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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka konstruktionen av genus i UR:s utbildningsprogram 
Livet i mattelandet. Utifrån en sociosemiotisk teori med ett genusperspektiv har sammanlagt fyra 
avsnitt av serien analyserats och frågorna som väglett arbetet varit:  
 
● Hur konstrueras genus i Livet i Mattelandet? 
● Hur många karaktärer i Livet i Mattelandet följer det föreskrivna genusmanuskriptet för deras 

kön? 
● Hur många karaktärer i Livet i Mattelandet bryter mot det föreskrivna genusmanuskriptet för 

deras kön? 
 
Analysmodellen i studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys och är baserad på studiens 
teoretiska utgångspunkt. Med syfte att undersöka konstruktionen av genus är analysmodellen 
baserad på Nikolajevas motsatsschema över manliga och kvinnliga egenskaper (2004, s. 129). Vid 
analys avser modellen att synliggöra hur de olika karaktärerna i Livet i Mattelandet konstruerar genus. 
Vidare avses analysmodellen ligga till grund för analys av hur många karaktärer som följer eller 
bryter mot det föreskrivna genusmanuskriptet, det vill säga hur många som beter sig efter bestämda 
könsnormer och hur många som inte gör det.  
 
Det resultat som framkommit visar att karaktärerna konstruerar kön på många olika sätt. Analysen 
visar att fler manliga stereotypa egenskaper, enligt analysmodellen, kunde observeras än kvinnliga 
i de analyserade avsnitten. Vidare kunde analysresultaten delas upp i fyra kategorier; samstämmigt 
genus, motstridigt genus, komplexa genus och svåridentifierade. Studiens diskussion och konklusion påvisar 
att majoriteten av de analyserade karaktärerna i avsnitten på ett eller annat sätt strider mot det 
föreskrivna genusmanuskriptet för deras kön. Det var även möjligt att observera en underliggande 
manlig norm i det analyserade materialet. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: genus, manligt och kvinnligt, Utbildningsradion, sociosemiotik.  
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1. Inledning	

Denna uppsats handlar om konstruktionen av genus i en av UR:s populäraste utbildningsserier för 
årskurs 1–3, Livet i Mattelandet. I föreliggande studie kommer serien att analyseras utifrån en 
sociosemiotisk teori med ett genusperspektiv för att synliggöra hur genus görs genom exempelvis 
tonfall, kroppsspråk, attribut etc. Vi anser att det är av stor vikt att analysera material som används 
i undervisning. Som Ljungberg poängterar, kan val av material ha ett stort inflytande över vilka 
normer som lyfts in i klassrummet, normer som inte alltid är överensstämmande med läroplanen 
för grundskolan (Ljungberg, 2005, s. 179).  
 
Livet i Mattelandet är ett pedagogiskt material som är skapat i utbildningssyfte riktat till elever i 
årskurs 1–3 och ses därför i den här studien som ett slags läromedel. Vi har under vår 
verksamhetsförlagda utbildning observerat att lärare använder sig av utbildningsradions (UR) 
digitala utbildningsprogram under lektionstid. Iakttagelser som dessa stöds genom UR:s public 
service redovisning 2018, där 88% av lärarna uppger att de är positiva till utbildningsprogrammen 
(Utbildningsradion, 2018a). Vi anser själva att programmen som finns på UR kommer att vara 
användbara i vår kommande yrkesroll. 
 
Enligt Agélli Genlotts artikel utgiven på Skolverkets lärportal sägs digitaliseringen vara den 
starkaste förändringsfaktorn i samhället och påverkar redan idag inte bara skolan som organisation 
utan även undervisningen i skolans klassrum (2017, s. 1). Digitaliseringen skapar inte bara 
möjligheter utan även utmaningar som lärare måste ta hänsyn till. En fördel för lärare med den 
växande digitaliseringen är att det finns ett stort utbud av digitalt pedagogiskt material, vilket ger 
möjligheter till att effektivisera arbetet i klassrummen på många olika sätt. Utmaningen kan 
emellertid vara att när mycket material finns tillgängligt är inte allt granskat eller förankrat till 
läroplanen (Agélii Genlott, 2017, ss. 3–4), vilket kan resultera i att mindre önskvärda värderingar 
eller normer lyfts in i klassrummen.  
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet beskrivs det att skolans uppdrag 
tydligt syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och motverka traditionella 
könsmönster (LGR11, s. 8). Det är av den anledningen vi anser att det är väsentligt att analysera 
läromedel och hur materialet konstruerar genus i material skapat för elever i ett undervisningssyfte.  

1.1 Arbetsfördelning 

I föreliggande uppsats är avsnitten inledning, bakgrund, diskussion och slutsats är författade 
tillsammans. Vidare har forskningsöversikten, teoriredovisningen och metodavsnittet skrivits dels 
tillsammans, dels individuellt. Analysen, som delats upp i fyra delar, har fördelats jämt mellan 
skribenterna. Hanna Clémentz har stått för utformandet av analysen för Matematikrestaurangen 
och Räknebgeri ett och Lovisa Bjurling har stått för utformande av analys av Sifferverkstan och 
Mattepolisen.  
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras den litteratur som valts gällande utbildningsradion och genus i skolans 
verksamhet. Inledningsvis presenteras Utbildningsradion som företag och vad deras uppdrag är. 
Därefter introduceras filmens och genusbegreppets relevans i läroplanen. Avslutningsvis diskuteras 
representation av genus i skolan.      

2.1 URs: uppdrag  

Utbildningsradion (UR) är producenter av radio-, tv- och webbproduktioner med utbildande 
innehåll (Utbildningsradion, 2018b, s. 13) och är en de största aktörerna inom utbildningsmaterial 
i Sverige, och har varit det under en längre tid (Hylén, 2007, s.31). Med start under tidigt 1900-tal 
som ett komplement till lärarutbildningen är UR idag tänkt att förstärka, bredda och komplettera 
de utbildningsinsatser som redan görs av andra (Nationalencyklopedin, sökord: utbildningsradion). 
UR ägs idag likt SVT och SR av Förvaltningsstiftelsen, där styrelsen är föreslagna av riksdagen och 
tillsatta av regeringen (Utbildningsradion, 2018a). UR:s uppdrag som fastställs av riksdag och 
regering presenteras årligen i UR:s Public service redovisning (Utbildningsradion, 2018b, s. 5). I 
den senaste Public service redovisningen från 2018 redogör rapporten för hur UR:s programutbud 
ska spegla hela befolkningen, att verksamheten ska bedrivas ur ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv och att programutbudet ska tillföra ökad förståelse, kunskap och bildning 
(Utbildningsradion, 2018b, ss. 6, 27). UR lyfter även fram att de systematiskt jobbar med att 
undvika framställningar som förstärker stereotypa föreställningar, och lyfter istället medvetet fram 
grupper som vanligtvis är underrepresenterade i medierna (Utbildningsradion, 2018b, s. 28).  
 
Allt som UR sänder publiceras på UR:s webbplattformar och nära hälften av programmen som 
sänds på UR riktas mot barn och unga (Utbildningsradion, 2018b, s. 23). UR-Skola, som är en av 
de större webbplattformerna för de yngre åldrarna, besöks huvudsakligen enligt public service 
redovisningen mest under skoldagen, vilket indikerar att programmen till stor del används i 
undervisningssammanhang (Utbildningsradion, 2018b, s. 60). Enligt UR:s egen undersökning 
hösten 2018 besöker 79% av användarna UR Skola i sin yrkesroll, där majoriteten av användarna 
är pedagoger eller lärare. Av lärarna och pedagogerna skulle 85% rekommendera UR Skola till en 
kollega, elev eller student (Utbildningsradion, 2018a). Med vetskapen om att lärare använder sig av 
UR som ett pedagogiskt verktyg är målet med denna uppsats att analysera fyra avsnitt ur en av UR:s 
populäraste serier, Livet i Mattelandet, ur ett genusperspektiv.  

2.2 Film och genus i läroplanen 

Digitaliseringen av samhället går att se i grundskolans läroplan, Lgr11.  
Film är ett begrepp inom skolans digitaliseringsarbete som är återkommande i läroplanen för 
grundskolan och i och med det kommer användandet av film bli en central del i vår kommande 
yrkesroll som grundlärare. Enligt grundskolans läroplan, i det centrala innehållet för årskurs 1–3, 
ska film användas främst som ett pedagogiskt verktyg vid beskrivningar av livet från förr eller som 
dramatiserade berättelser (LGR11, 2018, s. 197, 206, 216, 225, 34), men även för att synliggöra och 
skildra olika slags visuella kulturer (LGR11, 2018, s. 126). Vidare ska film även användas vid 
utforskning av olika slags texttyper som kombinerar ord och bild (LGR11, 2018, s. 259, 271).    
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Eftersom analysen utgår ifrån ett genusperspektiv är det även relevant att se till genusbegreppet i 
läroplanen för grundskolan. När man öppnar upp läroplanen möts man av det första uppslaget 
som är skolans värdegrund och uppdrag. Mia Heikkilä diskuterar begreppet genus i sin bok 
“Lärande och jämställdhet i förskola och skola” där hon diskuterar avsaknandet av genusbegreppet, 
och att begreppet aldrig förekommer i läroplanen (2015, s. 121). Heikkilä problematiserar det här 
då skolan enligt styrdokumenten ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men 
att det kan vara problematiskt för lärarna att veta vad de ska förhålla sig till då begreppet genus 
som förekommer i forskning inte går att hitta i läroplanen (2015, s. 121). Emellertid beskrivs det i 
läroplanen att skolans uppdrag tydligt syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och 
motverka traditionella könsmönster (LGR11 2018, s. 8). Vid avsaknandet av genus som begrepp 
är jämställdhet, kön och könsroll mer frekvent förekommande. 

2.3 Representation av genus i skolan    

Varje dag möter vi människor normativa värderingar som säger åt oss hur vi ska eller bör vara. 
Janson resonerar kring normer och film utifrån Foucaults maktresonemang, vilket säger att det som 
anses “normalt” eller eftersträvansvärt definieras av de med makt och upprepas många gånger 
(2016, s. 182). I media framställs vita, smala, heterosexuella kroppar med normföljande 
funktionalitet som det “normala” eller eftersträvansvärda (Åkesson, 2016, s. 1). Janson menar att 
trots att film inte skapar normer i sig reproducerar filmen normer upprepade gånger - och därför 
kan sägas bidra till ett slags normskapande (2016, s. 182). 
 
Det innehåll som presenteras i klassrummet påverkar inte bara elevernas uppfattningar om vilken 
kropp som tillåts göra vad, men också deras egna identitetsskapande. Elever skapar sina identiteter 
utifrån erfarenheter och berättelser de tar del av (Tsao, 2008, ss. 108). Ett liknande resonemang 
syns också i Skolverkets modul om representation i relation till skolans värdegrund (Åkesson, 
2016). Åkesson lyfter det faktum att det representerade ofta står för det önskvärda, det som är 
eftersträvansvärt (2016, s. 2). Det som inte representeras blir då en slags motpol, det icke-
önskvärda. Samtidigt är det snarlika, normativa berättelser som oftast representeras i skolans 
innehåll, och därmed görs en mängd olika identiteter, liv och kroppar i klassrummet icke-önskvärda 
(Åkesson, 2016, s. 3). Därför viktigt att alla elever kan känna igen sig i skolans texters innehåll, att 
de kan känna igen sig i det önskvärda, så att de får bli bekräftade i sin person och utvecklas efter 
sina förutsättningar (Åkesson, 2016, s. 2).  
 
Därutöver är det avgörande hur dessa representationer ser ut. Taso lyfter ett flertal exempel på 
forskning som visat på mönster i barnlitteratur där kvinnor och män framställs på stereotypa sätt 
(2008, s. 109–110). Dessa upprepade, stereotypa porträtt får konsekvenser för hur flickor och 
pojkar uppfattas av andra och av sig själva. I skolan kan det handla om att elevers uppfattningar 
om vad de kan väntas klara av och uppnå. I relation till den serie som analyseras i denna studie, 
som avser undervisa om matematik, kan det handla om hur pojkar och flickor ser sig själva i relation 
till matematikämnet. Därför är det viktigt att de texter som förs in klassrummet visar varierade 
skildringar av olika kroppar och berättelser. Som Kumashiro påpekar i sitt resonemang om 
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undervisning om den andra, är det viktigt att berättelser utanför normen integreras i all undervisning 
och inte bara som enstaka temaarbeten någon gång om året (2000, s. 33).  
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3. Forskningsöversikt   

I följande avsnitt presenteras en översikt av tidigare forskning kopplad till föreliggande studie. Då 
föreliggande studie bygger på analys av filmklipp presenteras forskning kring användandet av film 
i skolan och hur elever lär sig genom film. Vidare lyfts forskning på skolan som normskapare där 
forskning på läromedel presenteras, då vi anser att det är relevant vid analys av filmer skapade i 
utbildningssyfte. Senare presenteras forskning på hur genus porträtteras i läromedel och läseböcker. 
I denna studie ses läromedel som allt det material som används i utbildningssyfte, alltså läseböcker 
och filmer såväl som de böcker som traditionellt kallas läromedel. Alla kategorier av läromedel kan 
förmedla konstruktioner av genus. I denna forskningsöversikt kommer därför forskning på 
bilderböcker och läromedelsböcker inkluderas, då de kan bidra till att ge en bild av hur 
genuskonstruktioner i skolans material sett ut över tid. 

3.1 Användning av film i den digitaliserade skolan 

Digitaliseringen innebär växande möjligheter för elever och lärare att använda digitala resurser i 
skolan. Trots dessa växande möjligheter finns det förhållandevis lite forskning på effekterna kring 
användandet av film och dess konsekvenser i undervisningen i de tidigare skolåren. Att elever 
använder datorer eller plattor i undervisningen är dock ingen nyhet.  
 
Elevers tankar om motivation och egna lärande inom den snabbt digitaliserade skolverksamheten 
är något Jan Blomgren undersökt i sin doktorsavhandling Den svårfångade motivationen. 
Avhandlingens syfte är att undersöka grundskoleelevers egna röster om deras prestationer och vad 
som främjar deras motivation, målorientering och lärande i en digitaliserad lärmiljö (2016, s.22). 
Blomgrens avhandling genomfördes på skolor som har lång erfarenhet av att jobba med digitala 
resurser, och avhandlingens ansats är en fallstudie byggd på gruppintervjuer och enkäter. 
Blomgrens resultat visar på ett starkt samband mellan lärmiljöns utformande och elevernas 
motivation och målorientering, eleverna visar även medvetenhet om att deras personliga inställning 
påverkar motivationen.  Resultatet visar även på att eleverna tycker att digitaliseringen av lärmiljön 
bidrar till ökad motivation, en större självständighet och förhöjd kvalitet av skolarbetet (2016, s. 
240). I Blomgrens avhandling framgår det genom enkätundersökningen att 61% av eleverna 
svarade att de använt Youtube som en del av undervisningen, och 55% svarade att de använt 
Webbaserade stöd, UR och glosor som en del av undervisningen (2016, s. 155).  
 
Att lära genom film är något Fredrik Lindstrand studerat i sin doktorsavhandling Att göra skillnad 
från 2006. Lindstrands syfte med avhandlingen var att studera studenters kollektiva arbete med 
skapandet av film, med fokus kring tre aspekter; representation, identitetsarbete och lärande. 
Avhandlingens ansats är etnografisk byggd på deltagande observation där Lindstrand observerat 
hur eleverna skapat filmerna i kombination av empiriskt material (2006, s. 69). Resultatet av 
Lindstrands studie tyder på att samtliga av elevernas filmer ligger nära ungdomarnas sociala och 
kulturella vardag. Han beskriver vidare att filmerna porträtterar elevernas egen syn på sin sociala 
situation i de sammanhang som de presenteras (s. 219). I sin avhandling nämner han tre aspekter 
man lär sig genom film; att lära genom skapande av film, att lära sig om film, och att lära sig genom 
film (Lindstrand, 2006, s. 20).  
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Ett annat sätt att arbeta med film, men som ett komplement i undervisningen kan observeras i 
Catharina Hultkrantz licentiatavhandling Playtime! med syfte att analysera lärares användning och 
tankar kring användning av film som ett didaktiskt verktyg i historieundervisningen (2014, s. 5). 
Avhandlingens metod är kvalitativ forskningsintervju där intervjufrågorna utgick ifrån 
innehållskategorierna; reflektioner om historia och film, elever och undervisning, läraren och 
skolan, teknik och möjligheter. I resultatet presenterar Hultkrantz sex kategorier för vad lärarna 
haft för intention med användandet av film i klassrummen. Den första kategorin är faktaförmedling 
där syftet är att förmedla kunskap till mottagaren. Den andra är flerperspektivism där målet är att 
reflektera och analysera vad man har sett ur olika synvinklar. Den tredje kategorin bygger på empati 
och moral, där intentionen är att arbeta med förståelse och empati genom analys och reflektion. Den 
fjärde, källkritik, där avsikten är att kritiskt granska innehållet och sätta filmen i relation till annat 
läromedel. Och den femte att filmen används som intresseväckare där ambitionen är att skapa viljan 
att lära hos eleverna (Hultkrantz, 2014 ss. 90–92). Utöver dessa fem “huvudkategorier” kunde även 
Hultkrantz observera ett sjätte sätt lärarna använde film i undervisningen. I denna kategori 
fungerade film främst som en stödfunktion för svaga elever, men även för att låta eleverna öva på 
att hantera media i stort (2014, s.103).  
 
Något som lyser igenom Hultkrantz avhandling är att lärarna uttrycker att eleverna tar till sig 
undervisningen betydligt bättre om filminslag finns med. Hon beskriver att många av lärarna menar 
att film bidrar till en variation och stöd för elever som har det svårare med tryckta läromedel (2014 
s. 92). Hon nämner dock att lärare emellertid ansåg att film fungerade bäst bland elever som kände 
studiemotivation och engagemang. Som avslut nämner Hultkrantz att många av de intervjuade 
lärarna såg användandet av film i klassrummet i första hand som en sekundärkälla och några såg 
emellertid film som en användbar primärkälla (2014 s.103). Sammanfattningsvis visar Hultkrantz 
avhandling på att lärarna till stor del använder film som läromedel för att förmedla ämneskunskaper 
till sina elever. Emellertid visar forskning på att lärarens val av läromedel inte enbart inkluderar 
ämnesinnehåll utan även normativa föreställningar och värderingar (Carlsson & Brömssen, 2011, 
s. 17). I nästa avsnitt, skolan som normskapare, diskuteras just skolans och lärarens roll vid produktion 
och reproduktion av normer.      

3.2 Skolan som normskapare 

Skolan präglas av värden och normer som till viss del överensstämmer med den värdegrund som 
är skriven i läroplanen för grundskolan, men mycket strider fortfarande mot den (Ljungberg, 2005, 
s. 179). Vid val av läromedel väljer läraren inte enbart vilka ämneskunskaper som ska inkluderas i 
undervisningen, utan även vilka identiteter som skapas, ges erkännande eller tystas (Carlsson & 
Brömssen, 2011, s. 16–17). I studien Analyzing gender representations in textbooks skriver Carole 
Brugeilles och Sylvie Cromer i sitt forskningsresultat att läromedel avsiktligt fungerar som 
förebilder för hur elever ska agera utöver sitt didaktiska syfte, att läromedel genererar normer och 
värderingar för hur man bör agera i sociala sammanhang (2009, s. 14). Balansgången mellan ett 
inkluderande och ett exkluderande perspektiv är med andra ord inte lätt, och ställer därför höga 
krav på författare såväl som lärare (Eilard, 2008, s. 431). I relation till detta ställer Angerd Eilard 
frågan i sin avhandling Modern, svensk och jämställd: “I vilken grad ska man inkludera, markera, berätta 
en historia eller exkludera för att det ska bli bra?”, att oavsett hur medvetet val man än gör uppstår 
det alltid nya motsatser och motsägelser (2008, s.431). 
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Att skolans texter kan sägas vara en social kodifiering av vad som gäller innanför och utanför 
skolans väggar stödjer även det mångvetenskapliga forskningsprojektet Genus och etnicitet i text och 
praktik - interaktion och tolkning av pedagogiska texter som är sammanfattad i antologin Kritisk läsning av 
pedagogiska texter - genus, etnicitet och andra kategoriseringar (2011). I denna antologi beskriver Carlson & 
von Brömsen att läromedel har stora möjligheter att konstruera och reproducera normer för sociala 
relationer och verksamheter (2011, s. 17). Hur skolan som verksamhet väljer att arbeta med 
läroplanen menar Ljungberg har betydelse för hur samhället byggs upp, att det finns en övertygelse 
om att skolan kan leda till en social samhällsförändring då skolan i sitt uppdrag har möjlighet att 
upplysa och “konstruera” samhällskompetenta individer (2008, s.196). 

3.2.1 Genus i läromedel  
Ya-Lun Tsao (2008) diskuterar i artikeln Gender issues in young children’s literature anglosaxisk forskning 
rörande genus i barnlitteratur. Tsao menar att böcker har en stor inverkan på hur barn uppfattar 
världen, och därmed också deras uppfattningar av genus (2008, s. 112). Därmed är det 
problematiskt att den forskning som Tsao redogör för visar en frekvent förekomst av stereotypa 
genus i barnböcker (2008, s. 112). Den aktuella forskningen visar exempelvis att flickor framställs 
som passiva och observerande, medan pojkar framställs som aktiva och äventyrliga (Tsao, 2008, 
ss. 111, 113). Vidare beskrivs kvinnor som passiva, utseendefokuserade, försiktiga, 
omhändertagande etc., medan männen beskrivs som starka, aktiva och kraftfulla (Tsao, 2008, s. 
109–110). Medan kvinnor i barnlitteraturen framställs som mindre kompetenta och som att de har 
begränsade möjligheter, beskrivs männen som kompetenta, prestationsorienterade och som att de 
löser problem med sitt intellekt (Tsao, 2008, s. 110). Med grund i dessa resultat kring stereotypa 
porträtt, menar Tsao att genus i barnlitteratur är en lika relevant fråga idag som under de senaste 
decennierna (2008, s. 108). Eilard menar emellertid att det finns begränsat med svensk forskning 
på läromedel för de tidiga skolåren, inte minst ur normkritiska perspektiv (2008, s. 42). 
  
Eilard undersöker i sin avhandling läseböcker publicerade under perioden 1962–2007 med syftet 
att synliggöra och utforska hur genus, etnicitet och generation representeras och konstrueras i dem 
(2008, s. 23). Eilard undersökte genom en multimodal diskursanalys ett 60-tal läseböcker, vilka 
kategoriserats efter innehåll och i fem tidsperioder (2008, ss. 56–57, 79). Resultatet av analysen av 
läseböcker publicerade efter 1962 gällande genus visade en patriarkal genusdiskurs, där en 
kärnfamilj bestående av en försörjande pappa, en husmor och tre barn kunde ses (Eilard, 2008, ss. 
107–109, 415). Pappan är ofta klädd i skjorta och slips, oavsett situation, vilket Eilard menar är ett 
tecken på hans status gentemot den övriga familjen (2008, s. 108). Ett återkommande tema är 
dessutom att pappan står för roliga aktiviteter, i kontrast till mamman, som sköter 
omhändertagandet och de husliga sysslorna (Eilard, 2008, s. 111). Mamman är, trots sina förväntade 
sysslor, uppklädd i klänning enligt 1950-talets ideal, något Eliard menar kan ses som ett tecken på 
kvinnans dubbla underordning (2008, s. 109). Nyssnämnda sätt att presentera kvinnan som 
uppklädd i klänning och kjol, även i situationer där det kan ses som opraktiskt, är ett tema som 
även Tsao har noterat i sin forskningsgenomgång (2008, s. 110). 
 
Resultatet av Eilards analys av läseböcker utgivna efter 1970 gällande genus visade överlappande 
diskurser (Eilard, 2008, s. 416). Dels framgick att gamla, oreflekterande diskurser hängde kvar, och 
dels ny diskurs, vilken Eilard kallar jämställdhetsdiskursen (2008, s. 416). I denna nya diskurs är det 
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framför allt en “mjukisman” och en könsneutral flicka som porträtteras. Gemensamt för alla böcker 
under perioden är dessutom mer jämställda könsmönster och omvända könshierarkier (Eilard, 
2008, ss. 210, 416). Liknande representationer av genus framgick i Ylva Odenbrings (2014) kritiska 
analys av Emmaböcker, vilka publicerades under samma tid. Odenbring menar sig också kunna se 
en ny maskulinitet, men att traditionella manliga normer samtidigt lyser igenom då mannen är i 
centrum som den handlingskraftiga (2014, s. 12). Vidare redogör Odenbring i sitt resultat för 
relationerna i familjen, vilka Odenbring menar beskrivs som jämställda (2014, s. 12). Samtidigt 
menar Odenbring att det är kvinnan i familjen som har huvudansvar för hemmet och det 
omhändertagande (2014, s. 12), vilket också stämmer överens med Eilards analys av läseböckerna 
från 1960- och 1970-talen.  
 
Vidare visade även resultatet av Eilards analys av 1980-talets läseböcker på parallella diskurser 
(2008, s. 283). I viss mån konstrueras en jämställdhetsdiskurs, i det avseendet att männen får en 
mer omhändertagande roll, och hybrida genuskonstruktioner kunde noteras. Samtidigt syns 
traditionella könsnormer, där kvinnors utseende och omhändertagande roll återigen står i fokus 
och maskulina ideal ändå framträder (Eilard, 2008, s. 283–284, 417). 1980-talets läseböcker innebär 
därmed en viss tillbakagång mot mer konservativa genusdiskurser där skillnader mellan könen 
fokuseras (Eilard, 2008, s. 283).  
 
Resultatet av analysen av böcker utgivna efter 1989 visar en omvänd genushierarki med starkare 
kvinnor/flickor och svagare män/pojkar (Eilard, 2008, s. 417). Samtidigt menar Eilard att 
gränsöverskridande och allt för starka kvinnor straffas, och feminina uttryck hos både män och 
kvinnor förlöjligas (2008, ss. 325–326). Resultatet av analysen av den sista kategorin böcker, de 
utgivna under perioden 2000–2007, visade en mjukare, feminin pojkkaraktär och starka, 
initiativtagande flickor (Eilard, 2008, s. 410). Det är emellertid pojkarna som är protagonister och 
flickorna som är stödkaraktärer till pojkarna i böckerna från den här tidsperioden, vilket gör att 
berättelserna förblir ojämställda i det avseendet. Sammanfattningsvis visar studien på en förändring 
i hur genus porträtteras i läseböcker över tid. Genusuttryck i de analyserade läseböckerna utvecklas 
i takt med samtiden, men trots det lyser maktordningar ofta igenom och gamla genusstrukturer kan 
synas som en röd tråd genom alla perioder.  
 
Caroline Graeske (2010) har analyserat genus i tre läromedel för svenskämnet avsedda för 
gymnasieskolan ur ett intersektionellt perspektiv. Trots att läromedlen inte riktar sig till skolans 
yngre åldrar är dessa resultat intressanta i relation till föreliggande studie, då det dels säger något 
om samhälleliga diskurser och dels att det visar på hur de lyser igenom i svenska läromedel. Av 
resultatet framgick att vita män var överrepresenterade bland nämnda författare i samtliga 
analyserade läromedel. Utöver att männen nämns fler gånger än kvinnorna, talas de om på ett annat 
sätt än kvinnorna (Graeske, 2010, ss. 121–122). De vita männens författarskap är självklara och 
deras prestationer är centrala och de beskrivs ofta som nytänkare (Graeske, 2010, s. 122). Männen 
förknippas här, i likhet med Odenbrings (2014) arbete, med handlingskraftighet, intelligens, mod 
och styrka (Graeske, 2010, ss. 124). Kvinnorna däremot beskrivs i de analyserade läromedlen på 
ett annat, mer tveksamt sätt, som på olika sätt förminskar deras prestationer. Till exempel beskrivs 
författaren Kerstin Ekman som “kvinnlig författare”, alltså som något annat än en vanlig författare, 
och författaren Edith Södergran som att hon har ett “djärvt kvinnomedvetande” (Graeske, 2010, 
ss. 122–123). Kvinnorna beskrivs som att de försöker sig på en genre, att de skriver om 
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kvinnofrågor eller som att de i första hand gör annat än att skriva själva (Graeske, 2010, ss. 122–
123). Graeske menar att de analyserade läromedlen porträtterar manligt och kvinnligt på ett sätt 
som är “diskriminerande, reducerande och ibland även rent sexistiska” (2010, s. 127). Sådana 
beskrivningar av manliga och kvinnliga författare skulle kunna ge följemeningar om vem som kan 
vara författare och vem som kan skriva.   
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt redogörs för vilka teoretiska utgångspunkter som kommer att ligga till grund för 
analys och analysmodell. Inledningsvis presenteras den sociosemiotiska teorin och relevanta 
begrepp. Avslutningsvis presenteras genusbegreppet i relation till sociosemiotiken.      

4.1 Sociosemiotik 

Denna studie utgår från en sociosemiotisk teori. Sociosemiotik handlar om hur människor skapar 
mening tillsammans, genom olika betydelsebärande resurser för kommunikationssätt (Björkvall, 
2009, s. 12). I föreliggande studie är sociosemiotiken en fruktbar teori för att kunna analysera det 
material som studien avser undersöka. De undersökta serieavsnitten i studien kommunicerar 
mening med en bred uppsättning kommunikationssätt, som exempelvis tal och kroppsspråk, och 
kräver således en teori som behandlar alla dessa tillsammans.  
 
Halliday etablerade begreppet “semiotiska resurser” och menade då att grammatik är resurser för 
att skapa mening (van Leeuwen, 2005, s. 3). Semiotiska resurser som arrangeras tillsammans skapar 
vad som kallas semiotiska modaliteter. Till exempel är ljud en semiotisk resurs med potential att 
uttrycka betydelse, som när de organiseras utgör den semiotiska modaliteten tal (Björkvall, 2009, s. 
14). Den betydelse som kan komma av semiotiska resurser är inte statisk, utan kan variera beroende 
på sociala sammanhang, varför de inom sociosemiotiken benämns som betydelsepotential 
(Björkvall, 2009, s. 15).  
 
En del av sociosemiotiken handlar om utvecklingen av nya semiotiska resurser och att undersöka 
hur det går att använda befintliga resurser på nya sätt (van Leeuwen, 2005, s. 26), vilket kan vara 
nödvändigt i takt med en social utveckling. Det kan exempelvis handla om nya relationer mellan 
semiotiska resurser i kommunikation genom digitala medier (van Leeuwen, 2005, s. 29). Theo van 
Leeuwen utvecklar i sin bok Introducing social semiotics begreppet “semiotiska resurser” och applicerar 
då tanken om grammatiken som semiotisk resurs på andra semiotiska modaliteter. van Leeuwen 
definierar då semiotiska resurser som handlingar och artefakter som används för kommunikation. 
De kan produceras kroppsligt, via till exempel rösten eller ansiktsmuskler, eller genom tekniska 
verktyg, som penna eller dator (van Leeuwen, 2005, s. 3). De semiotiska resurserna kan potentiellt 
skapa mening för mottagaren, med andra ord, besitter de betydelsepotential. van Leeuwens (2005) 
utvecklade definition av semiotiska resurser möjliggör analyser av andra texter än den klassiska 
boken, och således också den föreliggande studien av serieavsnitt. Med denna definition är det 
möjligt att undersöka dialog, betoning, kläder, etc. i avsnitten. 
 
Begreppet “affordance” myntades av Gibson och syftar till den potentiella mening som kan komma 
av ett objekt (van Leeuwen, 2005, s. 4). Affordancebegreppet, menar van Leeuwen, ligger inte långt 
ifrån Hallidays betydelsepotentialsbegrepp (van Leeuwen, 2005, s. 5). En skillnad är emellertid att 
affordance utöver meningar som redan är kända också innefattar potentiella meningar som ännu 
inte är upptäckta av samhället. Inför denna studie är det värt att notera att det inte är möjligt att 
veta alla meningar som kan komma av ett objekt eller en handling och att de potentiella meningarna 
som semiotiska resurser innehar inte är objektiva eller fasta (även om meningarna inte är oändliga). 
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Det vi kan undersöka är vilka meningar som skulle kunna komma av materialet (van Leeuwen, 
2005, s. 5).  

4.1.1 Multimodalitet  

Anders Björkvall (2009) redogör i sin bok Den visuella texten - multimodal analys i praktiken för en 
analysmodell och analyskategorier för multimodala texter, alltså texter som består av flera 
semiotiska modaliteter. Förutom att presentera analysmodellen som ett sätt att förstå multimodal 
text syftar boken till att ge en svensk presentation av Kress och van Leeuwens resonemang om 
visuell kommunikation (Björkvall, 2009, s. 9). Björkvalls arbete fokuserar framför allt på bild och 
layout i relation till skrift, ett något snävare område än det som analyseras i denna studie (2009, s. 
8). Det betyder inte att ramarna för analysmodellen inte gäller för analys av andra semiotiska 
modaliteter. Begrepp och termer, som det vidgade textbegreppet, som tas upp i boken är relevanta 
även i denna studie. I vardagligt tal används text i betydelsen skrift. I Björkvalls bok, såväl som i 
denna studie, används däremot ett vidgat textbegrepp som utöver skriftspråk också innefattar 
visuella aspekter som bild och layout (2009, s. 7). Björkvall definierar texter som det 
“materialiserade resultatet av social interaktion” som är “meningsfulla, sammanhängande helheter 
med en början och ett slut” (2009, s. 8). Denna definition, menar Björkvall, är en förutsättning för 
att kunna resonera kring det utvidgade textbegreppet (Björkvall, 2009, s. 8).   
 
Multimodal analys kan vara ett nödvändigt medel i analys av text i relation till kulturkontexter 
(Björkvall, 2009, s. 10). Alla texter gör anspråk på att beskriva verkligheten (Bolander & Fejes, 2015, 
s. 94). Detta sanningsanspråk kan synas i textens alla delar, i bild såväl som i verbalspråk, och spegla 
olika maktstrukturer som kommer av den kulturkontext texten skapats i. Det kan exempelvis 
handla om diskurser om manligt och kvinnligt, om män som aktiva och kvinnor som passiva 
(Björkvall, 2009, s. 10). Dessa kan synas i verbaltext, genom verb, och därmed vara möjliga att 
synliggöra genom enbart en innehållsanalys. Föreställningar om vem som är aktiv och vem som 
inte är det kan emellertid också synas i andra semiotiska modaliteter, som i bild eller kroppsspråk. 
Då krävs det multimodala perspektivet, för att kunna analysera texten som en helhet och för att 
synliggöra diskursen (Björkvall, 2009, s. 13). Ett multimodalt perspektiv är därför en väsentlig del 
i denna studie, för att kunna synliggöra hur genus görs i de analyserade avsnitten. I denna studie 
undersöks inte alla sanningsanspråk eller maktstrukturer som förekommer i materialet. Den aspekt 
som undersöks är de sanningsanspråk som rör genuskonstruktioner. Under nästkommande rubrik 
presenteras genusteorier, vilka ligger till grund för analysmodell och analysfrågor.  

4.2 Genus 

Hirdman (1998) redogör för begreppet genussystem, och menar att det är en “ordningsstruktur av 
kön” och bygger på två principer. Den första är dikotomin, alltså isärhållandet av manligt och 
kvinnligt som två motpoler (1998, s. 51). Mannen är hård och kvinnan mjuk, mannen är förståndig 
och kvinnan är känslosam, och så vidare (Hirdman, 2001, s. 48). Den andra är den hierarkiska 
ordningen där mannen är norm (Hirdman, 1998, s. 51). Mannen är det självklara, mot vem allting 
mäts.  
 
West och Zimmerman, liksom Hirdman, skiljer på genus och det något problematiska 
könsrollsbegreppet, då de menar att genus inte är en roll som går att kliva i och ur eller göra sig fri 
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ifrån hur som helst, utan en social konstruktion (Hirdman, 1988, ss. 50-51; West & Zimmerman, 
1987, s. 129). West och Zimmerman definierar genus som aktiviteten att hantera bestämda 
beteenden i relation till praktiker som anses passande för ens könskategori (1987, s. 127) och att 
genus konstrueras genom interaktion (1987, s. 129). Vidare klargör West och Zimmerman att, att 
göra kön inte bara handlar om att leva upp till normativa uppfattningar av femininitet eller 
maskulinitet, utan att det även innebär att bete sig på ett sätt som kan innebära en bedömning av 
genus (1987, s. 136).  
 
Ett annat begrepp som är relevant i relation till genusbegreppet är performativt genus, myntat av Judith 
Butler (Nikolajeva, 2004, s. 133). Nikolajeva beskriver performativt genus som att handla utifrån 
ett genusmanuskript, alltså bestämda normer (2004, s. 133), vilket alltså inte ligger långt ifrån West 
och Zimmermans genusdefinition. Genusmanuskriptet är inte bundet till könen. Som Nikolajeva 
poängterar kan en kvinna bete sig enligt en manlig norm, och således följa det manliga manuskriptet 
(2004, s. 133). Nikolajeva menar dessutom att kvinnliga attribut i sig inte gör en kvinnlig karaktär, 
om berättelsen är manlig (2004, s. 133). Nikolajevas resonemang är viktiga i relation till föreliggande 
analys. Det är inte bara könet som analyseras i studien, inte heller analyseras endast förekomst av 
manligt eller kvinnligt kodade attribut. Det som analyseras i studien är konstruktionen av genus. 
Analysen av genus möjliggörs genom den sociosemiotiska teorin, då vi med den kan se hur genus 
görs genom olika semiotiska modaliteter, som tal, gester, färg, dialog etc.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka konstruktionen av genus i en av UR:s utbildningsprogram 
Livet i Mattelandet. Frågeställningarna som vägleder arbetet är:  
 
● Hur konstrueras genus i Livet i Mattelandet? 
● Hur många karaktärer i Livet i Mattelandet följer det föreskrivna genusmanuskriptet för deras 

kön? 
● Hur många karaktärer i Livet i Mattelandet bryter mot det föreskrivna genusmanuskriptet för 

deras kön? 
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6. Metod 

I följande del presenteras först val av analysmetod för studien. Därefter presenteras vilket material 
studien utgår ifrån och hur urvalet gått till. Därefter redogörs för vilka avgränsningar som gjorts 
och hur studien genomförts. Vidare presenteras studiens analysmodell samt analysfrågor. 
Avslutningsvis presenteras studiens forskningsetiska aspekter och studiens validitet och reliabilitet.     

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys som metod delas in i två inriktningar, en kvantitativ och en kvalitativ. Utöver de 
två huvudinriktningarna delas innehållsanalysen upp i två ansatser, manifest och latent. Manifest 
innehållsanalys syftar till bearbetning av materialet som beskriver de synliga och uppenbara 
beståndsdelarna, medan den latenta ansatsen går djupare i materialets innehåll, där forskaren tolkar 
vilken bakomliggande mening texten har. Analysmetoden används för att vetenskapligt analysera 
hur ett material överför sitt budskap till mottagaren och hur innehållet går att relatera till mänskligt 
beteende eller social konstruktion (Olsson & Sörensen, 2011, s. 209–210). En innehållsanalys som 
tar avstamp i sociosemiotisk teori möjliggör analys av budskap som kommuniceras genom flera 
olika semiotiska modaliteter. Det kompletterande genusperspektivet synliggör därtill genus som en 
social konstruktion. En kvalitativ innehållsanalys med en latent ansats kommer därför att användas 
i denna studie, då syftet är ur ett genusperspektiv se hur genus konstrueras i UR:s utbildningsserie 
Livet i Mattelandet. Vi har således inte valt en kvantitativ inriktning då studien inte kommer att bygga 
på kvantifiering av materialets innehåll (Olsson & Sörensen, 2011, s. 109). 

6.2 Material och urval 

I denna studie har vi, som nämnt ovan, valt att göra en innehållsanalys av sammanlagt fyra avsnitt 
från säsong 2 från UR:s utbildningsserie Livet i Mattelandet. För en didaktisk relevans har vi valt Livet 
i Mattelandet då serien under 2018 var en av UR:s populäraste serier (Utbildningsradion, 2018b, s. 
59). Alla avsnitt i Livet i Mattelandet bygger på pedagogiska moment och komik. I avsnitten möter 
Mattelandets invånare vardagsnära matematikproblem som ofta visar sig ha flera lösningar. Serien 
Livet i Mattelandet är en serie tänkt som en introduktion eller ett komplement till ett specifikt 
arbetsområde inom matematikämnet i årskurserna 1–3 och förskoleklass (Utbildningsradion, 
2018c, s. 2). Livet i Mattelandet finns i 2 säsonger och består av 12 självständiga avsnitt om 15 
minuter. Den andra säsongen av Livet i Mattelandet, vilken analyseras i denna studie, publicerades 
2018. I säsong två behandlas matematiska begrepp och de fyra räknesätten i konkreta situationer i 
det fiktiva landet, Mattelandet (Utbildningsradion, 2018c, s. 2). För analysen har vi avgränsat oss 
till den senaste säsongen och valt de fyra mest spelade avsnitten i Livet i Mattelandet, säsong 2, vilka 
är:  
Avsnitt 1 - Ental, tiotal och hundratal 
Avsnitt 7 - Avrundning 
Avsnitt 3 - Dubbelt - multiplikation med 2 
Avsnitt 8 - Hälften - division med 2 
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6.3 Avgränsning  

Vi kommer inte att analysera alla filmer från UR eftersom det inte finns rum för det inom ramarna 
för denna studie. För att avgränsa studien har en av UR-skolas populäraste utbildningsserier riktade 
mot årskurs 1–3 valts ut, Livet i Mattelandet. Analysen kommer inte att fokusera på det matematiska 
ämnesinnehållet filmerna förmedlar utan fokuserar enkom på hur materialet konstruerar genus. 
Inom ramarna för denna studie finns inte rum att undersöka alla sanningsanspråk eller 
maktstrukturer som förekommer i materialet, varför vi kommer att fokusera på genus. Mellan 
sketcherna i avsnitten förekommer kortare animationer av talande sifferdjur. Dessa sekvenser anses 
inte vara relevanta för studiens syfte och är således inte en del av analysen då de inte föreställer 
människor och inte kan sägas göra kön. I slutet av varje avsnitt sätter karaktärerna i 
Matematikrestaurangen upp en show. Under showerna klär karaktärerna ut sig och spelar olika 
roller. Skulle rollerna som karaktärerna spelar analyserats som en del av karaktärerna i 
Matematikrestaurangen skulle resultatet bli missvisande, varför vi valde att utesluta slutscenerna ur 
analysen. 

6.4 Genomförande  

För att skapa en tydlig koherens har vi valt att skriva större delen av arbetet tillsammans, men 
beslutat att dela upp arbetet av analysen. Efter en test-analys av två av filmerna bestämde vi oss för 
att dela upp avsnitten, då serien utspelar sig på olika platser i Mattelandet. Dels för att skilja på och 
synliggöra karaktärerna på bästa sätt i analysdelen, och för att underlätta för läsaren att orientera 
sig i arbetet. Vi valde att dela upp analysen i de fyra scener programmet utspelar sig i:  
● Matematikrestaurangen: På matematikrestaurangen får vi möta personalen som utgörs 

av Låtta, Elva, Kvartz och Uno som tillsammans sköter restaurangen och avslutar varje 
program med en show på avsnittets aktuella tema.  

 
● Räknebageri ett: I Räknebageri ett jobbar bagaren Bullino som med hjälp av sin praktikant 

Kakan gör knepiga uträkningar.  
 
● Sifferverkstan: På sifferverkstan möter vi kusinerna Deci och Primus som ställs inför 

många kluriga problem kunderna kommer in med.   
 
● Mattepolisen: På Mattelandets polisstation jobbar Inge Räknander med svåra fall med 

hjälp av mattetjuven Conni Kalkyl.  
 
När strukturen av analysen bestämts delade vi upp arbetet. Analysen har delats upp så att vi båda 
analyserar alla fyra avsnitt, men olika delar. Hannah Clémentz har analyserat och skrivit analysen 
till delarna Matematikrestaurangen och Räknebageri ett och Lovisa Bjurling har analyserat och skrivit 
analysen till de två resterande scenerna, Sifferverkstan och Mattepolisen. Två olika författare betyder 
emellertid två olika sätt att presentera analysen. Med det sagt är vi trogna till innehållet, men formen 
kommer att variera i de olika avsnitten.  Analysen av filmerna gjordes noggrant där vi kollade på 
en scen i taget. Vid analys av filmklippen kollade vi på varje del upprepade gånger, pausade och 
spelade om vid behov. Vi valde även att analysera en karaktär i taget för att inte missa något. Under 
arbetets gång har vi även kollat på och analyserat delar av varandras tillgivna scener i avsnitten för 
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att kontrollera att vi analyserat likvärdigt genom arbetet. Analysresultaten vi samlat in och skrivit i 
ett separat dokument bearbetades sedan, genom att lägga till förtydliganden och ytterligare 
information vid behov. Efter bearbetningen ställde vi våra resultat i relation till varandra och skrev 
en sammanfattande analys.    

6.5 Analysmodell   

Analysmodellen är baserad på studiens teoretiska utgångspunkt, sociosemiotik med ett 
genusperspektiv. I denna studie utgår analysmodellen ifrån Nikolajevas schema över manliga och 
kvinnliga egenskaper (2004, s. 129), i vilket det går att se Hirdmans genussystems första princip om 
dikotomin mellan könen. Schemat är utformat utifrån studier på barnlitteratur och listar stereotypa 
skildringar av manligt och kvinnligt, vilka bygger på motsatser mellan könen (2004, s. 129). Utifrån 
schemat analyserades hur genus konstrueras genom olika semiotiska modaliteter i Livet i Mattelandet, 
utifrån stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt. I föreliggande studie är det är väsentligt 
att se Nikolajevas (1998) schema i relation till begreppet performativt genus och 
genusmanuskriptet. Som tidigare nämnt, är performativt genus inte könsbundet, det är möjligt att 
en kvinna agerar helt eller delvis utefter det manliga genusmanuskriptet och vice versa. I 
föreliggande analys innebär det att en manlig karaktär kan visa på egenskaper ur kolumnen för 
kvinnor/flickor, och således sägas göra kvinnligt genus. På samma sätt kan en kvinnlig karaktär 
visa egenskaper ur kolumnen för män/pojkar och då sägas göra manligt genus.  
 

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  

och så vidare   

Figur 1, Nikolajevas Motsatsschema för “manlighet” och “kvinnlighet” (Nikolajeva, 1998, s. 129) 
 



 

20 
 

6.6 Analysfrågor 

Analysfrågorna är utformade utifrån syftet som är att utifrån en sociosemiotisk teori med ett 
genusperspektiv undersöka konstruktionen av genus i Livet i Mattelandet. Frågeställningarna som 
vägleder arbetet är: 
● Hur gör karaktärerna i Livet i Mattelandet genus genom yttre attribut? 
● Vilka kvinnliga respektive manliga egenskaper enligt Nikolajevas motsatsschema 

framträder i de olika karaktärernas praktiker? 

6.7 Forskningsetiska aspekter  

Forskningsetiska aspekter begränsas ofta till överväganden av etiska frågor som berör de som 
medverkar i forskningen (Vetenskapsrådet, s. 12). Då studien i denna uppsats bygger på en 
innehållsanalys av offentligt material från UR behövs inga medgivanden eller blanketter skrivas på. 
Däremot nämner Vetenskapsrådet (2017) att vi som forskare har ett ansvar gentemot forskningen 
i samband med publicering, vilket kallas forskaretik (2017, s. 12). Vi har därför, för att förhindra 
plagiering och fabricering av materialet, refererat korrekt till allt använt material och mailat UR med 
information om uppsatsen samt för godkännande av publicering av skärmavbilder i analysen.  

6.8 Validitet och reliabilitet    

Validitet handlar om mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses mätas (Olsson & Sörensen, 
2011, s. 124), alltså hur väl resultatet svarar mot studiens forskningsfrågor. För att mäta det som 
avses mätas, krävs en lämplig metod. I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys som utgår från 
sociosemiotisk teori med ett genusperspektiv valts, då studien syftar till att tolka och beskriva hur 
genus görs i materialet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 106). Som grund för innehållsanalysen har en 
analysmodell valts ut, vilken är grundad i teorin och svarar direkt mot forskningsfrågorna. På så vis 
går det att säga att resultatet svarar på forskningsfrågorna.  
 
Vidare stärker analysmodellen studiens reliabilitet. Reliabilitet handlar om graden av 
överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument (Olsson & Sörensen, 2011, s. 123), 
alltså att resultatet blir detsamma oavsett när och av vem studien utförs. Analysmodellen är dels ett 
nödvändigt verktyg för att analysen ska vara likvärdig i de delar som analyserats av olika författare, 
och dels en väsentlig beståndsdel för att andra forskare ska kunna, upprepa studien. Vidare 
fungerade analysmodellen i föreliggande studie som ett hjälpmedel för att undvika att tolkningar av 
kvinnligt och manligt i analysen görs helt baserat på våra egna, subjektiva uppfattningar. Därtill har 
det förekommit en kontinuerlig dialog mellan författarna under analysens gång, för att i den mån 
det är möjligt säkerställa att rimliga tolkningar gjorts. Med det sagt, är den kvalitativa analysen alltid 
subjektiv i viss grad då forskaren själv, med sina kunskaper och erfarenheter, utgör ett redskap i 
analysen (Fejes & Thornberg, 2005, s. 36). Således skulle analysen kunna se annorlunda ut om den 
gjorts av någon annan.   
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7. Analys och resultat  

I kommande del presenteras resultaten av innehållsanalysen av Livet i Mattelandet. Analysen har 
delats in i programdelarna 1) Matematikrestaurangen, 2) Räknebageri ett, 3) Sifferverkstan och 4) 
Polisstationen. I analysavsnittet redovisas vilka olika manliga och kvinnliga konstruktioner som 
förekommer i respektive avsnitt. Vid presentation av analysen har vi delat upp resultaten i två delar: 
Karaktärerna i programmet - utseende och attribut, där avsnittens karaktärer presenteras och Vilka 
egenskaper framhävs? där det redogörs för de resultat av analysen som rör karaktärerna i varje scen, 
det vill säga, hur de gör kön.  

7.1 Matematikrestaurangen 

Karaktärerna i programmet - utseende och attribut  
I första avsnittet av Mattelandet introduceras två nya karaktärer i Matematikrestaurangen, Elva och 
Låtta. Kvartz och Uno arbetar i Matematikrestaurangen och är kända sen säsong 1. När de nya 
karaktärerna kliver in i restaurangen är Uno och Kvartz på väg till stranden, och är således klädda 
därefter. Uno klädd i blå, kortärmad skjorta, långbyxor och stråhatt. Kvartz är på överkroppen 
klädd i arbetsklädsel, i mintgrön, långärmad skjorta, röd väst och röd fluga. Till det har Kvartz 
bruna badshorts med ananaser på. Kvartz har håret kammat i en sidbena och han har mustasch. 
Bortsett från de tillfälliga badshortsen gör Kvartz ett prydligt intryck, vilket utifrån Nikolajevas 
schema (2004, s. 129) skulle kunna tolkas som ett feminint genusuttryck.  
 
När Elva och Låtta kliver in i restaurangen i första scenen i avsnitt 1 är de inte anställda än, och är 
således klädda i privata kläder. Elva är klädd i randig, ljusblå tröja, jeans, guldig och vit bomberjacka 
och solglasögon. Håret är uppsatt i två ”bollar”. Låtta är klädd i brun blus med vita prickar, vit-
spräckliga byxor och röd kappa. Låtta har en liknande frisyr som Elva, håret är uppsatt i två 
”bollar”, men hon har en sjal knuten i håret och solglasögon på huvudet. I resterande analyserade 
avsnitt är alla fyra karaktärer klädda i sina respektive arbetskläder. Unos arbetsklädsel består av röd 
skjorta, olivgröna byxor och gult, diskar-förkläde. Kvartz har samma klädsel som tidigare, men nu 
med långbyxor. Elva är klädd i full arbetsklädsel, med kockrock och kockhatt, lämpad för köket 
där hon står och lagar mat.  

 
Figur 2, personalen på Matematikrestaurangen  
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Låttas arbetsklädsel utgörs av en gul, kortärmad skjorta och rött förkläde knutet vid magen. Håret 
är uppsatt med en gul sjal. Även i arbetskläder är Låttas utseende och framtoning viktigt. Håret är 
stylat i en prydlig frisyr, med hårband. Hon har färggranna, mönstrade byxor. Låttas förkläde är 
knutet runt midjan, mer som en kjol än ett förkläde. Låttas förkläde blir intressant i relation till 
Bullino, vars förkläde är knutet runt höfterna. I Låttas fall fungerar förklädet som ett sätt att 
framhäva midjan i enlighet med en ideal timglasfigur, medan Bullinos förkläde skapar en rak siluett.  
Det här kan ses i relation till Nikolajevas schema, som säger att kvinnor ofta framställs som vackra 
i barnlitteraturen (2004, s. 129). I det här avseendet kan Låtta alltså sägas göra ett stereotypt 
kvinnligt genus.  
 
Vilka egenskaper framhävs?  
I det analyserade materialet gör Elva ett övervägande manligt genus. Vi har i analysen inte kunnat 
observera något tillfälle där Elva gör ett tydligt, stereotypt kvinnligt genus. Elva kan utifrån det 
analyserade materialet sägas agera aggressivt, självständigt, rovgirigt och tävlande. Dessa beteenden 
är enligt Nikolajevas schema stereotypt manliga (2014, s. 129). När Elva, tillsammans med Låtta, 
kommer in första gången har hon en hård framtoning och en aggressiv ton. Hon tar plats, är 
högljudd och självsäker. Både Elva och Låtta kan upplevas som självständiga när de söker jobben 
på restaurangen. De söker visserligen anställning, vilket skulle kunna ses som att de är i 
beroendeställning, men de visar samtidigt lite bekymmer när Uno och Kvartz ber dem komma 
tillbaka nästkommande dag.  
 
Ett annat exempel på en situation där Elva agerar aggressivt och hårt är i första scenen i avsnitt 8. 
De fyra karaktärerna är då oense om vilket tema som ska gälla för kvällens show, Uno och Låtta 
har ett förslag och Elva och Kvartz ett annat. Elva och Låtta blir snabbt aggressiva gentemot 
varandra, höjer rösterna och är hotfulla i sina kroppsspråk. I kontrast, står Uno och Kvartz vid 
sidan om och håller sig lugna, trots att de också är oense. Detta aggressionshämmade beteende är 
enligt Nikolajeva stereotyp kvinnligt (2004, s. 129), och Uno och Kvartz kan därför sägas göra 
kvinnligt genus i den här situationen.   
 
Flera situationer kan observeras i det analyserade materialet där Elva agerar tävlande och rovgirigt. 
Situationen som beskrivs ovan, konflikten med temat, är ett sådant tillfälle där det uppstår det en 
slags tävling mellan karaktärerna och där Elva uppvisar ett tävlande beteende. En annan uppstår i 
avsnitt 7 om avrundning, där Elva och Kvartz spelar tärning om vem som ska slippa hjälpa Uno 
med disken. Under tärningskastningen uppvisar Elva ett tävlande beteende, i enlighet med 
Nikolajevas schema över stereotypa manliga beteenden (2004, s. 129). Elva engagerar sig snabbt i 
spelet och skriker högt när det går bra (S02E07)1.  
 
I avsnitt 3, som handlar om multiplikation, visar Elva upp en rovgirighet. Karaktärerna diskuterar 
för- och nackdelar med ”dubbeldagen”, en dag då allting blir dubbelt. Elva säger då att ”[…] om 
man fyller år på dubbeldagen och får tjugo paket, då får man fyrtio paket” (S02E03), och visar då 
dels på en önskan om att ha, men också på en önskan om att ha mycket. Det sistnämnda kan ses 
om ett kvantitativt tänkande, att kvantiteten är det viktiga och det positiva, vilket även det är en 

                                                
1 Referensen syftar till avsnitten där S står för säsong och E står för episod.  
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stereotypt manlig egenskap enligt analysschemat. Därutöver är Elva ofta aktiv. Att vara aktiv och 
att göra är något som är stereotypt manligt, enligt Nikolajevas schema (2004, s. 129). Elva syns ofta 
i köket där hon förbereder mat inför middagsserveringen. Bortsett från scenen med 
tärningskastningen, står Elva i köket och arbetar i alla analyserade scener som utspelar sig i 
restaurangen. Därmed är Elva den som oftast kan ses arbeta aktivt av alla fyra karaktärer. 
 
Låtta gör, i likhet med Elva, i stor del ett manligt genus. Låtta har även stunder där hon agerar mer 
kvinnligt, enligt analysschemat. Liksom Elva, är Låtta aggressiv, tävlande, rovgirig, och självständig, 
men är också stundvis omsorgsfull. Som tidigare nämnt gör Låtta, tillsammans med Elva, en 
aggressiv och högljudd entré i restaurangen. På samma sätt som Elva, verkar Låtta vara självständig, 
då hon inte heller verkar brydd av att bli avvisad när de söker jobb. Som tidigare nämnt visar Låtta 
dessutom ett aggressivt och hotfullt beteende i konflikten kring temat i avsnitt 8.  
 
Vidare visar analysen att Låtta arbetar självständigt under flera scener i det analyserade materialet. 
Ofta arbetar hon självständigt med att komma på låtar till kvällens show. Ett sådant exempel kunde 
ses i avsnitt 7 om avrundning (S02E07). När Uno ber om hjälp med disken svarar Låtta självklart: 
”Nej det får ni göra, jag måste fortsätta öva” och fortsätter med sitt. Det här kan också, utifrån 
Nikolajevas schema (2004, s. 129), ses som att Låtta är aktiv och på så sätt gör manligt genus på 
ytterligare ett sätt.  
 
I likhet med Elvas karaktär, visar Låtta upp ett rovgirigt beteende, alltså ett manligt beteende enligt 
analysschemat. Ett sådant exempel kunde ses i avsnitt 3 om multiplikation (S02E03). Avsnittet 
inleds med att Låtta kliver in i restaurangen med en godisklubba i vardera hand och exalterat 
berättar att hon köpte en och fick två klubbor, eftersom att det är dubbeldagen. Låtta äter båda 
klubbor själv utan att dela med sig, vilket skulle kunna ses som rovgirighet. I den andra scenen i 
avsnitt 3, där karaktärerna argumenterar för och emot ”dubbeldagen” visar Låtta en omsorgsfull 
sida (S02E03). När Uno beklagar sig över ”dubbeldagen" säger Låtta att ”om man får en kram…” 
(S02E03), och kramar om Uno. Kvartz följer då upp med att säga ”... då blir det två kramar”, och 
krama om Uno. I den här sekvensen är det möjligt att säga att både Låtta och Kvartz är 
omsorgsfulla, och således gör kvinnligt genus enligt analysschemat.   
 
Uno gör, till skillnad från Elva och Låtta, genomgående feminint genus. Utifrån resultatet av 
analysen kan Uno beskrivas som beroende och aggressionshämmad samt att han tänker kvalitativt. 
Vid ett enstaka tillfälle visar Uno på en stereotyp manlig egenskap, aggressivitet. När Elva och Låtta 
kommer in i restaurangen för första gången gör Uno ett osäkert intryck, i kontrast till de självsäkra, 
nya karaktärerna. Det visar sig att Uno och Kvartz har gjort bort sig angående antalet gäster för 
kvällen, ett misstag som Elva och Låtta snabbt noterar och rättar till. Uno och Kvartz hamnar då i 
beroendeställning, något som är stereotypt kvinnligt enligt Nikolajevas schema (2004, s. 129).  
 
I den andra scenen i Matematikrestaurangen i avsnitt 1 ska Uno addera fyra rätter till antalet rätter 
som ska lagas (S02E01). Låtta är då snabb på att kommentera att det kan bli ”väldigt fel” och Uno 
blir osäker inför att utföra uträkningen självständigt. Kvartz hoppar in och lotsar Uno till svaret, 
som gör som han blir tillsagd. Det här skulle, utifrån Nikolajevas schema (2004, s. 129), kunna ses 
som lydighet, en stereotypt kvinnlig egenskap. I den tidigare nämnda argumentationen kring 
”dubbeldagen” visar Uno uttryck för kvalitativt tänkande. Uno radar då upp ett antal företeelser 
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som är mindre roligt att ha fler av. Medan de övriga karaktärerna, inte minst Elva och Låtta, tänker 
kvantitativ, resonerar Uno kring kvalitativa egenskaper hos det som multipliceras med två. Alltså, 
att det inte bara är mängden som spelar roll, utan också vad som det finns mycket av. Som tidigare 
nämnt uppstår en konflikt i avsnitt 8 om vilket tema som ska väljas, i vilken Uno och Kvartz kan 
behärska sig från aggressivitet (S02E08). I den sista meningen i samtalet höjer Uno emellertid 
rösten och säger: ”Vårt tema är bäst!”. Uttrycket sägs med en hård och aggressiv ton och uttrycker 
en tävlingslystenhet, uttryck som enligt analysschemat är stereotypt manliga. Detta utbrott är det 
enda tydliga uttrycket för manligt genus som Uno gör i alla de analyserade avsnitten.  
 
Kvartz gör både stereotypt feminint och stereotypt maskulint genus, och gör därmed ett mer 
nyanserat genus. Å ena sidan är Kvartz beroende, passiv och omsorgsfull, å andra sidan är han 
självständig och tävlingslysten. Tidigare i analysen redogjordes för scenen där Elva och Låtta 
kommer in i restaurangen för första gången, i vilken Uno hamnar i en slags beroendeställning 
gentemot Elva och Låtta. Detsamma gäller även för Kvartz, varför Kavrtz också kan sägas göra 
feminint genus i denna situation. I flera scener kan Kvartz upplevas som mer passiv än övriga 
karaktärer, då han inte arbetar aktivt utan oftare står mitt i rummet och diskuterar läget i 
restaurangen. Att vara passiv är enligt Nikolajeva en stereotypt kvinnlig egenskap (2004, s. 129). 
Ett annat exempel på ett kvinnligt genusuttryck kunde observeras i avsnitt 3, då Kvartz, som 
tidigare nämnt, visar en omsorgsfull sida genom att muntra upp och krama om Uno (S02E03).  
 
Kvartz gör också manligt genus, sett utifrån analysschemat. I avsnitt 8 inleds första scenen med att 
Kvartz introducerar sitt förslag på tema (S02E08). Kvartz har kommit på temat själv och 
presenterar det med stor självsäkerhet: ”Det är divisions-dagen idag, så har jag förslag på tema […] 
jag tror mitt tema är lite bättre för det handlar verkligen om division”. Det här kan ses som 
självständighet, vilket är en stereotyp manlig egenskap enligt analysschemat. En annan 
framträdande, manlig egenskap som Kvartz uppvisar är tävlingslystenhet. Ett tillfälle när Kvartz 
visar tävlingslystenhet är när han initierar tärningstävlingen med Elva i avsnitt 7 (S02E07). Ett annat 
tillfälle där det går att se en tävlingslystenhet i Kvartz är i avsnitt 8, då de argumenterar kring 
temavalet, som redogjorts för ovan. Kvartz visar sig aggressionshämmad och avbryter Elva och 
Låttas hetsiga diskussion, och föreslår att de ska ha två teman för kvällen. Kvartz brusar inte upp, 
men initierar samtidigt en tävling mellan de två valen genom att säga att Kvartz och Elvas tema 
kommer bli det bästa temat (S02E08). 

7.2 Räknebageri ett  

Karaktärerna i programmet - utseende och attribut  
Bullino är en återkommande karaktär som är med i hälften av de analyserade avsnitten. I alla 
analyserade avsnitt är Bullino klädd på samma sätt. Bullino är klädd i stereotyp bagaruniform, vit 
skjorta, bagarmössa och ett långt förkläde som är knutet runt höfterna. Runt halsen har han en 
puderrosa scarf och över axeln hänger en kökshandduk. Bullino har kortklippt hår, som sticker 
fram under mössan och hans mustasch är stylad i knävelborrar. 
 
Kakan är en karaktär som förekommer i alla analyserade avsnitt, och är som Bullino klädd på 
samma sätt genom alla analyserade avsnitt. Medan Bullino är klädd topp till tå i arbetslämpliga 
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kläder, är Kakan betydligt tjusigare klädd. 
Kakan har visserligen ett förkläde, men 
under har hon tjusiga, matchande blusar 
och håret är prydligt uppsatt och stylat.  
 
Nyssnämnda klädval skulle kunna ses som 
en kompromiss med funktion för 
utseendets skull. Föreställningen om att 
kvinnor ska vara vackra har berörts tidigare 
i analysen, och kan sägas synas i 
framställningen av Kakans karaktär. Kakan 
kan därmed sägas göra feminint genus, utifrån Nikolajevas schema (2004, s. 129).  
 
I det första avsnittet besöker karaktären Snövit Räknebageri ett. Snövit är uppklädd i blå-röd 
klänning och med rött hårband i håret. Snövits klädsel hade kunnat ses på samma sätt som 
porträttet av Kakan, som att Snövit lever upp till förväntningar på kvinnors utseenden. I Snövits 
fall handlar det emellertid förmodligen snarare om en intertextuell koppling, att Snövit ska kännas 
igen som sagoprinsessan. Snövit avviker från sagoprinsessan Snövit på ett par, subtila sätt. Snövits 
hår är visserligen uppsatt, men hårslingor hänger slarvigt ut ur uppsättningen. Snövit är tillsynes 
osminkad, och avviker därmed från sagoprinsessan, som ofta gestaltas med blodröda läppar och 
långa ögonfransar.  
 
I avsnitt 3 besöker en general Räknebageri ett. Generalen är klädd i vit militärkostym. Generalen 
har stramt uppsatt hår, som påminner om en kammad herrfrisyr. I avsnitt 7 kommer en clown in i 
Räknebageri ett. Clownen är klädd i typiska clownkläder: hatt, orange peruk, röd näsa och (för) 
stora kläder och skor. Clownen har grön jacka och rutig slips och skjorta. I avsnitt 8 kommer två 
”bästisar” in i Räknebageri ett. De två bästisarna är klädda likadant, i cheerleading uniform som 
består av en långärmad t-shirt och kjol i gult och turkost. Paret har likadana, axellånga frisyrer. I 
händerna har de guldiga pom-poms. Den ena bästisen förblir namnlös, den andra heter Toby. 
”Toby” skulle kunna tolkas som manligt kodat, vilket blir intressant i relation till det kvinnligt 
kodade plagget kjol. I samspel med det manligt kodade namnet blir kjolen normbrytande. 
 
Vilka egenskaper framhävs?  
Bullino gör genomgående manligt genus i de analyserade avsnitten. I avsnitt 1 arbetar Kakan för 
första gången i bageriet, något som verkar stressa Bullino, som uttrycker: ”Kakan, kan du inte bara 
stå vid sidan av och titta på så här första dagen?”. Uttrycket tyder på att Bullino vill arbeta 
självständigt. Självständighet är, som tidigare nämnt, en manlig egenskap enligt analysschemat. 
Bullino har ofta en hård ton, mot praktikanten Kakan såväl som mot kunder, vilket ses som ett 
manligt drag enligt analysschemat. Ett exempel på en sådan ton kunde observeras i avsnitt 7, då 
Bullino höjer fingret och säger: ”A-a-a— ett exakt antal är väldigt noga i en korrekt uträkning” 
(S02E07). Korrekthet är något som Bullino är noggrann med överlag, vilket skulle kunna ses som 
ett uttryck för rationalitet. Att vara rationell är även det ett stereotypt manligt drag enligt 
analysmodellen. 
 

Figur 3, Bullino och Kakan i Räknebageri ett  
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Bullino visar även på en aggressivitet i det analyserade materialet, vilket också är stereotypt manligt 
enligt Nikolajevas schema (2004, s. 129). Ett sådant tillfälle framgick i analysen av avsnitt 7, när 
Kakan och clownen gjort en uträkning med avrundningstecken (S02E07). När Bullino ser vad som 
har hänt blir han upprörd och springer fram framför disken och skriker efter clownen:  ”Hallå! 
Kom tillbaka! tjugosex ska det vara!”. Bullino viftar upprört med armarna och skriker ”Trettionio 
minus tretton är lika med tjugosex!”.  
 
Kakan gör framför allt feminint genus i de analyserade avsnitten, med ett par undantag. I kontrast 
till Bullinos hårda jargong, har Kakan ofta har en mild ton när hon pratar med kunderna, något 
som enligt analysschemat är stereotypt kvinnligt. Kakan visar vid ett antal tillfällen på en 
omtänksamhet och en omsorgsfullhet, vilka är stereotypt kvinnliga drag enligt analysschemat. I 
avsnitt 3, till exempel, berättar Kakan för Generalen att Generalen får dubbelt så många bullar som 
hen ber om, eftersom det är dubbel-dagen, och lägger till ”Trevlig dubbel-dag!” (S02E03). När 
Snövit säger att hon ska äta alla muffins själv, säger Kakan med en mild ton: ”Är det inte trevligare 
att äta muffins med sina vänner?”, vilket inte minst kan ses som omsorgsfullt gentemot Snövits 
vänner.  
 
Kakan visar både på självständighet, ett stereotypt manligt drag, och på att vara beroende av andra, 
ett stereotyp kvinnligt drag. I avsnitten där Kakan arbetar själv är hon mer självständig och mer 
säker i sin framtoning och i sin roll än i de övriga analyserade avsnitten. I avsnitt 1 ber Bullino 
Kakan att ta en mer observerande roll, vilket gör det naturligt att Kakan får en mindre självständig 
ställning. I och med det är Kakan också relativt passiv, sett till arbete, i avsnitt 1, vilket också kan 
ses som stereotypt kvinnligt utifrån analysschemat. Vid ett tillfälle ber Kakan till exempel Bullino 
att visa en uträkning, fast Kakan själv förstår principen bakom uträkningen. Vidare är Kakan mer 
osäker och mindre självständig i avsnitt 7, där clownen berättar för Kakan om avrundning 
(S02E07). Kakan uttrycker att det är svårt att göra uträkningen, varpå Clownen guidar Kakan 
genom uträkningen, vilket sätter Kakan i beroendeställning. 
 
I avsnitt 8 möter kakan två bästisar som kommer in i Räknebageri ett (S02E08). Bästisarna är 
emotionella och intuitiva och när Kakan bemöter dem framstår Kakan som rationell, vilket är 
stereotypt manligt enligt Nikolajevas schema (2004, s. 129). När bästisarna börjar bråka med 
varandra över ett tal ber Kakan dem att ”Lugna er lite grann nu”, och föreslår att de ska dela på 
talet istället.  
 
I avsnitt 1 besöker Snövit Räknebageri ett. Utöver sitt utseende, är Snövit långt ifrån en klassisk 
prinsessskildring. Denna Snövit är trotsig och egoistisk. När Kakan föreslår att Snövit ska dela med 
sig av muffinsen till sina vänner svarar Snövit att då kanske man skulle ”slippa allt gnäll” (S02E01). 
Uttrycket skulle kunna tolkas som hårt och känslokallt, vilka är stereotypa manliga egenskaper enligt 
analysschemat. Resonemanget som Snövit för, att äta mycket själv istället för att dela med andra, 
skulle också kunna ses som ett kvantitativt tänkande, vilket även det är stereotypt manligt enligt 
analysschemat. Till skillnad från Disneys omsorgsfulla och självuppoffrande Snövit, som städar 
och tar hand om dvärgarna, hamnar denna Snövit i konflikt med sina vänner för att hon tar för sig 
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för mycket och äter mer än sin rättvisa andel, vilket utifrån analysschemat skulle kunna beskrivas 
som rovgirighet, en stereotypt manlig egenskap. 
 
De två bästisarna kommer in i Räknebageri ett för att de vill ha ett tal, och det ska vara samma tal 
till båda. De två bästisarna skulle i huvudsak kunna 
beskrivas som emotionella, något som enligt 
Nikolajevas schema är stereotypt kvinnligt (2004, s. 
129). Bästisarna är glada och energiska när de 
kommer in i bageriet. När de inte får som de vill 
skiftar de snabbt och blir sura och aggressiva. När 
den ena bästisen får höra att de inte kan få samma tal 
höjer hen rösten: ”Aldrig i livet! Jag vill ha talet 16 
som Toby! Jag tänkte på det först” (S02E08). På det 
svarar den andra bästisen, Toby: ”Jag sa det fö-ö-
örst”, vilket utlöser ett bråk där bästisarna slåss med 
sina pom-poms. Denna aggressivitet kan i sig ses som 
en stereotypt manlig egenskap, utifrån 
analysschemat.  
 
När Kakan löser problemet genom att låta bästisarna 
dela på ett tal blir bästisarna till en början glada och 
hurrar, för att sedan skifta i emotion ännu en gång, 
och hävda att de då bara är ”hälften så nöjda”. Kakan 
invänder att bästisarna tillsammans borde vara ”helnöjda”, något som bästisarna accepterar och 
hurrar glatt över.  
 
Generalen kliver in i Räknebageri ett i avsnitt 3 och vill ha 10 bullar (S02E03). Generalen kan sägas 
göra maskulint genus i avsnittet. Generalen har en hård och ibland aggressiv framtoning. Till 
exempel höjer Generalen vid ett tillfälle rösten mot Kakan och säger: ”Vad är det för trams?!”. När 
Generalen har förstått principen bakom dubbel-dagen visar hen en analyserande eller rationell sida, 
vilket också ses som stereotypa manliga drag enligt analysschemat. Generalen samlar sig då, andas 
in djupt och säger: ”Ny order! Jag vill ha 5 bullar”. När Kakan förbereder tio bullar håller Generalen 
tillbaka ett leende, som för att behålla sin allvarliga ton. Det kan inte helt sägas vara känslokallt, så 
som Nikolajevas schema framhåller (2004, s. 129), snarare känslohämmande. De två känslorna är 
emellertid snarlika och på så vis är det ändå möjligt att kategorisera beteendet som stereotypt 
manligt, utifrån analysschemat.  
 
Clownen i avsnitt 7 kommer till bageriet och vill ha en födelsedagstårtuträkning, och det är bråttom 
(S02E07). Clownen gör manligt genus, enligt analysschemat, genom att vara självständig och aktiv. 
Clownen tar stort ansvar över hur arbetet med uträkningen ska gå till. Clownen räknar nästan helt 
självständigt ut sin uträkning, utan särskilt mycket hjälp från Kakan och Bullino, och är således 
också aktiv i processen.   

Figur 4, bästisar i Räknebageri ett  
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 7.3 Sifferverkstan 

Karaktärerna i programmet- utseende och attribut  
I de analyserade avsnitten möter vi två kusiner, Primus som 
är en manlig karaktär och Deci som är en kvinnlig karaktär. 
Primus har på sig en polotröja med en blommig kortärmad 
Hawaii-skjorta över. Han har gula snickarbyxor på sig med 
ett redskapsbälte. Håret är välkammat och klippt i en 
pottfrisyr.  
 
Deci har i likhet med Primus gula arbetsbyxor fast med 
hängslen och en långärmad Hawaiiskjorta under. De har 
väldigt lik klädsel, vad man kan kalla något stereotypt 
manlig med en färgkod som skulle kunna ses som mer kvinnligt kodad. Under avsnittets gång kan 
vi även observera att Deci som i serien spelar en kvinnlig roll har långt hår medans Primus som 
spelar en manlig roll har en kortare frisyr. Feminina attribut kan även återspeglas i Decis utseende 
där hon har målade läppar. Att göra sig vacker, i det här fallet att ha läppstift på sig, kan enligt 
Nikolajevas schema ses som ett kvinnligt genusuttryck (2004, s. 129). Lisa Långfinger som vi möter 
i avsnitt 1, har en karaktäristisk ögonlapp för ögat som pirater brukar ha. Hon har en mörkbrun 
kostym på sig med en vit skjorta lite slarvigt uppknäppt. Hon har långt tovigt blont hår, randiga 
strumpor och röda skor.      
  
Mannen som ska på dejt träffar vi i avsnitt 3. Han har en kavaj i ljust linnematerial och en 
matchande stråhatt och han har en ljusblå skjorta med matchande byxor. I avsnittet kan det förstås 
att kunden gjort sig fin för sin kommande dejt, vilket utifrån analysmodellen skulle kunna tolkas 
som ett feminint uttryck. I avsnitt 8 möter vi tyngdlyftaren som till synes ska spela en manlig 
karaktär. Tyngdlyftaren har en brottardräkt på sig med ett gammaldags stödbälte och brottarskor, 
han har kort vattenkammat hår och en smal kortklippt mustasch. I avsnitt 7 möter Primus den 
kända konstnären Fembrandt. Konstnären har på sig vad som ser ut som en målarrock med stora 
penslar i fickorna och runt halsen sitter en stor röd rosett. Fembrandt har en stor lila basker ovanpå 
sitt kortklippta hår. Då karaktären till stor del är könsneutral vid första anblick, kan emellertid 
klädvalet ses som kvinnligt kodat med ljusa pastellfärger och en rosett som utsmyckning.  
 
Vilka egenskaper framhävs?  
Ett exempel på när stereotypt manliga genusuttryck görs utifrån analysmodellen är i avsnitt 1, där 
Lisa Långfinger kommer in med ett kassaskåp hon vill bryta upp (S02E01). Då Lisa Långfinger 
kommer in i Sifferverkstan är Primus och Deci upptagna med vad som kan uppfattas som någon 
slags inventering. Lisa Långfinger kommer in och säger ursäkta ett flertal gånger med en otrevlig 
och uppretad ton. Lisa Långfinger visar i den här situationen på de manliga egenskaperna 
självständighet och rovgirighet i sitt sätt att få kusinernas uppmärksamhet. Båda kusinerna visar i 
det här fallet, enligt Nikolajevas schema, på ett flertal kvinnliga genusuttryck (2004, s. 129), istället 
för att fortsätta med vad de håller på med avbryter kusinerna inventeringen och vänder 
uppmärksamheten till kunden. I situationen kan deras beteende ses som uppoffrande och 
osjälviskt, vilket kan observeras som stereotypa kvinnliga egenskaper enligt analysmodellen.  
 

Figur 5, Deci och Primus utseende. 
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I början av avsnittet framstår Primus och Deci som smått tröga i situationen men ändå godhjärtade 
och vill självklart hjälpa kunden att öppna kassaskåpet, som uppenbarligen är stulet. Primus och 
Deci visar i avsnittet på stereotypt kvinnliga drag enligt analysschemat, när de är omtänksamma 
och värnande om att det ska bli bra för Lisa Långfinger. Även fast många kvinnliga genusuttryck 
kan observeras i Primus och Decis praktiker, kan emellertid manliga egenskaper noteras. När 
kusinerna hjälper Lisa med kassaskåpet visar de en självsäkerhet i sitt sätt att agera och en 
rationalitet i sitt sätt att tänka, vilket kan observeras som två stereotypa manliga egenskaper enligt 
Nikolajevas schema (2004, s. 129). När Lisa Långfinger hör att polisen som letar efter henne är 
nära, tar hon upp en av siffrorna och bryter våldsamt upp kassaskåpet, hon visar sedan ett missnöje 
över att hon “bara fått noll” och inte fått det hon hoppats på. Här visar Lisa att hon aktivt tar saken 
i sina egna händer, men även på ett kvantitativt tänkande som båda kan ses som stereotypa manliga 
egenskaper genom analysmodellen.  
 
Ett avsnitt där kvinnligt genusuttryck kunde observeras var hos kunden i avsnitt 3 (S02E03). 
Kunden som kommer in ska på en romantisk dejt och vill ha hjälp med att fixa siffran han har med 
sig. Karaktären visar på en sårbarhet när han talar om hur mycket han älskar sin dejt och han vill 
därför byta ut sin slitna trea mot något annat som verkligen visar för hans kärlek vad hon betyder 
för honom. I scenen görs kvinnligt genus främst genom att kunden visar en stor omtänksamhet 
och omsorgsfullhet till sin kommande dejt, men även genom att vara beroende av hjälp med att 
lösa sitt problem.  
 
I avsnitt 7 möter Primus den kände konstnären Fembrandt (S02E07). Konstnären kommer in med 
en slags undergiven min för att få honom köpa hens tavlor. Samtidigt som Fembrandts karaktär 
kan observeras till det yttre som könsneutral visar beteendet på en del manliga egenskaper och 
några kvinnliga. Konstnären visar sig beroende och i behov av bekräftelse av Primus när hen innan 
inte fått några tavlor sålda och börjar tvivla på sin karriär som konstnär. Som svar på Primus något 
negativa respons till tavlorna vänder Fembrandt och blir väldigt emotionell. Fembrandt visar en 
aggressiv och hård sida där hen rycker till sig tavlan och frågar vad Primus ens vet om konst. Primus 
behåller sitt lugn i situationen, han uppfattas som emotionell och mild i sitt sätt mot kunden, och 
gör sitt bästa för att allt ska lösa sig för dem båda, samtidigt som han inte vill göra konstnären 
ledsen. Han visar även på omsorgsfullhet mot kusinen, som inte är där genom att han ska ge Deci 
en av tavlorna Primus fått i utbyte mot uträkningen. I den här situationen visar Primus på många 
av analysmodellens stereotypa kvinnliga drag. 
 
Ett avsnitt där observationer av hur stereotypt manligt genus görs är avsnitt 8 där en tyngdlyftare 
kommer in och behöver hjälp (se figur 6) (S02E08). I avsnittet är den manliga egenskapen enligt 
analysmodellen styrka dominerande. Det går att observera att kunden visar på en slags hårdhet och 
självständighet där han inte vill visa sin svaghet för kusinerna. Genom denna scen kan man även 
förstå att uttrycket “svaghet” eller “att vara svag” är något som speglas som negativt. I avsnitt 8 
kan även skillnad i kusinernas beteende och handling observeras. Här visar Primus upp ett 
stereotypt kvinnligt drag genom att vara intuitiv, när han genast förstår kundens problem med att 
inte vilja erkänna att han egentligen inte orkar lyfta tyngden så han formulerar det som att den inte 
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är “tillräckligt snygg”. I kontrast visar Deci på en slags 
oförståelse i varför det skulle vara svårt att inte bara 
säga att den var tung från början.  

7.4 Mattepolisen 

Karaktärerna i programmet - utseende och 
attribut  
Hos Mattepolisen möter vi som nämnt ovan i 
metodavsnittet poliskommissarien Inge Räknander 
som är en medelålders man med en kortklippt frisyr 
och en buskig mustasch, med en klassisk polisuniform 
och en kikare på bältet. Till sin hjälp har Inge 
Räknander Conny Kalkyl som även han spelar en 
manlig roll. Med kortklippt frisyr är Conny Kalkyl 
klädd i chinos med en instoppad skjorta och en 
matchande vindjacka, som kan observeras som ett manligt kodat klädval.      
 
I avsnitt 1 möter vi en kvinnlig kund som till synes bär på många kvinnligt kodade attribut. Kvinnan 
som har axellångt hår är klädd i en knälång klänning med en trenchcoat över. Hon är klädd i 
accessoarer som en färgglad sjal, en röd basker och en svart liten handväska nära kroppen.       
Skurken Ava Runden är vad som till synes ska spela en kvinnlig karaktär och har medellångt hår i 
två flätor med en basker på huvudet. Hon är klädd i en grönaktig skjorta med en stickad väst över 
i ett brun-vitt mönster, hon har ett par bruna byxor med röd-svartrandiga strumpor och skinnskor. 
Klädseln som Ava Runden har på sig kan observeras som manligt kodad. Snickaren som är med i 
avsnitt 8 spelas har medellångt, blont hår, och han har klassiska blåkläder med en röd-rutig 
flanellskjorta under hängselbyxorna. Till klädseln har han en bakåtvänd, vinröd keps vilket även 
den kan ses som ett manligt attribut.  
 
Vilka egenskaper framhävs? 
Inge Räknander visar sig i många fall som överlägsen och att det är han som polisman som har 
makt i många situationer, varav man kan observera en del stereotypt manliga genusuttryck. Han är 
stark och visar på en självständighet, men som kanske inte varje gång lever upp till sina egna eller 
andras förväntningar. Även fast Inge Räknander visar på en tillit till sig själv, är han vad analysen 
visar väldigt beroende av Conny Kalkyl och hans matematiska kunskaper i de olika fallen han stöter 
på i de analyserade avsnitten. Denna osjälvständighet Inge Räknander har i sitt arbete kan enligt 
analysmodellen ses som ett stereotypt kvinnligt drag. I avsnitt 1 stormar en kvinna in med Conny 
Kalkyl i ett fast grepp och påstår att han har snott en del av hennes tal (S02E01).  
 
Hos kunden kan vi observera ett flertal stereotypa kvinnliga genusuttryck enligt Nikolajevas schema 
(2004, s. 129). Främst för att hon i avsnittet är emotionell och upprörd över att Conny stulit av 
henne, men emellertid är väldigt liten och mild i sitt tillvägagångssätt när situationen väl har lugnat 
ned sig. Då Conny i sin karaktär som tjuv redan är i en utsatt position, kan vi således se att han är 
sårbar i sin stol på polisstationen, vilket enligt analysmodellen kan observeras som ett stereotypt 
kvinnligt drag. Emellertid visar Conny på en hel del stereotypa manliga genusuttryck. Conny Kalkyl 

Figur 6, tyngdlyftare i Sifferverkstan 
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kan ses som otålig när Inge 
Räknander tar tid på sig att 
lösa de olika fallen. Vi kan i 
Figur 7 se hur Conny 
instruerar kvinnan och Inge 
Räknander i avsnitt 1 i hur de 
ska lösa mysteriet (S02E01). I 
avsnittet kan vi se att han visar 
på en självständighet och 
självsäkerhet i sina 
resonemang och har inga 
problem men att säga till om 
någon säger eller gör fel.   
 

Conny som numera sitter inburad i fängelsecellen på polisstationen börjar tröttna på sin situation i 
avsnitt 3 och försöker övertala Inge Räknander att han ska få komma ut ur fängelset tidigare 
(S02E03). I det här avsnittet kan vi se en viss girighet hos Conny då han beslutar sig för att rymma. 
Vi kan även observera stereotypa manliga genusuttryck i Connys agerande när han visar på en 
hårdhet när han hänsynslöst rymmer och inte alls tänker på konsekvenserna av sitt handlande. Inge 
Räknander som får syn på Conny blir väldigt besviken. Inge Räknander visar att han blir upprörd 
över att Conny försökt att stjäla både hans polismössa och talet 2000. I situationen använder Inge 
Räknander inte bara sin auktoritet som polis genom att kasta in Conny i fängelset igen, utan visar 
även på stereotypt kvinnliga genusuttryck som att vara emotionell och sårbar.  
 
En annan tjuv möter vi i avsnitt 7 (S02E07). Tjuven som heter Ava Runden är i likhet med Conny 
Kalkyl i en knivig situation när hon sitter och blir förhörd av Inge Räknander. Ava Runden visar 
sig själv som hård och känslokall och många gånger tendenser på aggressivitet i sitt sätt att vara, tre 
egenskaper som enligt analysmodellen kan observeras som stereotypt manliga. Emellertid kan vi 
som nämnt ovan se en viss sårbarhet i och med den situation Ava Runden hamnat i.  I avsnittet 
kan vi se Inge Räknander spela på sin överlägsna roll som polis, men är som tidigare nämnt i stort 
behov av Connys snabba uträkningar.   
 
I avsnitt 8 möter vi en snickare som håller på att arbeta på polisstationen (S02E08). I denna del kan 
vi se Inge Räknander och snickaren som två liknande karaktärer. Till en början verkar det som att 
snickaren har full koll på vad hen gör, men stöter sedan på problem. I sin roll visar snickaren på en 
självsäkerhet och självständighet, vilket kan ses som stereotypt manligt enligt Nikolajevas schema 
(2004, s. 129). Vi kan även se manliga genusuttryck genom att snickaren är aktiv i sitt handlande 
och tar mycket plats, i kombination med en smått arrogant attityd och rovgirig i sitt sätt att vara. 
När snickaren sprider ut alla sina ritningar över Inge Räknanders skrivbord bestämmer sig 
Räknander för att ingripa. När de läser ritningen förstår de inte vad som står, till undsättning 
kommer Conny med sin självsäkerhet och analyserande förmåga och säger åt de båda vad de ska 
göra för att lösa problemet.  

 

Figur 7, kvinnlig kund hos mattepolisen 
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7.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kunde många olika konstruktioner av kön observeras i de olika karaktärerna i 
Livet i Mattelandet. Analysen visade på att kvinnligt genus ofta konstruerades genom praktiker där 
karaktärerna visade egenskaper som omsorgsfullhet och emotionalitet eller visade sig beroende. 
Via olika semiotiska modaliteter konstruerades manligt genus genom praktiker där karaktärerna 
visade egenskaper som självständighet, aggressivitet, våldsamhet, hårdhet och rovgirighet. Av 
analysen framkom även att stereotypa manliga egenskaper, enligt analysmodellen, kunde observeras 
fler gånger än kvinnliga i de analyserade avsnitten. Att manliga egenskaper förekommer oftare i 
materialet skulle kunna ses som ett uttryck för den manliga normen, alltså Hirdmans andra princip 
(1998, s. 51). Några karaktärer gör vid ett par tillfällen genus genom yttre attribut. Det handlar 
framför allt om kvinnliga karaktärer som har kläder och attribut som är mer vackra än funktionella, 
sett i relation till arbetsuppgifter och manliga kollegors klädsel. Att vara “vacker” är en kvinnlig 
stereotyp egenskap enligt Nikolajevas schema (2004, s. 129). Det går även att i det analyserade 
materialet se kvinnliga karaktärer som bär manligt kodad klädsel.   
 
Vidare kan resultatet sammanfattas i fyra kategorier. Av de här kategorierna kan de tre första ses 
som huvudkategorier, och den fjärde som en skild kategori.  
 
Tabell 1 sammanställning av hur kön görs i Livet i Mattelandet 

Kategori  Karaktärer 

samstämmigt genus  7 

motstridigt genus  8  

komplexa genus 5 

svåridentifierade  2  

Totalt antal karaktärer 22 

 
Den första kategorin är samstämmigt genus och innefattar de karaktärer vars genusuttryck 
överensstämmer helt eller till stor del med genusmanuskriptet för det kön som vi uppfattar 
karaktären ha. Det kan exempelvis innebära en manlig karaktär som genomgående gör maskulint 
genus. Bullino är ett exempel ur den här kategorin, en karaktär som vi könar som man, utifrån 
namn och utseende, som enbart gör maskulint genus. Som går att se i Tabell 1 placerades 7 av de 
totalt 22 analyserade karaktärerna under kategorin samstämmigt genus.  
 
Den andra kategorin är motstridigt genus och innefattar de karaktärer vars genusuttryck inte stämmer 
överens med genusmanuskriptet för det kön som vi uppfattar karaktären ha. Det kan till exempel 
innebära en karaktär som vi könar som kvinna som gör maskulint genus. Ett exempel på en sådan 
karaktär är Elva, som vi utifrån namn och utseende könar som kvinna, som genomgående gör 
maskulint genus i de analyserade avsnitten. Som framgår i Tabell 1 utgör åtta karaktärer av de 22 
analyserade karaktärerna kategorin motstridigt genus.  
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Den tredje kategorin är komplexa genus och består av de karaktärer som gör ett mångfacetterat genus, 
alltså gör lika eller nästan lika stora delar maskulint och feminint genus, oavsett könstillhörighet. 
Här har vi Deci som exempel, som visar på både manliga och kvinnliga egenskaper i analysen. Av 
22 karaktärer platsar fem i den här kategorin, som går att se i Tabell 1.  
 
Den fjärde kategorin är svårdefinierade och utgörs av de karaktärer som vi menar inte rimligtvis kan 
könas, och således heller inte kan sägas samstämma med ett genusuttryck. Ett exempel på en 
svårdefinierad karaktär är den namnlösa karaktären snickaren som gör maskulint genus. Enligt oss 
är denna karaktärs könstillhörighet svår att fastställa, och därför går hen inte att placera i någon av 
ovanstående kategorier. Som framgår i Tabell 1, ingår två karaktärer av de analyserade 22 i denna 
kategori.  
 
Av denna indelning går det att se en viss spridning i hur genus förhåller sig till kön i de analyserade 
avsnitten. Det är ungefär lika många karaktärer i huvudkategorierna, om än något färre i den tredje 
kategorin komplexa genus, vilket innebär en variation av karaktärer som gör genus på olika sätt. Därtill 
framgår är det flest karaktärer som gör genus som strider mot det föreskrivna genusmanuskriptet 
för deras uppskattade könstillhörighet, och som därmed bryter mot genusnormen. 
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8. Diskussion 

Under följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och teori. Denna 
studie har utifrån sociosemiotisk teori med ett genusperspektiv och utgått från följande 
forskningsfrågor:  
● Hur konstrueras genus i Livet i Mattelandet? 
● Hur många karaktärer i Livet i Mattelandet följer det föreskrivna genusmanuskriptet för deras 

kön? 
● Hur många karaktärer i Livet i Mattelandet bryter mot det föreskrivna genusmanuskriptet för 

deras kön? 
 
Analysen visade att genus görs genom ett antal olika egenskaper och praktiker, sett utifrån 
Nikolajevas schema (2004, s. 129). Av resultatet framgick att feminint genus ofta görs i praktiker 
där karaktärerna genom olika semiotiska modaliteter visar egenskaper som att vara emotionell eller 
beroende eller visar omsorgsfullhet. Via olika semiotiska modaliteter porträtterades manligt genus 
genom egenskaper som självständighet, aggressivitet, våldsamhet, hårdhet och rovgirighet. Av 
resultatet framgick att karaktärerna i de analyserade avsnitten visade fler stereotypt manliga 
egenskaper, vilket skulle kunna ses som ett tecken på en underliggande manlig norm.  
 
Resultatet visade dessutom att ett antal kvinnor i de analyserade avsnitten gjorde feminint genus 
genom yttre attribut. Dessa kvinnor var mer uppklädda och mindre praktiskt klädda än sina 
kollegor, sett i relation till arbetsuppgifter, och kan således sägas göra feminint genus genom att 
vara vackra enligt Nikolajevas schema (2004, s. 129). Denna gestaltning av kvinnor stämmer 
överens med vad Tsao noterade i sin genomgång av forskning på barnlitteratur (2008, s. 110). Att 
kvinnor gör femininitet genom att vara opraktiskt uppklädda är även ett tema som Eilard såg i sin 
analys av läseböcker publicerade mellan 1962 och 1970 (2008, s. 109). Resultatet är 
anmärkningsvärt, då det kan ses som ett tecken på gamla diskurser om kvinnans roll som lever 
kvar.  

8.1 Genusmanuskript  

Av resultatet var det möjligt att se att karaktärerna i det analyserade materialet förhöll sig till 
genusmanuskriptet på fyra sätt. Den första kategorin, samstämmigt genus, innefattar de karaktärer 
som följer genusmanuskriptet, alltså de som gör genus på det sättet som förväntas av deras 
könskategori. Av analysen framgick att sju karaktärer föll under denna kategori, vilket kan ses i 
Tabell 1. I kategorin samstämmigt genus förekom endast ett par kvinnor som agerade på ett 
stereotypt kvinnligt sätt, genom omsorgsfullhet, passivitet, att vara beroende eller genom en mild 
ton. Som presenterats i forskningsöversikten, har flera forskare observerat teman med den här 
typen av stereotypa porträtt av kvinnan som omhändertagande i barnlitteraturen (Eilard, 2008, s. 
111; Odenbring, 2014, s. 12; Tsao, 2008, ss. 110). På ett liknande sätt har Tsao redogjort för 
forskning som visar på att flickor i barnlitteraturen porträtteras som passiva och observerande 
(2008, s. 111, 113). Det här resultatet kan därmed sägas skilja sig från tidigare forskning, då dessa 
stereotypa skildringar av kvinnor inte utgör någon majoritet av kvinnoporträtten i de analyserade 
avsnitten. Med det sagt, har det i forskningsöversikten konstaterats att läromedel genererar normer 
och värderingar (Brugeilles & Cromer, 2009, s. 14), och på så sätt kan dessa beskrivningar av 
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kvinnor sägas bidra till en stereotyp diskurs om hur kvinnor bör vara. Vidare visade resultatet på 
fler män som följde det manliga genusmanuskriptet, genom att vara självständiga, aggressiva, hårda 
eller rationella. Det här resultatet ligger i linje med den forskning som Tsao redogör för, vilken 
visar att män framställs som aktiva, starka, kompetenta och prestationsorienterade (2008, s. 110). 
 
Motstridigt genus är den andra kategorin, vilken innefattar de karaktärer som genomgående gör genus 
på ett sätt som strider mot genusmanuskriptet för deras kön. Som kan ses i Tabell 1, visade åtta 
karaktärer i det analyserade materialet på motstridigt genus. I denna kategori återfinns bland andra 
manliga karaktärer som genomgående gör feminint genus. Som presenterats i analysen, är Uno i 
Matematikrestaurangen ett exempel på en sådan karaktär. Av analysen framgick att Uno visade sig 
vara beroende, aggressionshämmad och tänka kvalitativt. Ett annat exempel är mannen som ska 
på dejt i Sifferverkstan i avsnitt 3, som visar omsorgsfullhet, omtänksamhet och sårbarhet 
(S02E03). Porträtt av den här typen syns även i den tidigare forskningen. Som presenterat i 
forskningsöversikten har Eilard noterat olika diskurser om en mjukare, omhändertagande man och 
feminina pojkar, i läseböckerna publicerade mellan 1970 och 2007 (2008, ss. 283, 410, 416–417). 
Som Eilard konstaterar, sker de här skildringarna parallellt med en manlig norm i läseböckerna, 
vilket även kan sägas gälla för resultatet i denna studie. I denna kategori återfinns även kvinnor som 
genomgående gör maskulint genus. Dessa kvinnor gör manligt genus genom bland annat 
aggressivitet, självständighet och rovgirighet. Det manliga genusuttrycket stärks i en del av fallen 
genom manligt kodad klädsel. Denna typ av kvinnoskildring kan till viss del synas i den tidigare 
forskningen. Som nämnt i forskningsöversikten, såg Eilard skildringar av starkare kvinnor och 
flickor i läseböckerna utgivna efter 1989 (Eilard, 2008, s. 417). 
 
Resultatet rörande kategorin motstridigt genus skiljer sig emellertid mot den tidigare nämnda 
forskningen som visar på stereotypa porträtteringar av kvinnor och män. Med det sagt, räcker det 
inte att byta kön på en karaktär för att göra en normbrytande karaktär. Som poängteras i teorin, 
menar Nikolajeva att en kvinnlig huvudperson som agerar helt enligt det manliga 
genusmanuskriptet gör en manlig historia (2004, s. 133) — och således kan dessa kvinnor i 
Mattelandet också sägas stärka en manlig norm.  
 
Av analysen framgick den tredje kategorin, komplexa genus, som består av de karaktärer som gör ett 
mångfacetterat genus, alltså som genom olika praktiker visar egenskaper som är både stereotypt 
manliga och stereotypt kvinnliga enligt Nikolajevas schema (2004, s. 129). Som framgår i tabell 1 
visade fem karaktärer i det analyserade materialet på ett komplext genus. Komplexa genus kan till 
viss del synas i den tidigare forskningen, vilket framgått tidigare i diskussionen. I Eilards studie 
framgick olika varianter av överskridande genus genom de böcker publicerade efter 1970 (2008, ss. 
283, 410, 416-417), bland annat vad Eilard kallar hybrida genuskonstruktioner som sågs i de 
analyserade böcker som publicerats under 1980-talet (2008, s. 417). På ett liknande sätt visade 
Odenbrings resultat på en manlig karaktär med mjukare drag (2014, s. 12). De komplexa 
genuskonstruktionerna som framkom i föreliggande analys strider emellertid mot den tidigare 
forskningen som redovisar frekventa stereotypa genuskonstruktioner.    
 
Den sista kategorin är svårdefnierade, vilken innefattar de karaktärer som genomgående gör maskulint 
eller feminint genus, men som vi inte rimligtvis kan köna och således inte heller kan uttala oss om 
huruvida de följer ett genusmanuskript eller inte. I denna kategori placerades två karaktärer, som 



 

36 
 

kan ses i Tabell 1. Den enda förekomsten av könsneutralitet i forskningsöversikten är i Eilards 
redovisning av analysen av 1980-talets böcker, vilken syftar till en könsneurtal flicka (2008, s. 416). 
Alltså, handlar det om karaktärer som Eilard (2008) ändå menar sig kunna köna. På så sätt skiljer 
sig den könsneutrala flickan från den grupp könsneutrala karaktärer som observerats i denna studie. 
Gruppen svårdefinierade är intressanta, då de svårdefinierade karaktärerna skulle kunna landa hos 
elever på olika sätt. Medan en elev skulle kunna köna en karaktär utefter kunskap om 
skådespelarens könstillhörighet, skulle en annan kunna tolka karaktärens kön efter egenskaper eller 
attribut karaktären har och som eleven upplever som könsbundna. Vidare gör båda karaktärer i 
denna kategori genomgående stereotypt manligt genus. Därför kan dessa karaktärer, trots att de är 
könsneutrala, kunna sägas bidra till en manlig norm (Nikolajeva, 2004, s. 133).  
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9. Slutsats 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka konstruktionen av genus i UR:s 
utbildningsserie, Livet i Mattelandet. Analysen har utgått ifrån en sociosemiotiskt teori med ett 
genusperspektiv. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att konstruktionen av genus i Livet i 
mattelandet görs genom olika semiotiska modaliteter på ett flertal olika sätt. Det är möjligt att se att 
fördelningen av karaktärer i tidigare nämnda kategorier tyder på en medveten tanke om genus i 
serien. Majoriteten av karaktärerna gör helt eller delvis genus som strider emot det föreskrivna 
genusmanuskriptet för deras kön och karaktärerna är relativt jämnt fördelade mellan de tre 
huvudkategorierna. Den systematiskt normbrytande konstruktionen av kön och variationen av 
genusuttryck skulle därför kunna vara ett tecken på att konstruktionen av karaktärernas genus är 
gjorda med omsorg. Samtidigt är det möjligt att se en manlig norm som lyser igenom, i och med 
att majoriteten av genusuttrycken är manliga och således gör en övervägande manlig berättelse.  
 
Då skolans läromedel fungerar som förebilder för hur elever ska agera och förhålla sig till världen, 
är det av stor vikt att lärare är medvetna om vad de väljer att inkludera i sin undervisning. Denna 
analys skulle därför kunna fungera som ett stöd för oss i vår framtida yrkesroll, för att kunna göra 
kritiska och genomtänkta val av läromedel. Genom att synliggöra eventuella normativa värderingar 
och exkluderande perspektiv i innehåll avsett för skolan får vi som framtida lärare dessutom bättre 
förutsättningar att hantera dessa, genom att lyfta normativa föreställningar i undervisningen eller 
genom att komplettera innehållet med annat material. 
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