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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att med ett genusperspektiv undersöka den visuella porträtteringen av 

pojkar/män och flickor/kvinnor i en läsebokserie bestående av tre läseböcker. Läseboksserien 

används vid läsinlärning i svenska i grundskolans tidigare år och är utformad efter läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Studien syftar till att belysa hur de 

föreställningar om manligt och kvinnligt, såsom de förmedlas genom läseböckerna befäster eller 

bryter mot den rådande genusordningen. Studien har genomförts genom en semiotisk bildanalys 

med både kvantitativa och kvalitativa inslag, där fokus har varit att undersöka inom vilka 

kontexter och samhällsområden män och kvinnor avbildas, vilka känslor och egenskaper män 

och kvinnor tillskrivs, samt vilka yttre attribut som används i porträtteringen av män och kvinnor. 

Studiens resultat är inte entydigt då de föreställningar om män och kvinnor som synliggörs i 

läseböckerna både kan ses bryta mot genusordningens könsstereotyper samt befästa dem. 

Befästande av könsstereotyper ses främst i valet av yttre attribut, där flickor/kvinnor avbildas 

bärandes fler färger och accessoarer än pojkar/män. Brott mot genusordningen går att urskilja i 

vilka samhällsområden och kontexter karaktärerna avbildas, samt i användandet av känslouttryck 

och egenskaper i porträtteringen. Detta är extra tydligt hos läsebokseriens tre huvudkaraktärer 

vilket kan tolkas som att den finns en intention från författare och illustratör att motverka 

könsstereotyper. 

 

Nyckelord: Bildanalys, Genus, Grundskolans tidigare år, Läseböcker.  
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1. Inledning 

Intresset för denna studie väcktes då jag inom ramen för mina studier inom lärarutbildningen 

saknat utbildning om hur man som lärare bör förhålla sig till läroböcker, och hur man vet om de 

läroböcker man använder speglar de kunskaper och värderingar skolan har som uppdrag att lära 

ut. Under min verksamhetsförlagda utbildning inom lärarutbildningen har jag upplevt hur 

splittrad lärarkåren förhåller sig till användandet av läroböcker i sin undervisning. Vissa lärare 

baserar all sin undervisning utifrån läroböcker och litar blint på att läroböckerna speglar 

styrdokumentens värdegrund och kunskapskrav. Detta samtidigt som andra endast använder eget 

material, ibland utan att egentligen veta varför. Tydligt är att det inte finns några klara direktiv 

kring hur man som lärare bör förhålla sig till användandet av läroböcker, utan att det är upp till 

den enskilda läraren att själv bestämma. Detta kan tyckas konstigt då det finns lika många beslut 

att fatta gällande läroböcker som det finns läroböcker att välja mellan. Som blivande lärare ser jag 

hur jag i min framtida yrkesroll dagligen kommer möta ett stort antal barn och elever. I dessa 

möten har jag som lärare ett ansvar att förmedla de kunskaper och demokratiska värden som 

förmedlas i skolans styrdokument. Dessa värden betonar rätten till allas lika värde, förståelse för 

människors olikheter och jämställdhet mellan män och kvinnor, och är något som bör genomsyra 

hela skolans verksamhet, från relationer, innehåll, arbetsmetoder och material, och därmed även 

läroböcker.  

 

Stort tack till min handledare Kristina Andersson för tips och råd under arbetets gång. 
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2. Bakgrund 

I dagens samhälle har skolan ett stort ansvar för att fostra demokratiska samhällsmedborgare och 

skapa en förståelse hos eleverna för människors rätt till att välja hur de lever sina liv. Skolan har 

därmed en stor roll i arbetet med att utveckla elevernas kunskap om jämställdhet, demokrati och 

respekt för mänskliga rättigheter. Denna syn på människors lika värde som lyfts fram i skolans 

värdegrund kan ses som ett steg mot att motverka diskriminerande behandling på grund av kön, 

funktionsnedsättning, etniskt tillhörighet, social klass, religionstillhörighet eller sexuell läggning 

(Skolverket, 2011, s. 5). 

Skolverket genomförde år 2005 på uppdrag av regeringen en granskning av ett urval av 

läroböcker i grund- och gymnasieskolan, där syftet var att redogöra för hur kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder presenterades i 

läroböcker, och i vilken omfattning läroböckernas budskap avvek från den dåvarande läroplanens 

(Lpo 94, Lpf 94) värdegrund (Skolverket, 285:2005, s.6). Granskningen visade att det fanns stora 

brister i läroböckerna, där läroböckerna misslyckats med att lyfta fram olika perspektiv och 

teorier kring kön och genus, vilket ur ett jämställdhetsperspektiv strider mot skolans värdegrund 

(Ibid., s. 46). Skolverkets studie samt efterföljande forskning (Eilard, 2008; Grahn, 2008; 

Skolverket, 285:2005; Von Wright, 1998) visar att det finns stora brister i genusmedvetenhet i 

både dåtida och nutida läroböcker, där mannen som norm är en verklighet i de flesta läroböcker. 

Det är inte bara i läroböcker brister i genusmedvetenhet uttrycks. Hedlin (2006, s. 21) menar att 

den verksamma lärarkåren har stora brister inom detta område. Detta trots att det som lärare är 

ett grundläggande krav att i sin profession ha kunskap om och förståelse för genusteori och hur 

typiska könsstrukturer återges i samhället. Detta för att kunna arbeta aktivt med skolans 

värdegrundsarbete och jämställdhetsmål, en kunskap och förståelse som ska förankras redan 

under lärarutbildningen. En studie av lärarstudenters föreställningar om genus och jämställdhet i 

skolan visar att även lärarstudenter visar bristande kunskap inom detta område, och att deras 

tolkning av hur man arbetar med genus och jämställdhet i skolan står i kontrast mot hur det 

faktiska arbetet i praktiken bör se ut för att nå upp till de mål skolan enligt styrande dokument är 

skyldiga att uppnå (Ibid., s. 91). Som lärare bör man även vara medveten om hur läroböcker som 

används i undervisningen kan reproducera traditionella könsmönster i samhället och därmed 

frångå skolans jämställdhetsarbete (Berge, 2011, s. 160f.,). 

Då läroplanens värdegrund värnar om jämställdhet mellan könen, människors lika värde och 

den mångfald som finns i dagens skola, bör detta även speglas i de läroböcker som används ute i 

den dagliga verksamheten. Därför är det av stor betydelse att läromedel granskas och att 

reflektion sker huruvida den bild av samhället läroböckerna visar upp stämmer överens med 

värdegrunden och det uppdrag skolan har (Skolverket, 285:2005, s. 9f.,). I utformandet av 

läroböcker har historiskt sett de rådande styrdokumenten haft en viktig roll. Statliga organ 
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ansvarade för kontrollen av läroböcker fram till år 1991 då den statliga läromedelsgranskningen 

avvecklades (Ibid., s.8-9). Sedan ansvaret av läroboksgranskningen avvecklades från staten ligger 

nu ansvaret för granskning av läroböcker i första hand hos den verksamma läraren. En väsentlig 

kunskap hos lärare är därmed att man även har kunskap om hur läroböcker granskas och 

analyseras för att kunna säkerställa kvalitén på de böcker som används i den egna undervisningen 

(Ammert, 2011, s. 17). Selander (2003, s. 197f.,) betonar att detta är en kunskap som lärare sällan 

besitter och eftersöker utbildning i lärobokskunskap inom ramen för lärarutbildningen. 

Mot denna bakgrund syftar denna studie till att med ett genusperspektiv undersöka den 

visuella porträtteringen av pojkar/män och flickor/kvinnor i en läsebokserie i svenska för 

grundskolans tidigare år, utformade efter Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, för att belysa hur de föreställningar om manligt och kvinnligt som synliggörs 

i läseböckerna befäster eller bryter mot den rådande genusordningen. 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

Inom ramen för detta avsnitt följer en redovisning av tidigare genomförda studier inom relevanta 

områden för denna studie, samt en presentation av det teoretiska perspektiv och begreppsliga 

förklaringsmodeller som ligger till grund för studien.  

 

3.1.1 Skolan som arena för reproduktion av genusnormer  

Skolan som institution är en arena i samhället där normer reproduceras, både på gott och ont. Då 

ett av skolans uppdrag är att fostra demokratiska samhällsmedborgare så är det av stor vikt att 

skolan är normerande. Normer i skolan kan både vara uttalade, så som de normer som förmedlas 

genom skolans värdegrund, eller dolda men ändå närvarande och bidra till stereotypa 

föreställningar gällande exempelvis kön och etnicitet (Martinsson & Reimers, 2008, s. 7ff). 

Reproduceringen av normer skapar förutsättningar för framväxten av hierarkier, där den som 

inräknas i normen tillskrivs makt. En maktordning som kan bidra till utfrysning av de elever som 

urskiljer sig från denna norm och därmed räknas som en av de ”andra”. Normer reproduceras 

både av lärare och elever, under raster, i klassrummet och i personalrummet (ibid.). 

Bengtsson (2013, s.11) har i sin studie intervjuat och observerat lärare och elever med syfte att 

undersöka hur normer gällande ålder, genus och sexualitet konstrueras i grundskolans tidigare år. 

I sin avhandling redogör Bengtsson för resultatet av sin studie som visar hur barn och elever i 

skolan, i situationer där kön, genus eller sexualitet berörs befäster och stärker normer (ibid., s. 

151). Under en intervju med två pojkar i årskurs 3 framkommer att pojkarna redan i tidig ålder 

har en tydlig bild av hur man som flicka respektive pojke bör se ut och vara. På frågan om det är 

någon skillnad på att gå i skolan om man är kille eller tjej svarar pojkarna att flickor har långt hår 

och är svaga, samtidigt som pojkar har kort hår och är starkare än flickorna (ibid., s.80f.,). Även 

Bromseth och Darj (2010, s. 29f.,) lyfter det faktum att skolan som institution återskapar 

heteronormativa normer och värderingar. De heteronormativa normer och värderingar som 

reproduceras bidrar till att människor beroende av kön begränsas och ges olika förutsättningar 

för att leva sina liv. Carlsson-Wahlgren (2009, s.16) syftar i sin studie att belysa hur lärares 

bemötande och förhållningssätt mot elever reproducerar genusstrukturer. Vidare redogör 

Carlsson-Wahlgren i sin avhandling hur man inom skolans värld betraktar elever och bemöter 

dem olika beroende på kön. Lärare som genom att kategorisera elever och förhålla sig därefter 

skapar en schablonbild av hur flickor och pojkar är, vilket spär på traditionella normer gällande 

kön (ibid., s. 29). Genom observationer av och intervjuer med elever och lärare i två 
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niondeklasser syftar Holms studie (2008) till att synliggöra hur lärare bemöter flickor och pojkar 

och hur normer skapas och befästs. Resultatet visar att lärare medverkar till att förstärka 

könsstereotypa föreställningar, då flickor och pojkar behandlas olika. Detta då lärarna tillskriver 

flickor och pojkar olika egenskaper, där flickor bland annat ses som försiktiga och lugna, medan 

pojkar ses som högljudda och stökiga (Holm, 2008, s. 117f.,).  

 

3.1.2 Läroboken som normreproducerande verktyg 

Läroboken definieras ofta som ett primärt pedagogiskt material vars huvudsakliga syfte är att 

användas i undervisningssammanhang (Korsell, 2007, s. 26) Ser man till läroböcker och dess 

användning i skolans undervisningssituationer finns det flera studier som redogör för dess 

funktion (Englund, 2011; Korsell, 2007; Selander, 2003; Skolverket, 284:2006). Lärobokens roll i 

undervisningen är starkt befäst och påverkar till stor del det innehåll som behandlas i skolan. Hur 

läroböcker används och i vilken utsträckning beror dels på vilken syn den undervisande läraren 

har på pedagogik, samt vilket ämnesområde undervisningen behandlar. Forskning visar att lärare 

inom språk samt de naturorienterandeämnena visar större benägenhet att använda läroböcker i 

sin undervisning än sina kollegor inom de samhällsorienterade och estetiska ämnena (Skolverket, 

284:2006, s. 14). Genom läroboken skapas en interaktion mellan omvärlden, så som den 

presenteras i läroboken och eleven, där läroboken och dess innehåll fungerar som en spegling av 

världen och reproducerar dess normer och värderingar (ibid., s. 17). Von Wright (1998, s. 27) 

redogör för läroboken som normreproducerande, då läroboken förmedlar och presenterar det 

som anses som viktigt kunskap. Detta samtidigt som läroboken genom bild och text berättar och 

bedöms beskriva en sanning om värdsliga fenomen och föreställningar. Selander (2003, s. 204f.,) 

beskriver läroboken som bärare av meta-kunskap, där läroboken förmedlar och normerar 

kunskap både om det berörda ämnesområdet samt om demokratiska tankesätt, varav läroboken 

kan ses som fostrande.  

Sedan den statliga granskningen av läroböcker försvann finns det inga bestämmelser kring hur 

man som lärare bör förhålla sig vid val av läroböcker. Ser man till hur processen går till då skolor 

avgör vilka läroböcker som ska köpas in så är det ofta den enskilda läraren som står för beslutet 

(Långström, 1997, s. 16). Då inte heller dagens styrdokument behandlar frågan om vilka 

läroböcker som ska användas i undervisningen eller hur de ska användas, skapar detta ett 

tolkningsföreträde hos lärarna gällande vilka läroböcker som är användbara för deras 

undervisning. Trots bristen av direktiv från rådande styrdokument visar studier gällande 

läromedel att lärare i valet av vilka läroböcker som bör användas i undervisningen, ändå indirekt 

påverkas genom läroplaner, kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 284:2006, 10ff.). 

Forskning visar att genom att analysera läroböcker ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv 

ges en redogörelse för vilken funktion läroboken har i skolan, samt en inblick i lärobokens 

innehåll och hur den kan används i undervisningen (Ammert, 2011, s. 35f.,). Detta samtidigt som 
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en djupare analys som berör flera perspektiv kan synliggöra vad eleverna faktiskt lär sig, och 

vilken bild av världen som presenteras för eleven. Att analysera läroböcker ur flera olika 

perspektiv är av stor vikt för dagens skola då den tidigare statliga läromedelgranskningen är 

borttagen, vilket lämnar tolkningsföreträde till läromedelsförfattare gällande skolans uppdrag och 

mål (Ibid.). En viktig del i att studera läroböcker är att analysera dem utifrån den människosyn 

som uttrycks både explicit och implicit i text och bild. Flertalet studier visar att läroböcker ofta 

presenterar en människosyn som inte är förenlig med skolans värdegrund (Ibid.). Långström 

(1997) har i sin akademiska avhandling vid Umeå Universitet undersökt vilka som skriver 

läroböcker och hur det speglar de idéer och värderingar som förmedlas genom böckerna. I sin 

studie har Långström intervjuat läromedelsförfattare för läroböcker i historia för gymnasiet, samt 

studerat sju läroböcker av dessa författare. I avhandlingens resultat framgår att det finns en stor 

brist på kvinnor som skildras genom historien. Resultatet visar även att de deltagande 

läromedelsförfattarna samtliga är medelålders män, vilket ur ett genusteoretiskt perspektiv kan 

antas bidra till att mannen dominerar utrymmet i både text och bild, vilket reproducerar 

föreställningen av mannen som norm. (Långström, 1997, s. 32, 185, 214ff.).  

 

3.1.3 Genuskonstruktioner i  t ext och bi ld  

Eilards artikel Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska mångetniska skolan är en del av Eilards 

avhandling som syftar till att granska och analysera läromedelstexter och synliggöra hur genus och 

etnicitet uttrycks implicit i texten, och hur detta kan påverka läsarens värderingar. Fokus ligger på 

att undersöka om fördomar gällande genus och etnicitet genom stereotypa bilder uttrycks i 

pedagogiska texter. Till grund för artikeln ligger en analys av läseboken Förstagluttarna B. 

Analysen är genomförd som en kritisk diskursanalys där text och bild analyseras som en helhet 

där bilderna anses komplettera textens mening (Eilard, 2004, s. 244).  

De perspektiv som presenteras i läromedelstexter är skapade för att passa in i en 

samhällskontext och förmedlas och framhävs genom undervisningen. Detta skapar en bild av 

verkligheten, där det perspektiv som framlyfts blir den sanna bilden av samhället. Detta bidrar till 

att det perspektiv som inte lyfts fram exkluderas. Eilards studie visar att elever möter en stereotyp 

bild av verkligheten genom mötet med text och bild i läseböcker. Dessa stereotypa bilder skapar 

en bild av vad som är norm, och vad som är avvikande och annorlunda. Denna syn om vad som 

anses normalt respektive onormalt kan bli en grogrund för förutfattade meningar och leda till att 

fördomar om genus och etnicitet växer fram (Ibid., s. 242). De resultat Eilard (2004) presenterar i 

sin artikel visar att den analyserade läseboken präglas av stereotypa bilder av manligt respektive 

kvinnligt (Ibid., s. 259).  

I sin avhandling från 2008 redogör Eilard för hur porträtteringen av flickor under åren 1962 

till 2007 har förändrats i skolans läseböcker, tillskillnad från skildringen av pojkar som i stort sett 

är lika idag som tidigare. Att skildringen av flickor har förändrats och att flickor i senare 
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läseböcker tillåts ta större plats ses som ett steg mot att skapa ett mer jämställt perspektiv och 

som en spegling av den rådande samhällsutvecklingen. Gällande porträtteringen av flickor 

handlar det främst om en maskulinisering av kvinnans egenskaper som bryter mot den rådande 

normen (Eilard, 2008, s. 428). Berge och Widding (2005) har på uppdrag av Skolverket ur ett 

jämställdhetsperspektiv analyserat hur män, kvinnor och transpersoner framställs i text och bild i 

24 läroböcker (Skolverket, 285:2005, s.2). Studien visar att kvinnor och flickor överlag 

porträtteras i samma positioner, görandes samma saker som män och pojkar. Män och pojkar är 

däremot överrepresenterade i läroböckerna, vilket bidrar till att böckerna genomsyras av en 

manlig norm (ibid., s. 29). I Von Wrights (1998) studie om män och kvinnor i fysikläroböcker, 

även den på uppdrag från Skolverket, visar resultatet att det är mannen som norm som speglar 

innehållet i läroböckerna. I de analyserade läroböckerna framkommer att mäns egenskaper anses 

vara av ett högre värde än kvinnors, och att böckerna reproducerar könsstereotypier kring män 

och kvinnor (Von Wright, 1998, s 43ff.). Grahns (2008, s. 50f.,) avhandling om hur flickor och 

pojkar framställs inom läromedel för idrott och hälsa syftar till att synliggöra och ge kunskap om 

hur text och bild i läromedel kan möjliggöra eller begränsa genuskonstruktioner. Studiens resultat 

visar att det går att urskilja en jämställdhetsdiskurs samtidigt som mannen är starkt representerad 

som norm, vilket även tidigare forskning belyser (Grahn, 2008, s. 208; Skolverket, 285:2005, s. 

29). Gällande porträtteringen av flickor och pojkar reproduceras stereotypa bilder. Den bild av 

flickor som visas upp är flickan som idrottar på grund av sociala skäl eller som trots sitt 

idrottande måste leva upp till samhällets skönhetsideal, och som i första hand ses som en flicka, i 

andra som idrottare. Vilket står i tydlig kontrast mot bilden av den idrottande pojken som en bild 

av maskuliniteten själv (Grahn, 2008, s. 208f.,). Inom ramen för lärarutbildningen finns det 

flertalet examensarbeten gällande text och bild i läroböcker, där resultatet visar att hur män och 

kvinnor framställs och avbildas i text och bild, skapar ramverk för hur genus konstrueras (Bergh 

& Mollberg, 2005; Johansson & Tanninen, 2007; Nelander Fagerberg, 2012) 

 

3.2. Teoretiska perspektiv 

Nedan följer en sammanställning av det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien och 

dess resultat och analys. 

 

3.2.1 Genusteore t i sk perspektiv 

Inom ramen för denna studie används ett genusteoretiskt perspektiv. Genusteori som 

vetenskapligt område har växt fram ur den tidiga kvinnoforskningen, som under 1970-talet växte 

sig allt starkare i och med andra vågens kvinnorörelse som drog över västvärlden (Höglund, 2000, 

s. 21). Inom den genusteoretiska forskningen är definitionen av genus kontroversiell och dess 
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definition väl debatterad. Denna problematik går att härleda till den tidiga kvinnoforskningen där 

båda begreppen ”sex” och ”gender”, det vill säga ”kön” och ”genus” myntades som en 

distinktion mellan det biologiska och det sociala könet. Detta har skapat svårigheter gällande hur 

begreppen ska användas. Detta då vissa forskare väljer att använda sig av båda begreppen för att 

förklara sina teorier, medan andra väljer det ena eller det andra. Gemensamt inom det område 

som går att beskriva som genusforskning är att det finns en samfällig föreställning om hur 

kön/genus konstrueras, och vilka föreställningar och värderingar begreppet bär med sig (Thurén, 

2003, s 48; Vetenskapsrådet, 2005, s. 2).   

I denna studie utgår jag från ett genusteoretiskt perspektiv där genus definieras som en 

konstruktion av kön ur ett socialt och kulturellt perspektiv (Hirdman, 1988, s. 115). Genus är en 

direktöversättning av det engelska ordet gender, där gender i dess ursprungliga form används för 

att beskriva det ”sociala könet” (Ibid.). 

 

”genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den biologiska 
skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka 
får till följd att också biologin kan påverkas/ändras- med andra ord, det är en mer symbiotisk 
kategori än ”roll” och ”socialt kön” ” (Ibid., s. 116). 

 

Inom genusteorin ligger fokus på de maktsystem som präglar relationen mellan män och kvinnor. 

Genussystemet är ett begrepp som används för att beskriva strukturer i ordning av kön och hur 

dessa strukturer upprätthålls i samhället genom reproduktion mellan generationer. Hirdman 

(1988) introducerade begreppet i Sverige 1988. Genussystemet såsom Hirdman presenterar det 

bygger på två logiker, dikotomi och hierarki, där dikotomi står för särhållandet av manligt och 

kvinnligt, medan hierarki står för hur mannen står över kvinnan och utgör norm. Genom dessa 

två logiker skapas det manliga respektive kvinnliga i förhållandet till isärhållandet av könen, 

samtidigt som det som presenteras som det manliga ges ett högre värde, och en hög placering 

inom hierarkin (Ibid., s. 116f.,). Inom den genusteoretiska forskningen används även begreppet 

genusordning för att beskriva det system och de mönster i samhället som beskriver 

maktförhållandet mellan män och kvinnor. Denna ordning går att urskilja i samhällets samtliga 

plan och påverkar hur vi producerar kollektiva genusnormer och könsstereotyper gällande vem 

som får göra vad. Då synen på manligt och kvinnligt är bunden till tid och kultur, tar ordningen 

inte samma uttryck överallt (Hirdman, 2001, s. 75; Höglund, 2000, s. 12; Thurén, 2003, s. 11; 

Tegner, 2007, s. 124).  

För att upprätthålla genussystemet används begreppet genuskontrakt. Enligt Hirdman innebär 

detta begrepp att det mellan män och kvinnor finns ett osynligt kontrakt som skapar manliga 

respektive kvinnliga könsstereotyper, där kontraktet normaliserar hur man som man respektive 

kvinna bör handla, klä sig, vilket språkbruk man ska använda sig av, vilka känslor som är 

acceptabla och så vidare. Detta medför att det inom genussystemet finns en tydlig 
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könsstereotypisk bild av vad det innebär att vara man och kvinna. Genuskontraktet reproduceras 

från en generation till en annan, där kontraktet får funktionen av en gränsdragning mellan manligt 

och kvinnligt och förstärker mannen som norm (Hirdman, 1988, s. 119ff.). De könsstereotypa 

föreställningar om manligt och kvinnligt som reproduceras genom kontraktet påverkar och 

begränsar både män och kvinnors livsmöjligheter. Redan i tidig ålder har små barn kunskap om 

hur man som flicka respektive pojke bör förhålla sig till detta kontrakt. Då manligt och kvinnligt 

kategoriseras och män och kvinnor delas in i fack reproduceras systemet, där de idéer som finns 

om män och kvinnor blir självuppfyllande profetior (Berg, 2006, s. 10; Höglund, 2000, s. 27). 

Genusteorin används inte enbart för att förklara skillnaden och maktordning mellan kvinnor 

och män. Teorin förklarar även de processer där förtryck utövas mellan man till man, där den om 

anses ”mest man” placeras högst i hierarkin och kan således vis utöva makt över andra män 

(Connel, 2003, s.21;Tegner, 2007, s. 131). Genom kunskap och förståelse för genussystemet och 

hur det fungerar ökar möjligheterna för att bryta ner maktordningen och sudda ut gränserna 

mellan manligt och kvinnlig, då reproducering av genussystemet och dess strukturer avtar, vilket 

skapar förutsättningar för ett mer jämställt samhälle (Hirdman, 1988, s. 125f.,).  
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    4. Syfte och Frågeställningar 

Denna studie syftar till att med ett genusperspektiv undersöka den visuella porträtteringen av 

pojkar/män och flickor/kvinnor i en läseboksserie i svenska för grundskolans tidigare år, 

utformade efter läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, för att 

belysa hur de föreställningar om respektive kön såsom de förmedlas genom läseböckerna befäster 

eller bryter mot den rådande genusordningen. 

 

De frågeställningar studien avser besvara är: 
- Hur förhåller sig läsebokserien till genusordningens könsstereotypier av män och kvinnor? 
- Vilka föreställningar om manligt och kvinnligt förmedlas i läsebokserien? 
- Hur kan resultatet tolkas ur ett genusteoretiskt perspektiv?  
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    5. Metod 

Inom ramen för detta kapitel redogörs för hur studien har genomförts genom att presentera och 

beskriva den valda metoden, studiens konkreta tillvägagångssätt, samt mina reflektioner gällande 

urval och material.  

 

5.1 Bildanalys 

I dagens samhälle möts vi av ett konstant bildflöde. Bilderna vi möts av kan ha vitt skilda 

användningsområden, det kan handla om reklambilder, bilder som konstnärliga uttryck, 

väggmålningar och så vidare. Det dessa bilder har gemensamt är att de alla fungerar som 

kommunikationsmedier, bilden berättar en historia, ett dolt budskap som vi genom analys av 

bilden kan ta del av (Borgersen & Ellingsen, 1994, s. 11). Det finns flera utpräglade metoder för 

analys av bilder, beroende på vad man ämnar undersöka. Genomgående för bildanalys som 

metod är att bilden tolkas som helhet, där både bilduttrycket, så som det först visar sig, samt en 

djupare inträngning in i bildens dolda budskap skapar ramar för tolkning av bilden. I 

bildanalysens process struktureras analysen av vissa metodiska grepp, så som analysfrågor som är 

frågor som ställs till bilden och redogör för vad analysen ämnar svara på. Tolkningen av en bild 

kommer alltid formas efter vad för tankar, åsikter, känslor och förkunskaper som subjektet bär 

med sig in i den bildanalytiska processen. Detta innebär att en och samma bild som tolkas av flera 

individer kan anses vara bärare av olika budskap (ibid., 1994, s. 20).  

Denna studie grundar sig i en bildanalys med en genusteoretisk utgångspunkt. I studien 

används en bildanalys med både kvantitativa samt kvalitativa inslag, där den kvantitativa analysen 

syftar till att förmedla en djupgående syn på hur män respektive kvinnor rent visuellt porträtteras 

i de analyserade läseböckerna, samtidigt som den kvalitativa analysen syftar till att ge en mer 

genomgripande bild av de normer och värderingar som bilderna förmedlar. Ur ett kvantitativ 

perspektiv analyseras först och främst det som uttrycks explicit i bilden, men även detta bör först 

tolkas innan analysen kan ske till fullo (Esaisson m.fl, 2012, s. 197f.,). Bergström och Boréus 

(2005, s. 82) berör även dem det faktum att även det som uttrycks explicit lämnar ett visst 

tolkningsföreträde för forskaren. Gällande den kvalitativa analysen skapas en annan dimension 

där helheten bryts ner och skapar förutsättningar för att undersöka det som inte är synbart för 

blotta ögat vid första anblick (Esaisson m.fl, 2012, s. 210). 

 



 16 

5.1.1 Semiot isk bi ldanalys  

I denna studie genomförs bildanalysen som en semiotisk bildanalys, där den semiotiska analysen 

syftar till att ta reda på vad som avbildas och vilka bakomliggande meningar och budskap det 

förmedlar. Semiologi grundar sig i begreppets definition som står för ”läran om tecken”, vilket 

från början var en del av språkvetenskapen (Borgersen & Hellingsen, 1994, s. 166ff.). Ur ett 

semiologiskt perspektiv ses bilden i första hand som ett objekt för kommunikation där bilden ses 

som bärare av ett språkligt budskap. Därmed kan bilder ses som samhälls- och kulturbetingade 

objekt, där bildens dolda budskap speglar de för tiden aktuella värderingar och åsikter som finns i 

det samhälle och den kultur där bilden skapas. Inom semiologin används två begrepp för att 

beskriva bilder, denotation och konnotation. Där denotation beskriver det som går att urskilja vid 

första anblick av bilden, medan konnotation står för den subjektiva tolkningen av bildens 

budskap (ibid.). Detta innebär att analysen sker i två steg, där första steget avser att analysera 

bildens denotation, genom att sakligt redogöra för vad bilden föreställer, och vem eller vad som 

avbildas. Medan analysens andra steg undersöker bildens konnotation för att öppna upp för en 

tolkning av bildens underliggande budskap och synliggöra de normer och värderingar som bilden 

förmedlar (Waern, mfl. 2004, s. 38).  

Bilder i läromedel kan ses som multisemiotiska, där bild och text samspelar och bör tolkas 

som en helhet (Eilard, 2008, s. 57). Detta innebär att även om det är bilden som står i fokus i 

studien så har texten i vissa delar av analysen beaktats, då vissa bilder kräver att man har en 

förståelse för sammanhanget för att skapa sig en uppfattning om bildens budskap (Eriksson, 

2009, s. 49).  

 

5.2 Urval  

Vid val av det material som ligger till grund för studien ligger fokus på att avgränsa materialet till 

läseböcker som är förankrad i de nya kursplanerna i svenska och utarbetad efter Lgr11. 

Utgångspunkten med att analysera läseböcker med förankring i den nya läroplanen skapar 

förutsättningar för att få en bild av hur män och kvinnor porträtteras i aktuella läromedel. Vidare 

har jag valt att analysera tre läseböcker i en och samma läseboksserie, dels för att få ett djup i min 

analys, då böckerna bidrar med ett stort material att analysera, där jag i min analys kan välja att 

både gå ner på den enskilda bokens nivå, samtidigt som jag kan göra en enhetlig analys av hela 

läseboksserien. En annan bidragande faktor till att jag valt att använda mig av en och samma 

läseboksserie är att det helt enkelt inte finns så många nyproducerade läseböcker som är utgivna 

efter år 2011. Gällande urval i det aktuella materialet har jag valt att begränsa min studie genom 

att endast analysera bilder där människor avbildas, antingen enskilt eller i grupp. I min analys har 

jag valt att kategorisera flickor som kvinnor, och pojkar som män. Vidare kommer jag även 

enbart analysera porträtteringen av individer med identifierbart kön. 
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5.3 Material 

I min studie analyseras tre läseböcker ur Natur & Kulturs läromedelsserie ABC-klubben. ABC-

klubben är ett basläromedel i svenska för Förskoleklass-år 3. I läromedlet ingår bland annat 

arbetsböcker, läxböcker, bonusböcker samt läseböcker. Natur & Kulturs presenterar ABC-

klubbens läromedel som vetenskapligt grundade med en klassrumsbeprövad välfungerande 

metodik. Läromedlet erbjuder även stora möjligheter till individualisering och inspirerande texter 

och berättelser. De tre läseböckerna som ingår i läsebokserien om ABC-klubben är författade av 

Mats Wänblad och illustrerade av Catharina Nygård Holgersson och anpassade för att användas i 

årskurserna 1-3. I böckerna får vi följa de tre kompisarna Asta, Bea och Ceasar och deras familj 

och vänner. Böckerna är skrivna som kapitelböcker, där vardera bok för respektive årskurs 

kommer i olika svårighetsnivåer, där berättelsen och kapitlen är dem samma men där mängden 

text varierar. I studien kommer A-boken från respektive bok analyseras. 

 

5.3.1 Den magiska kulan 

Den magiska kulan (Wänblad, 2011) är den första boken i läsebokserien om ABC-klubben och de 

tre kompisarna Asta, Bea och Ceasar. Boken består av 25 kapitel och finns i tre versioner där A- 

och B-boken riktar sig mot elever som läser själva. A-boken innehåller lite text och många bilder, 

B-boken har mer text men lika många bilder medan C-boken som har mycket text och färre 

bilder är tänkt som en högläsningsbok. I den magiska kulan får vi vara med när Asta, Bea och 

Ceasar bildar ABC-klubben och vi får följa deras äventyr med en magisk kula som får önskningar 

att slå in.  

 

5.3.2 Diamant jakten 

I Diamantjakten (Wänblad, 2011) får vi fortsätta att följa med de tre vännerna Asta, Bea och 

Ceasar i ABC-klubben på nya äventyr och i jakten efter en försvunnen diamantring. Boken består 

av 25 kapitel och finns i två versioner med samma berättelse med olika svårighetsnivå. 

 

5.3.3 Nyckeln t i l l  skatten 

Nyckeln till skatten (Wänblad, 2013) är den sista boken i serien om ABC-klubben. I denna bok 

får vi följa med Asta, Bea och Ceasar i deras jakt på en försvunnen skatt. Likt de tidigare 

böckerna om ABC-klubben så kommer boken i två versioner med olika svårighetsnivå. 
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5.4 Databearbetning och analysmetod 

Vid genomförandet av studien har jag valt att använda en semiotisk bildanalys med både 

kvantitativa och kvalitativa inslag. I ljuset av mina frågeställningar har jag gjort ett urval där jag 

har valt att fokusera studien kring vissa faktorer gällande porträtteringen av män och kvinnor. 

Dessa faktorer syftar till att redogöra för inom vilka kontexter och samhällsområden män och 

kvinnor avbildas, hur yttre attribut såsom kläder, färger och övriga accessoarer används, samt 

vilka känslor och egenskaper män och kvinnor tillskrivs. I arbetet med att samla in mitt 

analysmaterial använder jag mig av analysfrågor (se. 5.4.1 Analysfrågor). 

I studien av vilka färger som används i porträtteringen av män respektive kvinnor har jag 

noterat de färger som framträder i personernas kläder och accessoarer, varav även väskor och 

smycken har beaktats. I studien av vilka kläder karaktärerna bär noteras samtliga karaktärer med 

identifierbart kön. Detta innebär att även bilder där inte hela kroppen syns noteras, exempelvis 

om en bild av en manlig/kvinnlig karaktär enbart visar hens överkropp så framkommer det inte i 

resultatet vilken underdel hen bär. Genomgående för studien är att alla identifierbara individer 

räknas in i studien, även om det i största mån är de återkommande karaktärerna som ligger till 

grund för resultatet, då de är dessa som är de mest framträdande i bilderna. I redovisningen av 

resultatet samt analysen är det därmed dessa karaktärer som står i fokus. Detta då de karaktärer 

som ges ett stor utrymme i bilder speglar resultatet och ger en tydligare inblick i hur man väljer att 

porträttera män respektive kvinnor. Att tolka hur de återkommande karaktärerna porträtteras kan 

även ses som ett försök till att förklara resultatet genom studiens teoretiska utgångspunkt. 

Ur ett genusteoretiskt perspektiv går det att urskilja hur vissa aktiviteter, egenskaper, färger, 

kläder, och accessoarer kodas som manliga respektive kvinnliga, och därmed sammankopplas 

med hur man som man/kvinna bör uppträda, se ut och klä sig (Ambjörnsson, 2011; Hirdman, 

1988). Dessa skillnader i hur män respektive kvinnor antas se ut och vara beskriver Hirdman 

(1988, s. 116f.,) som dikotomier, ett isärhållande av män och kvinnor. Nikolajeva (2004, s. 129) 

benämner dessa skillnader i hur män och kvinnor framställs som könsstereotyper, där rådande 

normer formar bilden av män och kvinnor. Ofta består dessa normer av motsatser, kvinnan som 

svag och mannen som stark, kvinnan som passiv och mannen som aktiv och så vidare. I denna 

studie är det detta isärhållande som ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar, varav 

det i analysen har varit nödvändigt att förhålla sig till en traditionell och könsstereotyp bild av 

män respektive kvinnor. I dagens samhälle kan det finnas flera andra vedertagna föreställningar 

av män och kvinnor vilket bör beaktas, men i denna studie är det denna bild av män och kvinnor 

som ligger till grund för analysen. 

Inom ramen för dessa studier används begreppet könsstereotyper för att beskriva hur manliga 

respektive kvinnliga karaktärer porträtteras utifrån de rådande normerna om hur man som man 

och kvinna ska vara (ibid., s.129).   
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5.5 Genomförande 

Vid genomförandet av analysen började processen med att först bläddra igenom var och en av 

böckerna för att titta på bilderna, få en överblick av böckernas disposition och se hur bilderna 

används i böckerna. Därefter valde jag att läsa respektive bok för att bekanta mig med historien 

och karaktärerna, då jag i min analys av bilderna i vissa fall behöver ta hänsyn till vad texten 

berättar. Jag valde att börja min analys med läsebokseriens första del Den magiska kulan, där jag på 

detaljnivå först analyserade bildernas denotativa nivå, vilket innebar att jag bild för bild noterade 

människorna som porträtterades på bilderna, deras kön, vad de har på sig, vilka färger de har på 

sina kläder och tillhörigheter. När bildens rent visuella komposition analyserats, analyserades även 

bildens konnotativa nivå, där jag tolkade det som inte gick att urskilja vid första anblick av bilden. 

Inom ramen för bildens konnotativa nivå tolkades vilka känslor och karaktärsdrag som förmedlas 

genom bilderna, samt i vilket sammanhang karaktärerna avbildades. De faktorer som användes 

för att beskriva vad det är som kan utläsas i bilderna är en prioritering jag själv valt utifrån 

studiens syfte. Som hjälp använde jag mig av analysfrågor anpassade till studiens frågeställningar, 

för att underlätta i min analys och dokumentation (se. 5.4.1 Analysfrågor). Denna process 

fortsatte sedan med att även böckerna Diamantjakten och Nyckeln till skatten analyserades ur ett 

denotativt och konnotativt perspektiv. Efter analysen sammanställdes resultatet för att synliggöra 

hur manligt och kvinnlig framställs i läseböckerna. Resultatet presenteras dels i tabellform 

gällande den kvantitativa innehållsanalysen, samt genom en kvalitativ tolkning av bildernas 

konnotativa nivå. I analysen av mitt insamlade material utgår jag från ett genusteoretiskt 

perspektiv, då jag genom min tolkning undersöker vilket budskap bilderna sänder ut gällande hur 

män och kvinnor är, och om detta budskap bryter mot eller befäster genusnormer.  

 

5.5.1 Analys frågor 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar har analysfrågor utformats för att 

underlätta processen i arbetet med analysen av materialet. Nedan följer en sammanställning av 

dessa frågor. 

-‐ Hur många män/kvinnor avbildas i bilden?  

-‐ Vilken/vilka färger används i porträtteringen av männen/kvinnorna på bilden?  

-‐ Vad har män/kvinnor för kläder, accessoarer, övriga yttre attribut på sig? 

-‐ Vilka känslouttryck går att urskilja i bilden? 

-‐ Vilka känslor visar män/kvinnor? 

-‐ Hur agerar män/kvinnor i bilden? 

-‐ Vilka aktiviteter går att urskilja i bilden? 

-‐ Görandes vilka aktiviteter porträtteras män/kvinnor?  

-‐ Går det att urskilja någon skillnad i aktivitet/passivitet i porträtteringen av män/kvinnor? 
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5.6 Reflektioner över metoden 

Syftet med studien är att undersöka den visuella porträtteringen av män och kvinnor, med fokus 

på vilka föreställningar om manlig och kvinnligt som förmedlas och hur detta kan leda till att 

könsstereotyper bryts eller befästs. Metoden för studien är en semiotisk bildanalys med både 

kvantitativa och kvalitativa inslag.  Detta då studien undersöker dels bilder av män och kvinnor ur 

ett kvantitativt perspektiv genom analys av bildens denotativa nivå, samt en kvalitativ tolkning 

som nås genom analys av bildens konnotativa nivå. 

En bildanalys går ej att genomföra utan att resultatet påverkas av de känslor, värderingar och 

kunskaper den som utför analysen bär med sig. Detta innebär att en analys av samma material, av 

två olika personer kan få helt skilda resultat, då dessa personer kan bära med sig olika 

föreställningar kring det bilden visar (Borgersen & Ellingsen, 1994, s. 20). Detta innebär att även 

om jag förhållit mig kritisk till materialet, kan det ej garanteras att analysens resultat inte färgas av 

de värderingar och kunskaper jag bär med mig in i studien. 

Gällande urvalet av material till studien kan det i efterhand ha varit intressant att använda sig 

av fler läseboksserier. Detta för att i ljuset av studiens syfte och frågeställningar införa en ny 

dimension och jämföra fler läseboksserier sinsemellan. Då jag i studien gjorde ett aktivt val av att 

undersöka läseböcker i linje med de nya styrdokumenten, presenterade i läroplanen för 

förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolans tidigare år 2011, begränsades urvalet, varav 

läseböckerna om ABC-klubben valdes.  

 

5.6.1 Validi te t   

Inom den empiriska samhällsvetenskapen beskrivs ovissheten kring studiens validitet som ett 

centralt problem, och kan ses som en effekt av att man inom ramen för forskning förhåller sig på 

både en teoretisk- samt operationell nivå (Esaisson m.fl, 2012, s. 57f.,). Översättningsproblemet 

såsom Esaisson beskriver det behandlar frågan huruvida empirin behandlar det som teorin avser 

behandla. Vid felaktiga översättningar genomsyras studien av systematiska fel, vilket bidrar till en 

studie med låg begreppstvaliditet. Validiteten kan även mätas efter empirins reliabilitet, där hög 

reliabilitet tyder på en avsaknad av osystematiska fel (ibid, s.63f.,). För att en studie ska bedömas 

ha hög reliabilitet bör man kunna urskilja en intersubjektivitet. Detta innebär att andra forskare 

ska kunna bearbeta det material som används i studien, med hjälp av samma analysverktyg, och 

komma fram till ett likvärdigt resultat (Bergström & Boréus, 2012, s. 42f.,). I denna studie 

används analysfrågor samt en detaljerad redovisning av genomförandet för att förstärka studiens 

intersubjektivitet. Inom den empiriska samhällsvetenskapen kan dock intersubjektiviteten ej vara 

total, då studien ofta färgas av forskaren. Istället kan forskaren stödja sitt resultat genom att 

förhålla sig öppen till sitt material, genom detaljerade beskrivningar och hänvisningar till 
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materialet (ibid). Om en studie ska bedömas ha god resultatvaliditet krävs både en hög 

begreppsvaliditet och reliabilitet (ibid., s.57f.,).  

Denna studie innehåller teorier och begrepp som för att validiteten ej ska ifrågasättas bör 

förankras i de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Genom att i min empiri 

förhålla mig nära det teoretisk ramverk och den forskningslitteratur som empirin vilar på, är mitt 

syfte att avhjälpa de konflikter som kan uppstå mellan den teoretiska och operationella nivån. Ser 

man till intersubjektiviteten gällande studien kan denna ses som låg. Detta då det analysverktyg 

som används med största sannolikhet färgas av mina värderingar och kunskaper, även om jag i 

mötet med materialet förhåller mig kritisk. Därför har jag valt att kombinera en kvalitativ analys 

med en kvantitativ analys för att öka intersubjektiviteten genom att även redovisa ett resultat som 

rimligen bör vara desamma oavsett vem som genomför studien så länge den genomförs med 

samma verktyg. I min resultat- och analysdel har jag även valt att ge en detaljerad beskrivning, 

samt använda mig av bilder för att stödja mina resultat.  

 

5.7 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2013) finns det flera viktiga etiska krav att ta 

hänsyn till vid en samhällsvetenskaplig studie. Framförallt finns det fyra viktiga aspekter att ta 

hänsyn till när det gäller studier som berör personer och den information studien får från dessa. 

Dessa fyra aspekter kan även ses som fyra grundregler man som forskare måste förhålla sig till 

vid samhällsvetenskapliga studier. Dessa grundregler är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att kortfattat beskriva vad dessa grundregler 

innebär kan man sammanfatta dessa med att forskaren är skyldig till att informera berörda parter 

av forskningens syfte, de deltagande i studien ska informeras om att de själva har rätt att 

bestämma över sitt deltagande i studien och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Vidare ansvarar forskaren för att de personuppgifter och den information studien behandlar 

anonymiseras och att det insamlade materialet ej används i annat än i forskningssyfte.  

Gällande bildanalys som metod går det inte att förhålla sig till dessa fyra grundregler då 

metoden inte baseras på personligt material likt andra metodval såsom vid intervju, observation 

eller enkät. Vid bildanalys som metod är det därför av stor vikt att man som forskare istället 

förhåller sig etiskt till sin studie genom att exempelvis vara källkritisk till det material man 

analyserar, och förhåller sig kritisk till sin tolkning av den.  
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6. Resultat och analys 

Inom ramen för detta avsnitt presenteras studiens resultat samt analys. För att besvara studiens 

frågeställningar presenteras resultatet och ordnas efter kategorierna kontext och 

samhällsområden, yttre attribut, samt känslor och egenskaper. Resultatet av yttre attribut 

presenteras delvis i tabellform. Detta då resultatet går att mäta ur ett kvantitativt perspektiv, då 

resultatet berättar vad som går att urskilja i bilden vid första anblick, en så kallad denotativt nivå. 

Resultatet för övriga faktorer presenteras fortlöpande i texten, då det är min tolkning av vad som 

sker i bilden och bildens konnotativa budskap som ligger till grund för resultatet.   

 

6.1 Kontext och samhällsområden där kvinnor och män porträtteras 

I de tre läseböckerna om ABC-klubben får vi följa Asta, Bea, Ceasar, deras familj och vänner. 

Böckerna kan ses som handlingsorienterade, där huvudkaraktärerna Asta, Bea och Ceasar 

ständigt ställs inför nya dilemman, vilket för handlingen framåt. I böckerna får vi möta 

karaktärerna hemma, i skolan och i deras vardag. Då handlingen är bunden till Asta, Bea och 

Ceasars närmiljö sätter det ramverk för de bilder som ligger till grund för studien. 

Resultatet visar att både män och kvinnor avbildas inom flera kontexter, där både män och 

kvinnor anses ha tillträde till flera olika samhällsområden och aktiviteter, och där bilden av man 

och kvinna kan ses konnotera en jämställdhet mellan könen. Genom bilderna går det att tolka att 

de tre kamraterna spenderar mycket av sin tid tillsammans, både i skolan, hemma och på sin 

fritid, och att mycket kretsar kring de dilemman de ställs inför och hur dessa ska lösas. Genom 

hela läseboksserien får man följa Bea och hennes fotbollslag, Bea är den enda av karaktärerna 

som avbildas görandes någon specifik fritidsaktivitet. I bilderna där Bea spelar fotboll 

framkommer det att hela laget består av tjejer och att laget har en kvinnlig tränare. Beas 

fotbollsspelande verkar även vara av intresse för både Asta och Ceasar, då de vid 

matchsituationer avbildas vid sidan av planen, påhejandes sin kamrat. I Diamantjakten får vi även 

se hur Asta försöker lära sig att spela fotboll genom att öva med sin storebror Sigge, vilket 

framgår som ett försök för att imponera på Bea.  

I skolan framgår det under rastsituationer att Asta, Bea, Ceasar och deras klasskamrater tycker 

om att leka. I leken avbildas barnen oberoende av kön som aktiva, både flickor och pojkar 

springer, klättrar och hoppar, och det framgår i flera bilder att flickor och pojkar leker 

tillsammans och umgås utan att detta ifrågasätts. 
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Wänblad, (2011), s. 24; Illustratör: Catharina Nygård Holgersson 

Ser man till i vilka sammanhang vuxna män och kvinnor avbildas är majoriteten av dessa direkt 

knutna till hushållet eller till deras yrkesliv. Vid porträtteringen av män och kvinnor görandes 

hushållssysslor eller vid omsorg av barnen, framträder både män och kvinnor som aktiva. Då 

Asta är sjuk är det pappa som stannar hemma och vabbar, och då Asta behöver tröstas finns både 

mamma och pappa tillgängliga. Då rektorn kallar till föräldramöte framkommer det att 

mötesdeltagarna till lika stora delar består av män respektive kvinnor, däribland Astas mamma 

och pappa. På en av bilderna går det i bakgrunden att urskilja hur en man är ute och promenerar 

med en barnvagn. Gällande hushållssysslor avbildas både män och kvinnor då de bidrar till 

hemmets bestyr, både män och kvinnor avbildas i mataffären samt då de tar hand om disken. 

Bildernas konnotationer kan ses som ett gränsöverskridande av genusordningen och ett 

avståndstagande från isärhållandetsprincip, där man och kvinna hålls isär genom de kontraster av 

vad som anses manligt respektive kvinnligt (Hirdman, 2001, s. 66).  

 

Wänblad, (2013), s. 23; Illustratör: Catharina Nygård Holgersson 
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I Den magiska kulan åker Asta, Bea och Ceasars klass på studiebesök till en bilverkstad. Ansvarig 

för bilverkstaden är en man som tar emot eleverna, i bakgrunden av bilen avbildas en kvinna 

iklädd blåställ, meckandes med bilen. Vid ett annat tillfälle i Nyckeln till skatten besöker klassen ett 

muséum. På muséet arbetar en manlig guide som visar eleverna runt i salen. Klassen får även vid 

ett tillfälle besök av en manlig polis. I skolan där de tre kamraterna går arbetar en kvinnlig rektor 

och klassens lärare är manlig. Den enda av barnens föräldrar som det går att urskilja som 

yrkesverksam är Ceasars mamma som arbetar som guldsmed.  

Resultatet visar att läseböckerna i sin porträttering av män och kvinnor inom olika kontexter 

och samhällsområden tenderar att motverka stereotypa föreställningar om män och kvinnor. 

Bilden av den fotbollstokiga flickan eller den vårdande, vabbande pappan kan ses som exempel 

på hur läseboken gör ett aktivt val för att motverka en könsstereotyp porträttering av män och 

kvinnor. Detta i kontrast till tidigare studier inom samma område där resultatet visar att 

porträtteringen av män och kvinnor tenderar att reproducera stereotypa bilder (Eilard, 2004; 

Eilard, 2008; Johansson & Tanninen, 2005; Von Wright: 1998). I ljuset av ett genusteoretiskt 

perspektiv kan detta ses som ett försök till att bryta genusordningen könsstereotypier, då 

läseböckerna synliggör flera olika kontexter inom vilka både män och kvinnor sanktioneras 

tillträde. Enligt Hirdmans genusteoretiska teorier kring hur man skapar ett mer jämställt samhälle 

där män och kvinnor ses som jämbördiga, kan detta resultat ses som ett steg i rätt riktning mot 

att frångå ett isärhållande av män och kvinnor. Detta då resultatet av det studerade materialet 

tyder på att det finns en kunskap och förståelse för vikten av att bryta traditionella 

könsstereotypier (Hirdman, 1988, s. 125f.,). Gällande gränsöverskridandet av könsnormer visar 

resultatet att detta gäller både hur män och kvinnor porträtteras, då det både är män och kvinnor 

som bryter genusordningen och suddar ut gränser för vad som anses manligt och kvinnligt. Det 

faktum att både män och kvinnor tillåts kliva in på varandras territorium går emot tidigare studier 

där resultatet visar att det främst är kvinnan som har tillåtits bryta ordningen. Eilard (2008) 

redogör för detta faktum då resultatet i Eilards studie belyser hur det går att urskilja hur 

skildringen av flickor i läseböcker ur ett historiskt perspektiv har förändrats, medan bilden av 

pojkar är densamma. Flickan kan ses som gränsöverskridande då hon bryter mot normen om vad 

som anses kvinnligt och närmar sig en mer maskuliniserad bild av kvinnan (Eilard, 2008, s. 428). 

Traditionellt sett går det att se hur brott mot genusordningen bemöts olika beroende på 

könstillhörighet. En kvinna som bryter mot normen kan ges ett visst beröm, medan en mans 

status sjunker, då han går från det traditionellt manliga med hög status, till det kvinnliga som 

traditionellt sett anses vara av lägre status (Hirdman, 2001, s. 66). Så är dock inte fallet inom 

denna del av studien då det inte går att urskilja någon skillnad i makthierarkin beroende av hur 

och inom vilka kontexter män och kvinnor avbildas., vilket även kan tolkas som att författaren 

och illustratören försöker gå ifrån bilden av mannen som norm. 
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6.2 Manliga och kvinnliga känslor och egenskaper  

Då handlingen kretsar kring Asta, Bea och Ceasar är det främst hos dem och deras närmaste som 

känslouttryck används och där bilderna ger en insyn i framträdande karaktärsdrag, medan 

karaktärer som avbildas i bakgrunden förhåller sig mer neutrala i sina känsloyttringar.  

Resultatet visar att om man ser till vilka känslor som används vid porträtteringen av män 

respektive kvinnor framkommer det att både män och kvinnor tillskrivs känslor där de avbildas 

som glada, ledsna, oroliga och rädda, varav föreställningen av att både män och kvinnor har 

tillträde till en mängd olika känslouttryck synliggörs. Gällande huvudkaraktärerna Asta, Bea och 

Ceasar går det att urskilja både skillnader och likheter i de karaktärsdrag som i bilderna 

framkommer om deras person. Medan det är svårt att urskilja karaktärsdrag för övriga karaktärer, 

vilket kan ses som ett resultat av att läseböckerna fokuserar på handlingen snarare än på 

personporträtt. 

I Den magiska kulan fokuserar mycket av handlingen kring Asta, varav Asta under bokens gång 

ger uttryck för en mängd olika känslor. I presentationen av Asta avbildas hon som en glad tjej 

med ett stor leende på läpparna och ett öppet kroppsspråk. Men redan tidigt in i boken börjar 

andra känslouttryck framträda, då Asta ofta ger uttryck för att vara ledsen, osäker, arg eller rädd. I 

dessa fall sjunker hennes ögon och hennes kroppsspråk sluter sig. I vissa sammanhang framgår 

det i bilden vad som ligger till grund för hennes känsloyttringar, medan det i andra blir en 

tolkningsfråga om vad känslorna står för. I porträtteringen av Asta framkommer att hon är 

modig, då hon ofta testar sina gränser, samtidigt som hon vågar visa sig rädd och sårbar. Asta 

hamnar vid flera tillfällen i konflikt med både sin bror och sina kompisar i ABC-klubben. I 

konflikterna porträtteras Asta som aktiv och drivande. Vid ett tillfälle kan inte Asta tygla sin ilska 

utan slår sin storebror rätt i ansiktet. 

 

 

 

Wänblad (2011), s. 81; Illustratör: Catharina Nygård Holgersson 
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Gemensamt med Asta är att både Bea och Ceasar tillskrivs en mängd olika känslouttryck och 

egenskaper. I porträtteringen av Bea framställs hon som en glad, modig och aktiv tjej vars högsta 

dröm är att vinna fotbolls VM, samtidigt som hon även ger uttryck för känslor såsom oro och 

ängslighet, varav hon vid två tillfällen avbildas gråtande. Vid ett tillfälle i Den magiska kulan har 

Asta och Bea bråkat och i bilden går det att urskilja Beas ilska då hon blänger och rynkar på näsan 

åt Asta. Om de två kvinnliga huvudkaraktärerna framstår som modiga framkommer den manliga 

huvudkaraktären Ceasar som mer försiktig, och i bilder där Asta och Beas visar sig tuffa avbildas 

han vid flera tillfällen i bakgrunden med en osäker min.  

 

 

Wänblad, (2013), s. 95; Illustratör: Catharina Nygård Holgersson 

 

Likt de kvinnliga karaktärerna framställs Ceasar även som glad, men i porträtteringen av honom 

tillskrivs han även andra känslouttryck då han både avbildas som arg kastandes en pappersboll i 

huvudet på sin mamma, för att vid ett annat tillfälle visa sig ledsen och dra sig undan för att gråta 

i sin ensamhet. Detta kan ses som att man väljer att gå ifrån de stereotypa bilder av män och 

kvinnor som finns, för att istället tillskriva karaktärerna egenskaper som ur ett genusperspektiv 

skapar en balans i makthierarkin (Hirdman, 1988). Ser man till porträtteringen av Bea kan man 

tolka hennes roll i boken som ett försök att överskrida gränsen för den stereotypa bilden av hur 

en flicka ska vara. Detta samtidigt som Ceasar frångår den stereotypa manliga bilden genom att 

avmaskuliniseras, då han ofta porträtteras som osäker och lågmäld. Hur barnen agerar då de blir 

ledsna eller oroliga skiljer sig mellan de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna. När Asta är 

nedstämd söker och får hon tröst av sina föräldrar, hon skriver även dagbok där hon beskriver 

sina känslor. Bea ventilerar sina känslor med Asta, medan Ceasar håller känslorna för sig själv.  

 Nikolajeva (2004, s.129) beskriver det faktum att det i barnlitteratur traditionellt sett går att se 

hur flickor och pojkar tillskrivs könsstereotypa egenskaper. Flickor porträtteras som 

väluppfostrade, snälla och passiva, medan pojkar porträtteras som busiga, självständiga och 

aktiva. Detta står i kontrast till resultatet för denna studie där både de manliga och kvinnliga 
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huvudkaraktärerna tillskrivs egenskaper som både skulle kunna kategoriseras som typiskt manliga 

respektive kvinnliga, samtidigt som de även bryter mot rådande genusordning. Detta genom att 

kvinnor tillskrivs egenskaper som anses typiskt manliga, samtidigt som män tillskrivs kvinnliga 

egenskaper. Inom ramen för genusteorin skulle detta kunna förklaras som ett försök till att sudda 

ut könsstereotypa föreställningar om män och kvinnor.  

 Ser man till hur vuxna manliga och kvinnliga karaktärer porträtteras framkommer det att både 

män och kvinnor visar känslouttryck för att beskriva glädje, sorg och ilska. Glädje är den känsla 

som förmedlas mest frekvent genom bilderna, då både män och kvinnor avbildas med ett öppet 

kroppsspråk och ett leende på läpparna om bilden inte vill berätta något annat. I Nyckeln till 

skatten avbildas Ceasars morfar gråtandes då han sitter ihopsjunken och torkar tårarna med 

skjortärmen. Då böckerna om ABC-klubben kan ses som handlingsorienterade lämnas lite 

utrymme för personbeskrivningar. Det som går att urskilja är att både män och kvinnor uppfattas 

som empatiska och uppvisar omvårdande egenskaper, de tröstar och finns tillgängliga för barnen.  

 

6.3 Manliga och kvinnliga attribut 

Inom ramen för vilka föreställningar om män och kvinnor som synliggörs går det att se hur yttre 

attribut, såsom kläder, färger och accessoarer ur ett genusperspektiv kan användas för att särskilja 

män och kvinnor. Denna del av studien syftar till att redogöra för hur dessa attribut används i 

porträtteringen av män och kvinnor och hur det förhåller sig till de könsstereotypier gällande hur 

man som man respektive kvinna bör se ut.  

 

6.3.1 Färger 

Resultatet visar att de färger som tenderar att dominera när kvinnor porträtteras är blå, gul, lila, 

orange, rosa och röd, även om det går att urskilja olikheter från bok till bok i vilka färger som 

dominerar. Ser man till porträtteringen av Asta och Bea och hur färgerna rosa och lila används, 

går det att urskilja att Asta ofta avbildas klädd i rosa medan Bea avbildas klädd i lila. Däremot är 

det sällan respektive färg används i porträtteringen av den andra karaktären. De dominerande 

färgerna i porträtteringen av män är blå, grå och grön, som även utmärker sig genom att vara de 

tre mest frekvent använda färgerna i alla tre böckerna. Detta speglar även hur den manliga 

huvudkaraktären Ceasar porträtteras, då han ytterst sällan porträtteras bärandes andra färger än 

just blå, grå och grön i någon av böckerna.   

I tabellen nedan presenteras resultatet gällande användandet av färger vid porträtteringen av 

män och kvinnor för hela läseboksserien. Det tabellen visar är frekvensen av hur en viss färg 

används i avbildningen av män och kvinnor. I mätningen av färger har alla plagg och accessoarer 
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beaktas, varav en röd strumpa tillskrivs samma värde som en röd tröja (för utförligare tabell, se. 

Bilaga 1). 

 

Tabell 2: Färger- antal bilder där män/kvinnor avbildas med respektive färg på kläder/accessoarer sett till hela 

läseboksserien. 

 

Kön ♀ ♂ 
Antal bilder 410 100 % 288 100 % 

Blå 144 35 % 145 50 % 

Brun 34 8 % 33 11 % 

Grå 47 11 % 112 39 % 

Grön 71 17 % 141 49 % 

Gul 123 30 % 31 11 % 

Lila 92 22 % 24 8 % 

Orange 112 27 % 25 9 % 

Rosa 111 32 % 15 5 % 

Röd 97 24 % 35 12 % 

Svart 33 8 % 40 14 % 

Vit 49 12 % 59 20 % 

 

Tabellen visar att det procentuellt sett går att utläsa att kvinnor porträtteras bärandes fler färger 

än män, medan porträtteringen av män förhåller sig mer bunden till specifika färger. Det går att 

avläsa i tabellen att det finns en representation av alla färger hos både män och kvinnor, även om 

det finns skillnader i frekvensen hos män och kvinnor om hur färgen används.  

Ur ett genusperspektiv går det gällande representationen av färger vid porträtteringen av män 

respektive kvinnor att urskilja att det finns en viss stereotypisk indelning, och ett isärhållande 

gällande vilka färger som tillskrivs vilket kön. Traditionellt könskodade färger såsom lila och rosa 

används nästan uteslutande av kvinnliga karaktärer, och befäster föreställningen om lila och rosa 

som kvinnliga färger. Detta kan ses som ett upprätthållande av manliga och kvinnliga normer 

gällande vilka färger man som man respektive kvinna bör eller inte bör klä sig i (Hirdman, 1988). 

Samtidigt visar resultatet att färgen blå som traditionellt sett ses som en manlig färg överskrider 

genusnormer och dominerar som den mest frekvent använda färgen vid porträttering av båda 

könen.  

Ambjörnsson (2011, s. 9) betonar att hur färger används och att hur de tolkas är beroende av 

den tid och samhällskontext de presenteras i, då en och samma färg kan stå för skilda saker och 

tolkas olika ur ett historiskt och geografiskt perspektiv. Som exempel lyfter Ambjörnsson den 

rosa färgen som i den tid och kontext vi lever i just nu främst används för att markera 

kvinnlighet, även om det finns undantag. Ur ett historiskt perspektiv går det att se att så inte alltid 
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har varit fallet. Innan 1950 ansågs färgen rosa som en manligt kodad färg, då rosa ansågs som en 

modifikation av den röda färgen, som stod som symbol för styrka. Samtidigt som blått ansågs 

vara en kvinnligt kodad färg (Ambjörnsson, 2011, s. 10). Ambjörnssons studie visar att den rosa 

färgen redan hos små barn används för att sortera genus, där pojkar tar ett tydligt 

avståndstagande från den rosa färgen, vilket skapar en hierarki där det flickiga, kvinnliga som 

associeras till rosa hamnar lägst i rang (ibid., s. 62). Denna sortering av genus präglas även av ett 

avståndstagande från den rosa färgen bland män, där en man som överskrider normen och klär 

sig i rosa riskerar att beskrivas som feminin och fjollig (ibid., s. 133). I ljuset av Ambjörnssons 

studie visar resultatet i denna studie att användandet av den rosa färgen i läroböckerna, där färgen 

nästan uteslutande används i porträtteringen av kvinnor, kan antas befästa kulturella och 

stereotypa föreställningar och normer gällande manligt och kvinnligt. I resultatet framgår dock att 

det även finns många färger som används av både män och kvinnor, där färger såsom röd, gul 

och orange är exempel på det. 

 

6.3.2 Kläder och accessoarer  

Ser man till vilka kläder och accessoarer som används i porträtterandet av män och kvinnor visar 

resultatet att det går att urskilja en stor variation i användandet av dessa. Nedanstående tabell 

visar frekvensen av hur klädesplagg och accessoarer används. I analysen av kläder och accessoarer 

kategoriseras vissa yttre attribut som typiskt manligt respektive kvinnligt. Detta för att kunna dra 

paralleller till hur detta förhåller sig till genusordningens bild av man och kvinna. I distinktionen 

mellan skjorta och blus definieras skjorta som en lång- eller kortärmad överdel med knappar och 

krage, medan blus definieras som en mer detaljerad och utskuren lång- eller kortärmad överdel. I 

analysen definieras överdel som lång- eller kortärmad tröja, ej ytterkläder (för utförligare tabell, 

se. Bilaga 2).  

    

Tabell 3: Kläder och accessoarer- antal bilder där män/kvinnor avbildas med respektive plagg/accessoarer sett till hela 

läseboksserien. 

 

Kön ♀ ♂ 
Antal bilder 410 100 % 288 100 % 

Blus 21 5 % X X 

Blåställ 1 1 % 1 1 % 

Byxa 173 42 % 160 56 % 

Förkläde X X 3 1 % 

Handväska 12 3 % X X 

Håraccessoar 59 14 % X X 
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Keps 1 1 % 4 1 % 

Kjol 11 3 % X X 

Klackskor 9 2 % X X 

Klocka X X 3 1 % 

Klänning 21 5 % X X 

Kostym X X 10 3 % 

Sjal 20 5 % 6 2 % 

Skjorta 5 1 % 34 12 % 

Slips X X 4 1 % 

Smycke 31 8 % 2 1 % 

Överdel 268 65 % 172 60 % 

 

Tabellen visar att det finns en skillnad i hur kläder och accessoarer används i bilder av män och 

kvinnor, där plagg såsom klänning, kjol och blus är klädesplagg som används av kvinnor, medan 

skjorta främst används av män, även om det går att urskilja undantag då även kvinnor avbildas 

klädd i detta plagg. I tabellen framgår att accessoarer som befäster den kvinnliga stereotypen 

såsom håraccessoar, smycke, handväska, sjal och klackskor i stor utsträckning enbart används av 

kvinnor. Ser man till avbildningen av män är accessoarer inte något dominerande inslag för att 

befästa den manliga stereotypen, även om det finns män som i bilderna avbildas klädd i klocka 

eller smycke. Detta kan tolkas som att det är viktigare att förstärka kvinnan med hjälp av 

kvinnliga attribut. För resultatet gällande könsneutrala plagg som byxa och överdel, går det att 

urskilja att exempelvis byxa och tröja är klädesplagg som används flitigt i avbildandet av både 

män och kvinnor i alla tre böckerna, även om det på detaljnivå går att urskilja på skärningen av 

plagget huruvida det är anpassat för en mans- eller kvinnokropp. Om man ser till de två kvinnliga 

huvudkaraktärerna Asta och Bea och i vilka klädesplagg de avbildas i, går det att se att dem inte 

en enda gång avbildas klädd i något typiskt könskodat klädesplagg såsom klänning eller kjol, utan 

att de genomgående avbildas bärandes byxa och könsneutral överdel, såsom t-shirt, tröja, jacka. 

Förutom i vissa undantagsfall som då Bea avbildas bärandes fotbollskläder, eller då flickorna 

avbildas i sovkläder. Men även i detta fall så förhåller sig flickorna neutrala då de bär en tvådelad 

pyjamas och inte ett nattlinne som kan tänkas vara ett alternativ. Gällande accessoarer används 

även dem sparsamt i avbildningen av de båda kvinnliga huvudkaraktärerna. De enda accessoarer 

som används är det hårspänne som Asta använder för att hålla undan luggen, och som 

återkommer böckerna igenom.  

I porträtteringen av vuxna karaktärer tenderar kläder och accessoarer förhålla sig mer 

könsstereotypt än då barn avbildas, och det går att urskilja ett större isärhållande av hur män 

respektive kvinnor ska se ut. Detta kan ses som ett resultat att det är svårare att bryta 

könsstereotyper gällande vuxna män och kvinnor, än när det kommer till porträtteringen av barn. 

De vuxna kvinnorna så som de avbildas i böckerna framställs som måna om sina utseenden, de 
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porträtteras ofta bärandes smycken, höga klackar eller andra accessoarer. Ett exempel från 

Diamantjakten är då Ceasars mamma som ska på anställningsintervju har klätt upp sig och bär en 

knäkort klänning, skor med hög klack, handväska och pärlörhängen med matchande halsband.  

 

 

Wänblad, (2011), s. 134; Illutratör: Catharina Nygård Holgersson 

 

Att smycken är något som anses viktigt för kvinnor blir extra tydligt i Diamantjakten, där bokens 

handling kretsar kring jakten på Beas mammas försvunna diamantring som hon måste få tillbaka 

för att bära på en fest. Hos vuxna män dominerar skjortan som klädesplagg, som i finare 

sammanhang ofta kombineras med kavaj eller kostym och slips. Tillskillnad från skildringen av 

kvinnor avbildas ytterst sällan män med smycken eller andra accessoarer, förutom vid tre tillfällen 

då en man avbildas bärandes en klocka runt handleden.  

 Resultatet visar att både män och kvinnor ibland även frångår normen. I tabellen framgår att 

en man vid tre tillfällen avbildats iklädd förkläde, vilket i denna studie ses som ett kvinnligt plagg. 

När Asta, Bea och Ceasar besöker bilverkstaden går det att skymta en kvinna iklädd blåställ. 

Sjalen som accessoar ses vid sex tillfällen buren av män. Ur ett genusteoretiskt perspektiv kan 

detta ses som ett brott mot genusordningen, där mannen och kvinnan bryter isärhållandet mellan 

man och kvinna (Hirdman, 2001, s. 66f.,). Detta skulle kunna vara fallet gällande Astas pappa och 

förklädet och kvinnan och blåstället, medan fallet med sjalen snarare får ses som ett resultat av 

sammanhanget, där elva karaktärer, sex manliga och fem kvinnliga iklär sig lila sjalar för att visa 

sitt stöd för Beas fotbollslag.  

 

6.4 Sammanfattande slutsatser  

Det övergripande syftet med studien är att med ett genusperspektiv undersöka den visuella 

porträtteringen av pojkar/män respektive flickor/kvinnor i tre läseböcker, för att undersöka 

huruvida synen på manligt och kvinnligt, så som den förmedlas genom bilder i boken, befäster 
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eller bryter mot rådande genusnormer. De frågeställningar studien avser besvara är hur 

läseböckerna förhåller sig till genusordningens könsstereotypier av män och kvinnor, vilka 

föreställningar om manligt och kvinnligt som förmedlas genom läseböckerna, och hur resultatet 

kan tolkas ur ett genusperspektiv. I min analys av materialet har jag valt att avgränsa min studie 

till att undersöka inom vilka kontexter och samhällsområden kvinnor och män avbildas, vilka 

känslor och egenskaper män och kvinnor tillskrivs, samt vilka yttre attribut som används i 

porträtteringen av män och kvinnor.  

Studiens resultat är inte entydigt då läseböckerna innehåller bilder av män och kvinnor som 

kan ses bryta mot genusordningens könsstereotypier, samtidigt som boken även innehåller bilder 

av män och kvinnor som förstärker isärhållandet mellan dem. I de analyserade böckerna 

framställs män och kvinnor till största del som jämlika. Män och kvinnor antas ha tillträde till 

samtliga kontexter som presenteras i böckerna. Kvinnor kan spela fotboll och slåss, medan män 

kan vårda barn och diska. Därmed går det att urskilja en intention där böckerna syftar till att bryta 

traditionella könsmönster, framförallt om man ser till porträtteringen av böckernas 

huvudkaraktärer och vilka egenskaper man valt att tillskriva dem. Nikolajeva (2004, s. 129) 

redogör för hur män och kvinnor brukar tillskrivas könsstereotypa egenskaper då de porträtteras 

inom barnlitteraturen. Det kan handla om att män porträtteras som aktiva och modiga, medan 

kvinnor porträtteras som passiva och tillbakadragna. Ser man till resultatet från denna studie är 

det inte dessa föreställningar av män och kvinnor som förmedlas. Det går att urskilja en 

medvetenhet kring genusordningens könsstereotyper som finns beträffande hur man som man 

respektive kvinna bör vara, där det i läseböckerna går att urskilja ambitioner för att motverka 

dessa. Detta samtidigt som vissa könsstereotypa föreställningar om hur man som man respektive 

kvinna bör se ut präglar porträtteringen av män och kvinnor, även om det även där går att finna 

undantag. Ett undantag från det utseendemässiga isärhållande av män och kvinnor kan ses i 

huvudkaraktärernas kläder som förhåller sig neutrala, då de genomgående avbildas i tröja och 

byxor. Samtidigt som det i porträtteringen av framförallt vuxna karaktärer går att urskilja en 

könsstereotyp skillnad i vilka yttre attribut som används, där kvinnor klär sig i kjol, blus eller 

klänning, och män i skjorta. Detta faktum går att tolka som att författaren och illustratören inte 

varit medvetna om de könsstereotyper som de vuxna karaktärerna reproducerar. Det kan även 

ses som ett val att inte motverka stereotyper i samma utsträckning hos de vuxna som hos barnen. 

Detta då den bild av barnen som förmedlas förhåller sig mer neutral i sina könsstereotyper. De 

utseendemässiga föreställningar om manligt och kvinnligt som synliggörs tyder på att det finns ett 

isärhållande av män och kvinnor i hur man väljer att använda kläder, färger och accessoarer, 

vilket kan ses som ett befästande av genusordningens positioner. Detta isärhållande går främst att 

urskilja genom bilden av mannen som begränsas och distanseras genom att ej ha tillgång till alla 

de färger och accessoarer som traditionellt sett anses som kvinnliga. Detta kan i relation till 

genusteorin tolkas som att det är enklare för kvinnor att bryta mot utseendemässiga 

könsstereotyper. Det kan också ses som en effekt av att mannen är norm, varav mannens 
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könstillhörighet ej behöver förstärkas av yttre attribut så som för kvinnan. Då kvinnan inte är 

norm måste det kvinnliga hela tiden iscensättas och förtydligas med hjälp av de olika attributen 

(Hirdman, 1998; Hirdman; 2001; Thurén, 2003). 

Ur ett genusteoretiskt perspektiv kan resultatet tolkas som en spegling av den rådande 

samhällsutvecklingen, där det finns en medvetenhet om genusfrågor och en strävan efter ett mer 

jämställt samhälle. Det går att urskilja hur böckerna försöker att bryta genusordningen. Detta 

genom att försöka sudda ut gränserna mellan vilka kontexter och egenskaper som ses som 

manligt respektive kvinnligt, samt i porträtteringen av huvudkaraktärerna, som bryter mot den 

traditionella bilden av hur flickor respektive pojkar ska vara. I strävan mot att förmedla en 

jämställd bild av män och kvinnor förekommer även vissa bakslag, då den utseendemässiga 

porträtteringen av män och kvinnor befäster stereotypa föreställningar om hur man och kvinna 

ska se ut för att inte frångå normen, vilket ur ett genusteoretiskt perspektiv kan ses som att man 

rättar sig efter den bild av man och kvinna som genusordningen reproducerar (Berg, 2006, s. 10; 

Hirdman, 1988, s.125f., ;Höglund, 2000, s. 27).  
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    7. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring studiens resultat och analys med utgångspunkt i tidigare 

forskning och ett genusteoretiskt perspektiv. Diskussionsdelen är tematisk indelad efter relevanta 

utgångspunkter för studien. 

 

7. 1 På väg mot en normbrytande lärobok? 

I motsats till tidigare studier (Eilard, 2004; Eilard, 2008; Johansson & Tanninen, 2005; Von 

Wright, 1998) visar resultatet från studien att det går att urskilja en intention att radera typiska 

könsstereotyper och minska isärhållandet mellan man och kvinna. Resultatet är inte entydigt då 

det även förekommer manliga och kvinnliga stereotyper, men bör ändå poängteras då resultatet 

får ses som ett resultat som står i kontrast till tidigare forskningsresultat (ibid.) Det går inte att 

fastslå vilka intentioner som ligger till grund för lärobokseriens utformning, men ser man till hur 

resultatet kan tolkas, kan det ses som ett tecken på ett medvetet ställningstagande hos 

läroboksförfattaren och illustratören. Det synliga jämställdhetsperspektivet kan ses som ett försök 

att verka normbrytande och spegla den rådande samhällsutvecklingen. Då läseboksserien är 

förankrad i de nya styrdokumenten kan strävan efter att sudda ut gränserna mellan manligt och 

kvinnligt även tänkas vara ett resultat av att försöka spegla de värden som skolan enligt 

läroplanens värdegrund syftar till att värna om.  

Tidigare studier kring lärobokens påverkan (Ammert, 2011; Långström, 1997; Selander, 2003; 

Skolverket, 284:2006) visar att den bild av världen som visas i läroboken kan tolkas som den 

sanna. Detta kan i ljuset av denna studie ses som att de föreställningar om manligt och kvinnligt 

som framträder i läseboksserien inte bör förringas av de lärare som använder boken i sin 

undervisning. Detta då bilden av manligt och kvinnligt, så som den framträder i boken kan bli 

sanningen om man och kvinna, vilket kan begränsa människors val gällande hur man väljer att se 

ut och vara till en fråga om vilket kön man tillhör. Ur ett genusteoretiskt perspektiv bör detta 

faktum belysas då läroböcker som bryter mot den könsstereotypa bilden av manligt och kvinnligt 

ur ett jämställdhetsperspektiv kan bidra till att bryta ned den rådande könshierarkin. Detta 

samtidigt som läroböcker som reproducerar isärhållandets princip även reproducerar 

genusordningen maktordning (Hirdman, 1988).   

 

7.2 Mannen som gränsöverskridare 

Ser man till vilka frågor som varit i centrum inom genusforskningen är det främst kvinnans 

rättigheter som stått i fokus. Forskningen har ofta syftat till att lyfta fram hur den stereotypa 
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bilden av kvinnan begränsar kvinnans valmöjligheter och vilka konsekvenser det leder till 

(Thurén, 2006, s. 84ff.). Beträffande genusordningen och dess könsstereotyper bör det betonas 

att föreställningen om manligt och kvinnligt inte enbart bör ses som något som begränsar 

kvinnors valmöjligheter, utan i allra högsta grad även begränsar män (ibid., s. 65ff.).  

I debatten gällande eliminering av könsstereotyper har kvinnans roll som gränsöverskridare 

stått i framkant. Detta då det historiskt sett har ansetts som mer accepterat och mindre 

kontroversiellt då kvinnan närmar sig mannen, än då mannen börjar närma sig gränsen för det 

som anses kvinnligt. En kvinna som tillskrivs manliga attribut och egenskaper stiger i rang, 

medan en man som framställs som feminin sjunker i rang (Hirdman, 2001, s. 66). Detta faktum 

framkommer som extra synligt i ljuset av Eilards avhandling (2008, s. 428) där resultatet visar att 

det ur ett historiskt perspektiv går att urskilja hur överskridandet över könsgränserna främst har 

lämnats till kvinnan. Detta samtidigt som mannen står kvar i den könsstereotypa föreställningen 

beträffande vad som anses vara en riktig man. Detta får ses stå i kontrast till denna studies 

resultat, där resultat och analys belyser att både manliga och kvinnliga karaktärer har likartade 

möjligheter att överskrida och sudda ut gränsen för manligt och kvinnligt, även om det finns 

olikheter inom vilka kontexter detta sker. Föreställningen av mannen som vårdande och sårbar 

kan ur ett genusteoretiskt perspektiv ses som normbrytande och som ett steg mot en mer 

jämställd syn på man och kvinna, där man oavsett kön har tillträde till samhällets samtliga 

kontexter (Hirdman, 1988; Hirdman, 2001; Thurén, 2006). 

 

7.3 Pedagogiska konsekvenser och framtida forskning 

Skolan har genom de styrdokument som sätter ramar för skolans verksamhet, ett uttalat uppdrag 

att motverka traditionella könsstereotyper och verka för jämställdhet mellan män och kvinnor 

(Skolverket, 2011, s. 5). Tidigare studier (Bengtsson, 2003; Carlsson Wahlgren, 2009; Holm, 2008; 

Martinsson & Reimers, 2008) visar att skolan trots sitt uppdrag är en plats där könsstereotyper 

befästs. Detta kan ses som en konsekvens av att lärarkåren och övrig skolpersonal har bristande 

genusteoretiska kunskaper, vilket speglas i verksamheten (Hedlin, 2006, s. 21). Ser man till 

lärobokens roll för reproduktion av könsstereotyper, skriver flertalet studier under på att 

läroböcker stärker isärhållandet av manligt och kvinnligt (Eilard, 2008; Von Wright, 1998;  

Grahn, 2008; Skolverket, 285:2005). Hirdman (1988, s. 125f.,) menar att enda sättet att skapa 

förutsättningar för ett jämställt samhälle är genom kunskap och förståelse för hur man bryter 

isärhållandet mellan man och kvinna, något som med tidigare nämnda resultat i åtanke bör 

betonas. Kunskap om hur man förhåller sig kritisk till läroböcker är låg bland lärare och det 

efterfrågas utbildning om läroboken som verktyg i undervisningen och kunskap om 

läroboksgranskning redan under lärarutbildningen (Selander, 2003, s. 197f.,). Som blivande lärare 

kan resultatet för studien uppmärksammas och användas för att medvetandegöra den 

problematik som tillkommer vid val av läroböcker. Ett steg i att utveckla lärares kunskaper inom 



 36 

området för läroboksanalyser kan vara att kontinuerligt analysera läroböcker inom lärarkollegiet. 

Den semiotiska bildanalysen som metod kan tänkas vara väsentlig för lärare, dels i analys av 

befintliga läroböcker, samt inför beställning av nya. Genom att låta eleverna arbeta med 

bildanalyser kan det kritiska förhållningssättet till läroböcker även tillämpas i klassrummet. 

Denna studie undersöker inte hur läroböcker reproducerar synen på manligt och kvinnligt, 

utan belyser snarare vilka föreställningar av manligt och kvinnligt som kan reproduceras i mötet 

mellan text och bild och dess mottagare. I ljuset av denna och liknande studier skulle därmed en 

intressant synvinkel inför kommande forskning inom läroboksstudier vara att synliggöra mötet 

mellan boken och dess mottagare. Detta för att belysa lärobokens normerande roll ur en annan 

dimension. En annat relevant forskningsområde inom läroboksstudier är att undersöka vad som 

styr lärare i deras val av läromedel, eller nyexaminerade lärares kunskap om läroboken som 

verktyg i undervisningen. Syftet med denna studie väcktes som en idé om att man som lärare 

måste se verksamheten som en helhet, där allt från relationer, värderingar, innehåll, arbetssätt och 

material som genomsyrar skolans verksamhet fungerar normaliserande. För att leva upp till 

skolans uppdrag bör därmed alla skolans delar beaktas, varav forskning inom alla dessa aspekter 

är relevanta ur ett genusteoretiskt perspektiv. 
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    8. Konklusion 

Denna studie har syftat till att med ett genusteoretiskt perspektiv undersöka den visuella 

porträtteringen av pojkar/män och flickor/kvinnor i en läseboksserie i svenska för grundskolans 

tidigare år. Studiens frågeställningar har behandlat vilka föreställningar om manligt och kvinnligt 

som förmedlas genom läseböckerna och huruvida läseböckernas kan ses bryta eller befästa 

normer. Genom en semiotisk bildanalys med både kvantitativa samt kvalitativa inslag 

framkommer ett icke entydigt resultat. Detta då de föreställningar om manligt och kvinnligt som 

synliggörs i läseboksserien både kan ses bryta mot och befästa könsstereotypiska mönster. 

Resultatet kan därmed ses frångå tidigare forskning (Eilard, 2004; Eilard, 2008; Von Wright, 

1998). Tillskillnad från nyss nämnda studier tyder resultatet ändå på en intention hos författare 

och illustratör att verka för jämställdhet mellan könen.  

Som blivande lärare ställer jag mig frågan hur jag i min framtida yrkesprofession bör förhålla 

mig till studiens resultat? I ljuset av studiens resultat samt tidigare forskning gällande läroböcker 

och dess användning (Englund, 2011; Långström, 1997; Selander, 2003; Skolverket, 284:2006) är 

mina slutsatser att kunskap om läroböcker och de normer och värden de förmedlar bör vara 

centrala kunskaper för en lärare, vilket det inte är idag. Detta för att skolan ska kunna leva upp till 

styrdokumentens värdegrund. Var bör då denna kunskap komma ifrån? Selander (2003, s. 197f.,) 

ifrågasätter lärarutbildningens avsaknad av utbildning om läromedel och dess funktion. 

Lärarutbildningen kan ses som en naturlig plats för att undervisa kommande lärargenerationer, 

men faktum kvarstår att den redan verksamma lärarkåren saknar dessa kunskaper, vilket kan få 

konsekvenser av att läroböcker där könsstereotypa föreställningar om män och kvinnor 

reproduceras, fortsätter att användas inom ramen för skolans verksamhet. 

Under arbetet med denna studie har jag fått utökade kunskaper om lärobokens funktion och 

blivit mer medveten om hur jag i rollen som lärare har ett ansvar att vara medveten i mina val av 

läroböcker. Denna medvetenhet syftar inte enbart till en medvetenhet om hur män och kvinnor 

framställs, utan bör även syfta till att medvetandegöra framställningen av andra faktorer som 

skapar stereotypa föreställningar, såsom etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning och 

funktionshinder. 
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Bilaga 1 

Tabell 2: Färger- antal bilder där män/kvinnor avbildas med respektive färg på kläderna. 

 Den Magiska kulan Diamantjakten Nyckeln till skatten Hela läseboksserien 

Kön ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Antal bilder 220 150 96 55 94 83 410 288 

Blå 79 36 % 77 51 % 37 39 % 32 58 % 28 30 % 36 43 % 144 35 % 145 50 % 

Brun 23 10 % 14 9 % 5 5 % 3 5 % 6 6 % 16 19 % 34 8 % 33 11 % 

Grå 14 6 % 56 37 % 14 15 % 21 38 % 19 20 % 35 42 % 47 11 % 112 39 % 

Grön 31 14 % 81 54 % 18 19 % 23 42 % 22 23 % 37 45 % 71 17 5 141 49 % 

Gul 57 26 % 21 14 % 45 47 % 4 7 % 21 22 % 6 7 % 123 30 % 31 11 % 

Lila 34 15 % 12 8 % 24 25 % 4 7 % 34 36 % 8 10 % 92 22 % 24 8 % 

Orange 70 32 % 6 4 % 24 25 % 10 18 % 18 19 % 9 11 % 112 27 % 25 9 % 

Rosa 81 37 % 11 7 % 16 17 % 3 5 % 14 15 % 1 1 % 111 32 % 15 5 % 

Röd 31 14 % 16 11 % 40 42 % 11 20 % 26 28 % 8 10 % 97 24 % 35 12 % 

Svart 10 5 % 20 13 % 15 16 % 12 22 % 8 9 % 8 10 % 33 8 % 40 14 % 

Vit 25 11 % 31 21 % 13 14 % 17 31 % 11 12 % 11 13 % 49 12 % 59 20 % 
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Bilaga 2 

Tabell 3: Kläder och accessoarer- antal bilder där män/kvinnor avbildas med respektive plagg/accessoar  

 Den Magiska kulan Diamantjakten Nyckeln till skatten Hela läseboksserien 

Kön ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
Antal bilder 220 150 96 55 94 83 410 288 

Blus 7 3 % X X 9 9 % X X 5 5 % X X 21 5 % X X 

Blåställ 1 1 % 1 1 % X X X X X X X X 1 1 % 1 1 % 

Byxa 93 42 % 72 48 % 40 42 % 38 69 % 40 43 % 50 60 % 173 42 % 160 56 % 

Förkläde X X X X X X 2 4 % X X 1 1 % X X 3 1 % 

Handväska 1 1 % X X 9 9 % X X 2 2 % X X 12 3 % X X 

Håraccessoar 35 16 % X X 16 17 % X X 8 9 % X X 59 14 % X X 

Keps 1 1 % 2 1 % X X 2 4 % X X X X 1 1 % 4 1 % 

Kjol 1  1 % X X 8 8 % X X 2 2 % X X 11 3 % X X 

Klackskor 3 1 % X X 4 4 % X X 2 2 % X X 9 2 % X X 

Klocka X X X X X X 3 5 % X X X X X X 3 1 % 

Klänning 10 5 % X X 7 7 % X X 4 4 % X X 21 5 % X X 

Kostym X X 4 3 % X X X X X X 6 7 % X X 10 3 % 

Sjal 12 5 % X X 2  2 % X X 7 7 % 6 7 % 20 5 % 6 2 % 

Skjorta 5 2 % 17 11 % X X 12 22 % X X 25 30 % 5 1 % 34 12 % 

Slips X X 3 2 % X X 1 2 % X X X X X X 4 1 % 

Smycke 15 7 % 1 1 % 14 15 % X X 2 2 % X X 31 8 % 2 1 % 

Överdel 152 69 % 90 60 % 66 69 % 31 56 % 50 53 % 51 61 % 268 65 % 172 60 % 

 

 


