar en viktig fotbollsmatch och 
ordnar en fest för deras fröken som har varit sjuk (Stark, 2016). 

Vips handlar om när Vips och Önska blir förminskade och hamnar på Lilla Vov Hotell där de 
blir borttappade. Parallellt med detta får vi även följa utomjordingen Neona som kidnappar två 
utomjordiska barn samt tar allt hon vill ha (Hultgren, 2014). 

Analytiska verktyg 

De analytiska verktyg som vi använder oss av är baserade på studiens teoretiska utgångspunkter 
som betraktar genus som något som konstrueras genom att individer kommer i kontakt med 
normer av vad som är manligt och kvinnligt, samt Hirdmans genussystem (Hirdman, 1988, s.51) 
där dikotomin, uppdelningen av manligt och kvinnligt står i fokus. De analytiska verktyg som 
används i studien är två analysfrågor samt ett analysschema över vad som anses vara manliga och 
kvinnliga egenskaper. Analysfrågorna består dels av vår frågeställning, men även av en annan fråga 
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som ligger till grund för frågeställningen och som den sedan kan bygga vidare på och analysschemat 
som används är inspirerat av Nikolajevas egenskapsschema (2017, s.193). 

Analysfrågor 

1. Vilka egenskaper och beteenden går att identifiera i beskrivningar av män/pojkar och 
kvinnor/flickor i läseböckerna? 

2. Vilka olika typer av karaktärer går att identifiera med hjälp av de egenskaper och beteenden 
som beskriver män/pojkar och kvinnor/flickor i läseböckerna? 

Analysschema 

Nikolajeva (2017, s.192) menar i likhet med Hirdman (1988, s.51) att män och kvinnor tillskrivs 
olika roller och uppgifter i varje samhälle. Nikolajeva skriver att manliga och kvinnliga egenskaper 
bygger på motsatser vilket framställs i tabellen nedanför. Tabellen ska underlätta för att bedöma 
hur olika karaktärer skildras i läseböckerna, men detta innebär såklart inte att alla karaktärer följer 
detta (ibid). 

 
Tabell 1: Manliga och kvinnliga egenskaper (Nikolajeva, 2017, s.193)  
 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka vackra 

våldsamma aggressionshämmade 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt  tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 
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Databearbetning och analysmetod 

Analysmetoden denna studie bygger på, för att kunna avgöra hur manlighet och kvinnlighet 
framställs i läseböcker, är en kvalitativ samt en komparativ innehållsanalys av text och bild. Den 
kvalitativa innehållsanalysen grundar sig i en kvalitativ metod som går ut på att göra en noggrann 
läsning av texten som helhet och dess olika delar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 
Wängnerud, 2017, s.211). I analysmetoden försöker man titta på aspekter av texten som inte 
självklart står utskrivna. För att ta fram detta behöver texten läsas flera gånger med hjälp av 
analytiska verktyg. Den komparativa analysen innebär att man jämför två eller flera texter och 
försöker identifiera likheter och skillnader (Hellspong, 2001, ss.78–79). 

Anledningen till varför vi har valt den kvalitativa innehållsanalysen framför den kvantitativa 
innehållsanalysen är för att få fram helheten i texten som kan lyfta fram andra innehållsliga aspekter 
än vad antalet delar kan göra (Esaiasson et al., 2017, s.211). Den kvalitativa metoden lyfter fram 
genusaspekterna på ett djupare sätt (det vill säga fokus på innehåll och hur någonting beskrivs) än 
vad en kvantitativ metod skulle gjort då den istället fokuserar på summan av delarna (ibid.). Dock 
innebär inte detta att kvantitativa aspekter är helt frånvarande (Alvehus, 2013, s.21). Istället för att 
kvantitativa aspekter räknas bort kan man istället säga att de tonas ned för att ge utrymme åt mer 
kvalitativa detaljer (ibid.). Exempelvis att män är omtänksamma snarare än antalet män som är 
omtänksamma, även om antalet i viss mån räknas med.  

När datan som skulle analyseras förbereddes så skrevs alla karaktärer från de olika böckerna ner 
för att skapa ett grundläggande dataunderlag inför analysen. Böckerna lästes noga igenom vid ett 
flertal tillfällen och för varje sida som en karaktär berördes på något sätt skrevs anteckningar om 
den karaktären ned, exempelvis att någon var rädd eller aktiva handlingar den utförde. När detta 
var gjort analyserades den insamlade datan med hjälp av de analytiska verktygen som tas upp ovan. 
Carolin Stork ansvarade för både dataunderlaget och analysen av Diamantjakten (Wänblad, 2011) 
samt Livet i Bokstavslandet (Stark, 2016). Angeliqa Sigvardsson ansvarade för både dataunderlaget 
och analysen av Jag läser B - Resan till skatten (Widmark, 2008) samt Vips (Hultgren, 2014). 

När karaktärerna analyserats skrevs en sammanfattning om respektive karaktär. Detta jämfördes 
sedan med övriga karaktärer i samma bok för att synliggöra hur respektive bok framställde 
manlighet och kvinnlighet. Efter det jämförde vi tillsammans karaktärerna mellan alla böcker och 
utifrån dessa jämförelser kunde olika karaktärstyper identifieras som närmare beskrivs i resultatet. 
Dessa karaktärstyper har vi själva konstruerat utifrån vår analys av läseböckerna. För att kunna 
avgöra om en karaktär var av manligt eller kvinnligt kön lades specifik notis om vilka personliga 
pronomen som tillföll dem, det vill säga om de omnämndes ”han” eller ”hon”. Om en karaktär 
inte benämndes med något personligt pronomen ansågs den vara könsneutral även om den passade 
in under ettdera könet enligt tabellen. 
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Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att analysera fyra stycken läseböcker då det var ett lagom stort material 
som rymdes inom studiens omfång. För att analysen skulle bli ”rättvis” valde vi att analysera böcker 
på samma nivå. De valda böckerna är de enklaste böckerna menade att användas i årskurs 2. Valet 
av böcker baserades på de böcker som fått flest ”röster” i frågan som ställdes på facebook men 
samtidigt tillhörde samma årskurs. Då studiens syfte är att undersöka hur olika föreställningar om 
manlighet och kvinnlighet framställs i läseböcker som används i skolan har vi avgränsat oss att 
enbart analysera karaktärer med mänskliga drag då det att det inte fanns plats att analysera fler 
karaktärer inom studiens omfång (exempelvis husdjur). Bikaraktärer som inte närmare presenteras 
med egenskaper eller beteenden har valts bort från analysen då de faller utanför syftet med analysen. 

Reflektion över metoden 

Studiens syfte och val av metod hänger starkt ihop. Beroende på vilket syfte en studie har passar 
olika typer av datainsamling- och analysmetoder olika bra. Då denna studies syfte är att bidra med 
en förståelse för hur manlighet och kvinnlighet kan framställas i läseböcker som används i 
grundskolans tidigare år anser vi att metodvalet kvalitativ samt komparativ innehållsanalys av text 
och bild är ett relevant val. Om vi istället exempelvis gjort intervjuer hade vi kommit åt en annan 
typ av data som inte är relevant för denna studies syfte. 

Dataförberedelserna och datainsamlingen visade sig vara mer omfattande än vad vi först trott. 
På grund av detta använde vi oss av den komparativa analysmetoden (Hellspong, 2001, ss.78–79) 
då den hjälpte oss att identifiera och tematisera olika karaktärstyper genom att strukturera och se 
mönster i det omfattande datamaterialet.  

Reliabilitet och validitet 

Enligt Stukát (2011, s.133) innebär reliabilitet en form av mätande. Reliabiliteten mäter hur väl 
studien kan genomföras av någon annan men ändå ge samma resultat. Vid hög reliabilitet kommer 
man få liknande resultat. Om studien istället har låg reliabilitet kommer man få olika resultat (ibid., 
s.134). 

Kvalitativa analyser bygger på tolkningar, vilket i sin tur leder till en subjektiv grund att bygga 
vetenskap på (Alvehus, 2013, s.22). Då denna studie bygger på en kombination av en kvalitativ 
samt en komparativ analys innefattar den en viss grad av tolkning vilket sänker reliabiliteten något. 
Det är därför inte säkert att andra forskare identifierar samma mönster som ligger till grund för de 
karaktärstyper vi har identifierat. I ett försök att öka reliabiliteten har väl genomarbetade 
analysverktyg använts. Om en annan forskare skulle göra om denna studie med samma analytiska 
verktyg, borde resultaten bli likartade. 

Validitet handlar istället om en annan form av mätande. Den handlar om man mäter det man 
ämnar att mäta (Stukát, 2011, s. 134). Ett exempel på låg validitet i denna studie skulle vara om 
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studien ämnade undersöka hur genus framställs, men att analysen istället presenterar hur väl den 
röda tråden fungerar i läseböckerna. 

Studien anses ha hög validitet eftersom de analytiska verktygen som används i analysen är 
baserade på studiens syfte och frågeställning och på så sätt hjälper oss att mäta det vi avser att mäta. 

Forskningsetiska grundprinciper 

Vetenskapsrådet (2002, ss.6–14) skriver om fyra forskningsetiska grundprinciper man bör ta i 
beaktning när man genomför studier som innefattar andra människor. Dessa grundprinciper är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Eftersom 
denna studie inte innefattar andra människor och deras kommentarer behöver dessa grundprinciper 
inte tas i beaktning i vidare bemärkelse. Dock är vi medvetna om upphovsrätten (SFS 1960:729) 
som handlar om att andras verk inte får återpubliceras hur som helst utan behöver olika typer av 
tillstånd. Vi har därför kontaktat både förlagen som har publicerat böckerna samt illustratörerna 
som har illustrerat bilderna, för att be om deras tillstånd. 
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Resultat 

I detta kapitel presenteras endast studiens resultat i relation till analysschemat och teoretiska 
utgångspunkter. Detta görs genom att redovisa den insamlade datan utifrån fem olika 
återkommande karaktärstyper som vi kunde identifiera och själva har skapat. Något som är värt att 
nämna är att det är våra tolkningar av datan (med hjälp av analysverktygen) i läseböckerna som lagt 
grunden för de olika typer av karaktärer som identifierats och att vi är medvetna om våra egna 
förförståelser och föreställningar om genus. Den redovisade datan diskuteras vidare i dialog med 
tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter under kapitlet Diskussion. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av de redovisade karaktärstyperna.  

Den vackra kvinnan/flickan 

Karaktärstypen Den vackra kvinnan/flickan innefattar att vara uppklädd samt medvetenheten om att 
vara fin inför andra. Att vara fin som kvinna/flicka i dessa böcker innebär för det mesta att ha 
klänning men även att vid vissa tillfällen ha högklackat och smink. Detta går att koppla till det 
feminina ordet vacker i Nikolajevas egenskapsschema (2017, s.193). I Diamantjakten (Wänblad, 
2011, s.134) går detta bland annat att se på bild 1 där Cesars mamma ska gå på en 
anställningsintervju och rådfrågar Cesar och hans kompisar om hennes utstyrsel är tillräckligt 
bra/fin, då hon bär just klänning, högklackat och smink.  

 
Bild 1 (Illustratör: Catharina Nygård) (Wänblad, 2011, s.134) 

 
 

- Duger jag så här? frågade Cesars mamma och snurrade runt ett varv.  

- Du är jättefin, sa Asta - utan att ljuga. (Wänblad, 2011, s.134) 

Varje gång Cesars mamma syns i boken har hon klänning eller kjol på sig. Att klänning associeras 
med någonting som anses vackert eller fint är något som även syns som en medvetenhet hos en av 
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flickorna i Diamantjakten (Wänblad, 2011, s.119). Detta skildras genom att Bea visar positiv respons 
åt hennes mammas förslag om att titta på en ny klänning åt Bea inför mormoderns fest. 

- Vi kan titta på en ny klänning åt dig till mormors fest imorgon, sa mamma. Det blir väl roligt? 

Bea nickade. (Wänblad, 2011, s.119) 

Det är dock inte endast Den vackra kvinnan/flickan som visar en medvetenhet om att de är eller bör 
vara vackra. Omgivningen och andra karaktärer visar även de en medvetenhet om detta. Det kan 
man bland annat se genom följande citat där en elev ger en kommentar till sin lärare gällande hennes 
utseende som tas emot positivt. 

- Men fröken är en skönhet. Det är sant.  

- Det var snällt sagt, säger hon. (Stark, 2016, ss.10–11) 

Den vackra kvinnan/flickan visar även omsorg gentemot sin omgivning. Hon är snäll genom att hon 
försöker trösta andra när hon märker att de är ledsna, vilket går att tolka det kvinnliga 
omtänksamhet/omsorg i Nikolajevas egenskapsschema (2017, s.193). Att Den vackra kvinnan/flickan 
visar omsorg går att urskilja när Ceasars mamma märker att Ceasar är nedstämd över att de troligtvis 
måste flytta till en annan stad och agerar genom att försöka lyfta positiva saker med flytten 
exempelvis att han kommer få nya kompisar (Wänblad, 2011, s.98). När hon märker att han 
fortfarande är nedstämd sträcker hon ut armarna och erbjuder en kram.  

- Kom, sa mamma och sträckte ut armarna mot Ceasar (Wänblad, 2011, s.100). 

Fortsättningsvis förtydligar hon för Ceasar att han inte är ensam i sin ledsamhet. Att den jobbiga 
situationen de sitter i är någonting de tillsammans kommer klara av. 

- Vi klarar det här, sa mamma. Tillsammans klarar vi det. (Wänblad, 2011, s.100). 

Sammanfattningsvis anses Den vackra kvinnan/flickan vara vacker, snäll, omsorgsfull, mån om sitt 
utseende samt att även andra är medvetna om hennes utseende. Dock var denna typ av karaktär 
inte så vanlig, men förekom i två av de analyserade böckerna. 

Den aggressiva mannen/pojken 

Karaktärstypen Den aggressiva mannen/pojken innefattar inget speciellt utseende utan istället olika sätt 
att visa sitt dåliga humör på, exempelvis genom aggressiva handlingar. Nikolajeva (2017, s.193) 
beskriver att aggression är ett manligt drag. När papporna till de kidnappade utomjordiska barnen 
i Vips (Hultgren, 2014) letar efter sina barn är de både anklagande och aggressiva. En av papporna 
konfronterar Neona (kidnapparen som låtsas vara med och leta efter de försvunna barnen) genom 
att misstänka och anklaga henne vilket syns i följande citat: 

- Om du inte har låst in dem, sa Xilias pappa. Vad har du gjort med dem? (Hultgren, 2014, s.109) 
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Den andra pappan visar istället aggressivitet genom att ta till med våld för att få Neona att berätta 
var deras barn har tagit vägen, att använda sig av våld är ett manligt drag enligt Nikolajeva (2017, 
s.193).  

- Var är de? Frågade Rubins pappa. 

Han tog tag i Neonas arm. 

- Släpp mig! Skrek Neona. (Hultgren, 2014, s.110) 

Att Den aggressiva mannen/pojken är hotfull, vilket vi relaterar till att vara aggressiv, går att skönja i 
karaktären Fege Fisen i Jag läser B - Resan till skatten (Widmark, 2008, s.118). I illustrationen (Se Bild 
2) stirrar han ilsket på vad som går att förstås som huvudkaraktärerna (vilka finns med i en tidigare 
bild). Han har huggit ner en dolk i relingen för att visa sig hotfull och kräver att få veta var allt guld 
finns. 

- Var är mitt guld? skriker han. 

Bild 2. (Illustratör: Kristina Grundström) (Widmark, 2008, s.118) 

 

 
Att uttrycka ilska gentemot andra är något som även går att hitta hos Sigge i Diamantjakten 
(Wänblad, 2011). Han visar detta då han interagerar med sin lillasyster Asta. Han både morrar, 
fräser och uttrycker sig argsint gentemot henne i samband med att hon vill lära sig spela fotboll 
(ibid., s.40–43).  

- Du lyssnar ju inte! sa han argt. (Wänblad, 2011, s.43) 

Att ilska hänger ihop med begäran att bestraffa någon går att se i Livet i bokstavslandet, då barnen 
spelar fotboll och råkar sparka bollen på Börjes kaffekopp som han håller i. Detta går att tolka som 
att vara aggressiv och hård vilket är manliga egenskaper enligt Nikolajevas schema (2017, s.193). 

- Nu får det vara nog! ryter han. 

- Jag la en straff, säger Bruno. 

- Ni ska få ert straff, skäller Börje. Ni får klippa och kratta hela tomten. (Stark, 2016, s.43) 
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I alla böcker som karaktären Den aggressiva mannen/pojken förekom, var han endast en bikaraktär och 
därför inte så vanligt förekommande även om det gick att hitta spår av honom i alla böcker. De 
egenskaper från Nikolajevas egenskapsschema (2017, s.193) som går att skildra i Den aggressiva 
mannen/pojken är aggression, våldsam och hård.  

Det mångsidiga barnet 

Det som identifierar karaktärstypen Det mångsidiga barnet är att ett barn visar många olika egenskaper 
som förekommer på båda sidor av Nikolajevas dikotomiskt uppdelade egenskapsschema av vad 
som anses manligt och kvinnligt (2017, s.193). Vi har valt att i denna karaktärstyp inkludera både 
pojkar och flickor då detta mönster (att de visar på egenskaper både inom sin egen könsstereotyp 
men även från den motsatta) uppvisas hos de båda könen, vilket kommer visas genom ett antal 
exempel nedan.  

Ett exempel på hur Det mångsidiga barnet uttrycker sig finns i Livet i bokstavslandet (2016), då Dani 
visar både kvinnliga och manliga egenskaper. Den kvinnliga egenskapen han visar syns bland annat 
när han tillsammans med de andra barnen lyssnar på Börje när de blir tillsagda att klippa och kratta 
hela hans gård då barnen har sparkat en boll på hans kaffekopp (Stark, 2016, s.43). Att lyssna och 
göra det som man blir tillsagd går att tolka till att vara lydig, vilket är en kvinnlig egenskap enligt 
Nikolajeva (2017, s.193). Två manliga egenskaper som visas hos Dani är när Börjes hund har 
försvunnit och Dani hittar spår efter tassar och skor (se bild 3), han tar bland annat upp ett 
anteckningsblock och ber Börje beskriva den bortsprungna hunden (Stark, 2016, ss.59–60). Dani 
visar på egenskaperna att vara aktiv och analyserande vilket anses som manliga drag enligt 
(Nikolajeva, 2017, s.193).  

 
Bild 3. (Illustratör: Micaela Favilla & Sonja Reuterskiöld) (Stark, 2016, s.59) 
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Att karaktärstypen Det mångsidiga barnet visar upp samma egenskaper både hos flickor och pojkar, 
oavsett kön går även att se i boken Jag läser B - Resan till skatten (Widmark, 2008, s.80). Emma visar 
upp denna karaktärstyp när huvudkaraktärerna håller på att bli uppätna av en val. Hon visar då upp 
samma manliga egenskaper som Dani gjorde ovan, att vara aktiv och analyserande (Nikolajeva, 
2017, s.193). Hon visar dessa egenskaper genom att förstå och försöka lösa situationen genom att 
bestämt ta kommandot och säger åt de andra hur de ska göra för att komma ur den jobbiga 
situationen de befinner sig i vilket syns i citatet nedan men även i bild 4. 

- Fäll ut skidorna (Widmark, 2008, s.80)  

Bild 4. (Illustratör: Kristina Grundström) (Widmark, 2008, s.80) 

 

 
Vid ett annat tillfälle visar hon istället upp omsorgsfullhet och mildhet då hon och Larry försiktigt 
försöker torka den blöta roboten Omega (Widmark, 2008, s.28). Egenskaperna att vara omsorgsfull 
och mild är enligt Nikolajevas schema (2017, s.193) kvinnliga egenskaper. Uppvisandet av både 
manliga och kvinnliga egenskaper gör att hon tydligt representerar Det mångsidiga barnet.  

Karaktärstypen Det mångsidiga barnet går även att urskilja i ett annat barn i samma bok, nämligen 
Larry. I samma bild som Emma tar kommandot (se bild 4.) visar Larry istället på egenskaperna att 
vara passiv och emotionell (kvinnliga egenskaper, Nikolajeva, 2017, s.193) genom att inte göra 
något åt situationen. Istället kramar han om sin hund och sitter rädd och ihopkrupen. En av de 
saker som gör att Det mångsidiga barnet går att se hos Larry är att han även visar på den manliga 
egenskapen styrka (ibid.) när han ansvarar för och är den som lyfter en tung vattendunk (Widmark, 
2008, ss.64;67).  

Uppvisandet av egenskaper som både är manliga och kvinnliga (som är det typiska för Det 
mångsidiga barnet) visar även Bruno upp i Livet i bokstavslandet (Stark, 2017) genom att han visar 
samma manliga egenskap som Larry tidigare gjorde: att vara stark (Nikolajeva, 2017, s.193). Detta 
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skildras då han vill visa sin styrka genom att bland annat visa de andra barnen hur skicklig han är 
på att springa samt hur hårt han kan skjuta en boll (Stark, 2016, ss.8;43). Bruno visar en kvinnlig 
sida också då han är omtänksam (Nikolajeva, 2017, s.193) och ger ofta komplimanger, speciellt till 
fröken (Stark, 2016, ss.10;11). Han visar upp både manliga och kvinnliga egenskaper av Nikolajevas 
dikotomiskt uppdelade egenskapsschema (2017, s.193) och stärker därför föreställningen om Det 
mångsidiga barnet.  

Asta i Diamantjakten (Wänblad, 2011) visar även hon upp både manliga och kvinnliga egenskaper 
och passar därför också in under Det mångsidiga barnet. En kvinnlig egenskap som går att skildra är 
att hon är emotionell (Nikolajeva, 2017, s.193), då hon blir ledsen och kastar sig på sängen och 
gråter över att hennes bror har läst hennes dagbok (Wänblad, 2011, s.82). Innan hon kastar sig på 
sängen visar hon även upp en aggressiv och självständig sida (manliga egenskaper, Nikolajeva, 2017, 
s.193) då hon får reda på att hennes bror Sigge och hans kompis har läst hennes dagbok vilket hon 
visar genom att boxa honom över munnen (se bild 5.) (Wänblad, 2011, ss.80–81). Citatet nedan 
beskriver händelseförloppet. 

 
Hon slängde upp dörren, stegade fram till Sigge, ryckte dagboken ur hans händer och boxade till honom. Det hårdaste hon kunde, 

rakt över munnen. 

Asta gick ut ur rummet och drämde igen dörren bakom sig. (Wänblad, 2011, ss.80–81) 

 

Bild 5. (Illustratör: Catharina Nygård) (Wänblad, 2011, s.81) 

 

 

Det har även gått att identifiera Det mångsidiga barnet i Vips (Hultgren, 2014) där barnen, precis som 
i tidigare böcker, visar upp egenskaper som går att koppla till både kvinnligt och manligt. Bland 
annat hos den kvinnliga karaktären Önska som inte står passivt bredvid och väntar när hon och 
Vips stöter på problem som behöver lösas. Istället är hon initiativtagande och löser situationen, 
vilket går att tolka som de manliga egenskaperna självständig och aktiv (Nikolajeva, 2017, s.193).  
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Detta visas genom citatet nedan: 

- Vi får testa, sa Önska. 

På golvet fanns en toalettpappersrulle. 

- Kom, sa Önska. Vi rullar ut en lång remsa. (Hultgren, 2014, s.55) 

För att tillhöra karaktärstypen Det mångsidiga barnet behöver hon även visa upp kvinnliga egenskaper 
(då hon ovan visade på manliga). Detta visas genom att hon bli rädd samt att erkänna att hon blev 
rädd (Hultgren, 2014, ss.18-19). Hon visar då upp de emotionella och sårbara egenskaperna 
(kvinnliga, Nikolajeva, 2017, s.193). 

Som samtliga exempel ovan visar går Det mångsidiga barnet att hitta i alla av de fyra böckerna. De 
flesta huvudkaraktärer i de analyserade böckerna är barn och nästan alla av dessa barn faller in 
under karaktärstypen Det mångsidiga barnet, vilket gör att karaktärstypen är vanligt förekommande. 
Denna typ av karaktär visar inte någon specifik egenskap, utan istället en kombination av både 
manliga och kvinnliga egenskaper. 

Den mångsidiga vuxna 

Precis som Det mångsidiga barnet innebär karaktärstypen Den mångsidiga vuxna att en karaktär visar 
olika egenskaper från båda sidor av Nikolajevas egenskapsschema av vad som anses manligt och 
kvinnligt (2017, s.193). Att karaktärstypen förekommer i flera böcker samt hur den framställs visas 
genom exemplen nedan. 

Den mångsidiga vuxna går bland annat att urskilja i Livet i bokstavslandet (Stark, 2016) då fröken 
Karin visar på både manliga och kvinnliga egenskaper. Ett exempel på en manlig egenskap är att 
hon visar upp en hård sida (manligt enligt Nikolajeva 2017, s.193) under elevernas fotbollsmatch, 
då hon ryter åt föräldrarna att sluta bråka (Stark, 2016, s.47). Fröken Karin uppvisar även en 
kvinnlig emotionell sida (Nikolajeva, s.193) där hon både snyftar av glädje och skrattar (Stark, 2016, 
s.104) vilket skildras i citatet nedan: 

- Tack min bästa klass, säger hon. 

Sedan snyftar hon av glädje, skrattar och äter tårta. (Stark, 2016, s.104) 

 
Karaktärstypen Den mångsidiga vuxna finns även i Diamantjakten (Wänblad, 2011). Astas pappa visar 
att han är omtänksam, vilket är kvinnligt enligt Nikolajevas egenskapsschema (2017, s.193) Detta 
skildras när han tröstar Asta när hon är ledsen och frågar vad det är som har hänt (Wänblad, 2011, 
s.82). Vidare visar Astas pappa en aggressiv sida (manligt enligt Nikolajeva, 2017, s.193) när han 
får reda på att Asta är ledsen på grund av att hennes bror har läst hennes dagbok (ibid., s.82), vilket 
syns i citatet nedan: 
 
Pappa blev alldeles vit i ansiktet av ilska. 
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Han reste sig och klampade iväg mot Sigges rum. (Wänblad, 2011, s.82) 
 
I bild 6 visas karaktären Vera då hon ger ”medicin” (hajolja) till den motstridiga roboten Omega. 
Denna handling går att tolka som den kvinnliga egenskapen att vara omtänksam (Nikolajeva, 2017, 
s.193) då hennes intention är att göra Omega frisk (Widmark, 2008, s.114). 
 
Bild 6. (Illustratör: Kristina Grundström) (Widmark, 2008, s.114) 

 
 
Precis som med tidigare karaktärsexempel som illustrerar karaktärstypen Den mångsidiga vuxna visar 
Vera inte enbart upp en kvinnlig sida. Hon visar även på manliga egenskaper då hon ligger och 
försöker reparera sin båt-bil (Widmark, 2008, s.50). Detta visar att hon är händig praktisk. Något 
som går att tolka som självständighet (manligt, Nikolajeva, 2017, s.193). 

Sammanfattningsvis anses Den mångsidiga vuxna, precis som Det mångsidiga barnet, inte visa på 
någon speciell egenskap, utan det som utmärker karaktären är istället att den visar på en 
kombination av manliga och kvinnliga egenskaper vilka går att se i Nikolajevas egenskapsschema 
(2017, s.193). Denna karaktärstyp var den vanligaste typen bland de vuxna karaktärerna som 
förekom i böckerna. 

Den brytande karaktären 

Karaktärstypen Den brytande karaktären innebär att bryta mot sin könsstereotyp och istället falla in 
under den motsatta baserat på Nikolajevas egenskapsschema (2017, s.193). 

Den brytande karaktären går att identifiera i Diamantjakten (Wänblad, 2011) där läraren Olle visar 
en omtänksam kvinnlig sida (Nikolajeva, 2017, s.193) de fåtal gånger han är med i boken. Ett 
exempel på detta är att han låter några elever låna hans telefon för att ringa ett viktigt samtal, när 
de förklarar att det är ett privat samtal ber Olle om ursäkt och går i förväg till klassrummet 
(Wänblad, 2011, s.64). 

Karaktärstypen går även att identifiera i Vips (Hultgren, 2014) i karaktären Neona. Hon är bland 
annat stark, våldsam, aggressiv, och rovgirig. Dessa egenskaper är samtliga manliga egenskaper 
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(Nikolajeva, 2017, s.193). I bild 7 kan man se när hon visar upp några av dessa egenskaper. Bland 
annat att hon är stark genom att spänna sin biceps och bära Affe över axeln. Men hon visar även 
upp våldsamhet och rovgirighet när hon kidnappar Affe vilket citaten nedan illustrerar: 
 
Sedan gick hon till sängen och lyfte upp Affe. Hon höll fast honom hårt och sa att han skulle vara tyst. 

… 

- Vad ska du göra med mig? frågade Affe. 

- Tyst med dig, fräste Neona. 

Hon var på väg med honom till rum 13. Ingen annan visste att det rummet fanns. 

…  

Neona kunde ju behöva ha Affe någon gång. (Hultgren, ss.106-107) 

 
Bild 7. (Illustratör: Sara N Bergman) (Hultgren, 2014, s.106) 
 

 

 
Sammanfattningsvis skildras Den brytande karaktären som, tidigare nämnts, genom att denne visar 
på egenskaper som bryter mot sin könsstereotyp. Exempelvis att karaktärer av kvinnligt kön endast 
visar manliga egenskaper. Denna karaktärstyp var inte vanligt förekommande, men gick att 
identifiera i de två ovan presenterade karaktärerna. 

Sammanfattning av resultatet 

Frågeställningen för denna studie var: Vilka olika typer av karaktärer går att identifiera med hjälp av de 
egenskaper och beteenden som beskriver män/pojkar och kvinnor/flickor i läseböckerna? 
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I studien har fem olika typer av karaktärer kunnat identifieras. Dessa är skapade av oss baserat 
på analysen av läseböckerna. Vissa karaktärstyper förekom oftare än andra. De karaktärstyper som 
identifierats är Den vackra kvinnan/flickan, Den aggressiva mannen/pojken, Det mångsidiga barnet, Den 
mångsidiga vuxna och Den brytande karaktären.  

Den vackra kvinnan/flickan förekom i två av böckerna men var inte så vanlig. Hon framställs som 
vacker, snäll, omsorgsfull, mån om sitt utseende samt att även andra är medvetna om och bekräftar 
hennes utseende. Den aggressiva mannen/pojken framställs som aggressiv, anklagande, hård och 
våldsam, i de analyserade böckerna var denna typ av karaktär endast en bikaraktär och inte så vanligt 
förekommande. Det mångsidiga barnet var en vanlig karaktärstyp och förekom i alla böckerna. Denna 
typ av karaktär visar inte någon specifik egenskap, utan istället en kombination av både manliga 
och kvinnliga egenskaper. Den mångsidiga vuxna visar i likhet med Det mångsidiga barnet ingen specifik 
egenskap, utan karaktärstypen är även här en kombination av både manliga och kvinnliga 
egenskaper. Denna typ av karaktär var vanligast bland de vuxna karaktärerna som förekom i 
böckerna. Den brytande karaktären var den karaktärstyp som förekom minst. Den bryter mot 
Nikolajevas (2017, s.193) strikt dikotomiska schema. De benämns som antingen han eller hon men 
visar endast upp egenskaper från den motsatta könsstereotypen. Exempelvis en karaktär av 
kvinnligt kön som endast visar upp manliga egenskaper, så som aggressivitet, rovgirighet, 
våldsamhet och självständighet. 

Den slutsatsen man kan dra är att manlighet och kvinnlighet (enligt Nikolajevas schema (2017, 
s.193)) representeras på många olika sätt i de fyra analyserade läseböckerna som används i 
grundskolans tidigare år. 



 

 32 

Diskussion 

I följande kapitel kommer vi att diskutera våra studieresultat i relation till tidigare forskning och 
teoretiska utgångspunkter. Detta görs genom delkapitlen Studiens resultat i dialog med tidigare forskning 
samt Studiens resultat i dialog med teoretiska utgångspunkter. Vi avslutar med Våra tolkningar av studiens 
resultat.  

Studiens resultat i dialog med tidigare forskning 

Enligt denna studies resultat presenteras manlighet och kvinnlighet på ett varierat sätt i de 
analyserade läseböckerna. Dels att män och kvinnor, flickor och pojkar följer de könsstereotypiska 
normerna, men också att de bryter dem. Dessa resultat går i linje med vad Eilard presenterar i sin 
avhandling (2008, ss.415–417) samt i sin artikel (2004, ss.256;260) gällande hur manlighet och 
kvinnlighet representeras, bland annat genom att kvinnor och flickor presenteras som stereotypiskt 
kvinnliga; att de skulle vara snygga, attraktiva bära klänning och högklackat. De skulle även ta hand 
om andra, (ibid., ss.109;111–112) vilket går att se i våra resultat genom att Den vackra kvinnan/flickan 
bland annat är mån om sitt utseende samt omsorgsfull. Detta reflekteras även i Jackson & Gees 
studie (2005, ss.122;124). Dock är det värt att nämna att Jackson & Gee (2005) är en utländsk 
studie, vilket man bör ha i åtanke. 

Den aggressiva mannen/pojken är aggressiv, och våldsam vilket även Eilard (2004, s.256) lyfter som 
återkommande egenskaper hos män/pojkar. I hennes artikel (2004, ss.134;263) redovisar hon det 
maskulina idealet som bland annat stark och våldsam. Evans & Davies (2000, s.262) lyfter 
aggressivitet som ett återkommande manligt drag men i likhet med Jackson & Gee (2005) är detta 
en utländsk studie vilket är värt att nämnas. Dock är det intressant att se att denna typ av forskning 
även förekommer i andra länder.  

I vår studie har vi även identifierat karaktärer som visar på en kombination av manliga och 
kvinnliga egenskaper. Eilard (2008, ss.416–417) lyfter denna kombination av manliga och kvinnliga 
egenskaper i sin avhandling. Hon benämner dessa kombinationer bland annat som hybrida 
genuskonstruktioner (ibid., s.417). Enligt Eilard går det att urskilja denna könsuppdelning under 
både 70-, 80- och 90-talet, men i olika grad.  

Något intressant som identifierades i vår analys som inte var vanligt förekommande i den 
presenterade forskningsöversikten men som gick att urskilja i Eilards artikel (2004, s.256) var den 
brytande karaktären. Denna karaktärstyp innefattar kvinnor/flickor, män/pojkar som enbart visar på 
egenskaper av det motsatta könet.  

Studiens resultat i dialog med teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har fokuserat på den dikotomiska uppdelningen mellan vad som anses manligt och 
kvinnligt (Hirdman, 1988, s.51). Till detta tog vi hjälp av Nikolajevas egenskapsschema (2017, 
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s.193) där det stod uppradat vilka egenskaper som ansågs manliga (exempelvis aggressiv eller 
självständig) och vilka egenskaper som ansågs kvinnliga (omtänksam eller beroende). Våra resultat 
visar att karaktärer i våra analyserade böcker inte enbart faller inom denna strikta uppdelning. De 
visar på en bredd av egenskaper där det går att identifiera ”hybrider” som Eilard (2008, s.417) 
benämner dem. Att en karaktär är en ”hybrid” innebär i detta sammanhang att denne inte strikt 
håller sig inom sitt genus gränser utan istället kan visa upp egenskaper från båda leden om den 
dikotomiska uppdelningen. På grund av att vi fokuserat på genussystemets dikotomiska lag/bjälke 
har vi samtidigt valt bort den andra lagen/bjälken, hierarkin där mannen anses vara normen för det 
normala (2007, s.197). Valet att endast titta på den dikotomiska uppdelningen medför att vissa 
aspekter av genus synliggjorts i vår analys, exempelvis att kvinnor visat på den manliga egenskapen 
självständighet, medan andra aspekter har fallit bort, såsom de hierarkiska värderingar denna 
egenskap medför. Om studien fokuserat på den andra lagen/bjälken som genusordningen vilar på, 
hierarkin, hade studien istället belyst andra intressanta aspekter. Exempelvis maktrelationerna mellan 
de olika karaktärerna och hur olika karaktärer beter sig gentemot varandra. Flickan (pojkflickan) 
(Eilard, 2004, s.256) som visar på manliga egenskaper och ”accepteras” av pojkgänget skulle då 
synas på ett annat sätt. 

Karaktärstyperna vi har kommit fram till i våra resultat bygger på upprepningar av de manliga 
och kvinnliga egenskaperna. Ett exempel på detta är karaktärstypen Den vackra kvinnan/flickan som 
går att urskilja i Cesars mamma, då hon har klänning på sig vid varje tillfälle hon syns i boken 
Diamantjakten (Wänblad, 2011). Just upprepningar av vissa egenskaper eller handlingar är 
nödvändiga för att konstruera och upprätthålla de förväntningar som genus ger upphov till 
(Ambjörnsson, 2003, s.13; Hirdman, 2001, s.6). Dessa förväntningar på hur man bör vara eller 
uppträda som kvinna/flicka eller man/pojke är inte några naturliga företeelser utan istället 
någonting man har kommit överens om. En social konstruktion (Wenneberg, 2000, s.11). 

Våra tolkningar av studiens resultat 

Enligt styrdokumenten (Skolverket, 2011, s.11) ska skolan arbeta med olika uppfattningar om vad 
som anses vara kvinnligt och manligt och oberoende av elevernas könstillhörighet arbeta 
tillsammans. I skollagen (SFS 2010:800) går detta även att se då skolan ska arbeta med att främja 
lika rättigheter och möjligheter för eleverna oberoende av kön eller könstillhörighet samt motverka 
diskriminering baserat på samma grunder. 

Eilard (2008, s.42) skriver att läromedel ofta används utan vidare kritisk granskning, men att de 
ändå styr undervisningen relativt mycket. Studiens syfte var att bidra med en förståelse för hur 
manlighet och kvinnlighet kan framställas i läseböcker. Studiens resultat visar att manlighet och 
kvinnlighet framställs på ett flertal olika sätt i de analyserade läseböckerna som vi valt att dela in i 
olika karaktärstyper. Att låta eleverna i skolan möta karaktärstyperna som framkommer i våra 
resultat anser vi vara ett bra sätt att påbörja arbetet om förståelsen för genus och olika uppfattningar 
om manlighet och kvinnlighet. 
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Konklusion 

Syftet med studien var att bidra med en förståelse för hur manlighet och kvinnlighet kan framställas 
i läseböcker som används i grundskolans tidigare år. Detta gjordes genom att identifiera olika 
karaktärstyper som kan relateras till genus i fyra olika läseböcker för årskurs 2. Resultatet vi har 
kommit fram till är att fem olika karaktärstyper har identifierats, Den vackra kvinnan/flickan, Den 
aggressiva mannen/pojken, Det mångsidiga barnet, Den mångsidiga vuxna och Den brytande karaktären. Dessa 
olika karaktärstyper medför olika föreställningar av manliga och kvinnliga egenskaper som går att 
koppla till Nikolajevas egenskapsschema (2017, s.193). Slutsatsen vi kan dra av vårt resultat är att 
manlighet och kvinnlighet framställs på flertalet olika sätt i läseböcker som används i grundskolans 
tidigare år.  

I delkapitlet Genusmöten i vardagen under kapitlet Bakgrund tar vi bland annat upp att barn 
kommer i kontakt med manliga och kvinnliga könsstereotyper (Gustafsson, 2015; Berisha & 
Gustafsson, 2018). Tidigare forskning och studentuppsatser (Eilard, 2008, s.40; O’Neill & Pihlaja-
aho, 2017, s.32) har visat att litteratur, både i och utanför skolan, lyfter fram en variation av 
föreställningar av manligt och kvinnligt. Enligt styrdokumenten (Skolverket, 2011, s.11) bör skolan 
arbeta för att lyfta många olika sätt att visa manlighet och kvinnlighet på. Våra resultat visar på att 
manlighet och kvinnlighet (enligt Nikolajevas schema, 2017, s.193) representeras på många olika 
sätt i läseböcker som används i grundskolans tidigare år. De böckerna vi har analyserat är således 
passande läromedel för skolans undervisning.  

Vidare studier 

Då vår studie mestadels bygger på en kvalitativ metod som lyfter kvalitativa aspekter av det 
analyserade materialet skulle det vara intressant att göra en kvantitativ studie av samma material. 
Då belyses istället antalet förekommande aspekter och kan åskådliggöra andra intressanta resultat 
som inte lyfts i denna studie. 

Enligt styrdokumenten bör skolan och lärarna arbeta med att lyfta och diskutera variationer av 
manlighet och kvinnlighet. Hur lärarna arbetar med manlighet och kvinnlighet i skolan och i vilken 
grad de använder sig av kritiskt granskat läromedel är även det ett intressant ämne för fortsatta 
studier. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågan till lärarna i facebookgruppen 

Hej! 
(Detta inlägg riktar sig till aktiva lärare i F-3.) 
Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på Uppsala universitets utbildning Grundlärare F-
3. Vi har precis påbörjat vårt slutgiltiga arbete där vi, precis som många andra just nu, ska skriva en 
uppsats på avancerad nivå.  
Vi undrar vilka läseböcker ni använder er av som läsläxa i era klasser. Om ni märker att er bok inte 
finns med i listan får ni gärna lägga till den. 
Mvh Angeliqa och Carolin 

Bilaga 2. Mailet till illustratörerna 

Hej (illustratörens namn)! 
Mitt namn är Angeliqa Sigvardsson. Jag och min skrivpartner Carolin Stork håller just nu på att 
skriva vårt examensarbete vid Uppsala universitet. Det handlar om att analysera genus i läseböcker 
som används i skolan. Vi undrar om det skulle var ok att använda några av dina illustrationer från 
(titel på läsebok) Självklart anger vi dig som illustratör! 
Mvh Angeliqa och Carolin 

 


