
   

    

Institutionen för 

pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier 

Självständigt arbete 2 

för grundlärare Fk-3 

och 4-6, 15 hp 

 

Rapport nr: 2015vt01645 

Våldsamma män och 

vackra flickor 

En diskursiv textanalys av gestaltningen av 

flickor och pojkar, män och kvinnor i läromedel 

Evelina Martinsson & Frida Rönnbäck 

Handledare: Ann-Sofie Lönngren 

Examinator: Anna Samuelsson 



 2 

Sammanfattning 
Denna studie tar utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori kring genus och genuskontraktet som 

innebär en dikotomi mellan män och kvinnor där mannen är normen, samt att vi alla är en del 

av upprätthållandet av denna dikotomi och hierarki. Syftet med studien är att undersöka hur 

flickor, pojkar, män och kvinnor gestaltas i två läromedel för att på så vis undersöka huruvida 

dessa läromedel kan främja den svenska skolans arbete med att motverka rådande 

könsnormer. Studien har genomförts med en diskursiv textanalys där två välanvända 

läromedel i svenskämnet för årskurs fem, Simsalabim och Zick Zack, har analyserats utifrån 

Maria Nikolajevas motsatsschema som beskriver hur kön gestaltas på ett stereotypt sätt i 

litteratur. Genom en analys av de texter som analyserats i läromedlen visar studien att flickor, 

pojkar, män och kvinnor i stor utsträckning gestaltas på ett stereotypt sätt som ej bryter mot 

rådande könsnormer. Pojkar och män tillskrivs i stor utsträckning egenskaper som aktiv, 

aggressiv, våldsam och självständig, medan flickor och kvinnor i stor utsträckning tillskrivs 

egenskaper som vacker, omtänksam, lydig och omsorgsfull. I och med dessa gestaltningar av 

könen kan de analyserade läromedlen ej ses som främjande i arbetet med skolans uppdrag att 

motverka rådande könsnormer. 

Nyckelord: genus, genuskontrakt, läromedel, jämställdhet, Nikolajevas motsatsschema  
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Inledning 
Den svenska skolan har som uppdrag att forma utbildningen i överenstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna så som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor (Skollagen 5§). I och med att mannen är 

normen i samhället (Hirdman, 2004) har skolan i uppdrag att motverka denna norm för att 

uppnå ett jämställt samhälle där alla människor är lika värda. Män och kvinnor har historiskt 

sett och än idag olika förutsättningar att lyckas i samhället, vi blir på grund av vår 

könstillhörighet bundna till vissa sysslor, platser och egenskaper som värderas olika 

(Hirdman, 2004). Trots att skolan har som uppdrag att motverka ojämlikheter har 

skolsystemet även en reproducerande kraft som bidrar till att vidmakthålla dessa ojämlika 

livsförhållanden i samhället (Hansén & Forsman, 2011, s.283). 

Då de flesta lärare i svensk skola arbetar med läromedel i sin undervisning (Skolverket, 2015) 

ska denna studie undersöka hur flickor, pojkar, män och kvinnor gestaltas i läromedel. På så 

vis ska studien undersöka huruvida läromedel kan bidra till att främja arbetet med att 

motverka de könsstereotyper som kan vara en bidragande faktor till att män och kvinnor 

bemöts och behandlas olika utifrån sin könstillhörighet.  

Eftersom att vi som författare av denna studie inom snar framtid kommer vara en del av det 

svenska utbildningsväsendet och med andra ord vara delaktiga i formandet av individer ser vi 

det som högst relevant att vi är väl medvetna om rådande ojämlikheter i samhället och vårt 

ansvar att motverka dessa. Ett sätt att motarbeta rådande könsnormer är att se på texter med 

kritiska ögon och låta elever ta del av texter och läromedel som öppnar upp dörrar istället för 

att låsa dem fast vid deras könstillhörighet. 

Vi har vid tidigare tillfällen under lärarutbildningens gång arbetat med läromedel där vi 

upptäckt att vissa av dem har en tendens att framställa pojkar och flickor utifrån typiska 

könsroller. I och med våra verksamhetsförlagda utbildningstillfällen där vi varit ute på skolor 

har vi även där sett tydliga mönster i hur elever är och uppträder olika beroende på deras 

könstillhörighet. Jämställdhetsfrågan ligger oss varmt om hjärtat då vi som blivande lärare vill 

vara delaktiga i arbetet för människors lika rättigheter och möjligheter, vi tror att en jämställd 

skola inte bara kräver lärare som är genusmedvetna utan även läromedel som bidrar till ett 

vidgat tänkande kring genus och identitetsskapande. Av den anledningen har vi valt att 
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analysera hur två olika läromedel som riktar sig till elever i årskurs fem inom svenskämnet 

gestaltar flickor, pojkar, män och kvinnor utifrån ett genusperspektiv. 
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Bakgrund 

Detta kapitel behandlar olika bakgrundsfaktorer som ger en inblick till varför en studie som 

syftar till att undersöka hur flickor och pojkar gestaltas i läromedel är relevant. 

Bakgrundskapitlet behandlar läromedelsgranskning, läroplanens mål att motverka 

könsnormer, varför det är viktigt att motverka könsnormer samt hur flickor respektive pojkars 

skolprestationer ser ut i jämförelse med varandra. 

Läromedelsgranskning 

Fram till år 1991 granskades alla läromedel som användes i svenska skolan av staten. 

Granskningen hade till syfte att se till att läromedel stämde överens med aktuella läroplaner, 

att språket höll god kvalitet samt att de var objektiva (Skolverket, 2015). I och med att den 

statliga granskningen av läromedel togs bort ligger numera ansvaret att granska läromedel på 

läraren själv. Dock visar en undersökning från 2014 som Skolvärlden genomfört att lärare 

idag inte har tid att själva granska läromedel. Utbudet av läromedel är större än någonsin 

samtidigt som lärarnas arbetsbelastning är hög, vilket resulterar i att endast två av tio lärare 

medvetet granskar de läromedel som de använder sig av i undervisningen (Stridsman, 2014). 

Enligt en rapport gjord av skolverket år 2006 visade det sig att majoriteten av lärarna helt eller 

delvis anser att läroböcker säkerställer att undervisningen svarar mot läroplanen. På så vis får 

läroböcker en legitimerande funktion i skolan och lärare kan känna sig trygga i att så länge de 

håller sig till en lärobok så följer de också läroplanens mål (Skolverket, 2006). I och med 

detta kan det konstateras att en stor tillit finns till de som producerar läroböcker och att 

läroböcker har en stor roll i konkretiseringen av skolans läroplan. Detta tillsammans med det 

faktum att de allra flesta lärare väljer att arbeta utifrån någon form av läromedel (Skolverket, 

2015), gör en studie vars syfte är att granska läromedels innehåll gällande genus angeläget. 

Läroplanen 

Ända sedan den första läroplanen för svensk grundskola trädde i kraft år 1962 har skolan haft 

i uppdrag att arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor samt att motverka normer för 

vad som är kvinnligt och manligt. Trots att detta således länge har varit ett av skolans mål är 

samhället än idag präglat av ojämlikheter mellan könen och mannen är fortfarande normen. 

Enligt den aktuella läroplanen, Lgr 11, ska skolan aktivt och medvetet arbeta för kvinnor och 

mäns lika rättigheter och möjligheter. Skolan har ett ansvar att aktivt motverka traditionella 

könsmönster (Skolverket, 2011). I och med att skolan har ett tydligt uppsatt mål om att aktivt 
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arbeta för att främja jämställdhet och motverka könsnormer samt att läromedel utgör en stor 

del av konkretiseringen av läroplanens innehåll i klassrummet, är det av stor vikt att granska 

aktuella läromedel för att undersöka hur läromedel förhåller sig till läroplanens mål. 

Varför motverka rådande könsmönster? 

Det finns en rad goda skäl till varför skolan aktivt bör motverka stereotypa könsmönster, kort 

sagt kan det enkelt förklaras genom att människor ges och får olika förutsättningar att lyckas i 

livet på grund av deras könstillhörighet. Den australiensiske sociologen Raewyn Connell 

menar att ett exempel på att könstillhörigheten har en inverkan på människors liv och vilken 

makt de kommer besitta går att få genom att ta i beaktande vilka människor det är som sitter 

på de stora maktpositionerna runt om i världen. Listan över länder som aldrig haft en kvinnlig 

regeringsledare kan göras lång, där ibland finner vi de stora och maktfulla nationerna USA, 

Kina och Ryssland men även Sverige som i mångt och mycket ses som ett jämställt land 

platsar in på den listan. När det gäller vilka människor som har ministerposter blir detta ännu 

tydligare, år 2005 fanns det bara två regeringar i hela världen där fördelningen mellan män 

och kvinnor var jämn, Sverige och Spanien. Sett till företagsledare i världen utgör kvinnor 

endast två procent av det ledarskapet, de övriga 98 procenten utgörs av män. Kvinnor 

återfinns längre ner i arbetslivshierarkin och kvinnor är även de som i störst utsträckning 

sköter det oavlönade hem- och omsorgsarbetet (Connell, 2009, s.14-15). Med detta i åtanke är 

det lätt att förstå att jämställdhet är något som hela världen bör arbeta med, för att alla 

människor ska få samma chanser till att ta sig dit de vill. 

Det är viktigt att komma ihåg att även om män generellt sett är de som tjänar på samhällets 

ojämlikheter när det gäller genusordningen, så finns det även män som förlorar på densamma. 

De män som inte passar in i de dominerande föreställningarna om maskulinitet utsätts ofta för 

kränkningar, diskriminering samt både fysiskt och psykiskt våld (Connell, 2009, s.21). 

Flickor och pojkars skolprestationer 

Ett annat tecken på att Sverige inte är jämställt är att den elevgrupp vars resultat försämrats i 

störst utsträckning på internationella test så som TIMSS och PISA är pojkarna (Skolverket, 

2014). Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat i skolan finns bland alla 

prestationsnivåer och gäller alla undergrupper definierade av social eller kulturell tillhörighet 

(Wernersson, 2010, s.7). En av förklaringarna till att pojkar presterar sämre i skolan än flickor 

har att göra med maskulinitets- och manlighetsnormen (Wernersson, 2010, s.44). Att vara 

duktig i skolan förknippas med egenskaper som vanligtvis flickor besitter, i och med det 
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menar Inga Wernersson att det är riskabelt för pojkar att vara för flitiga och prestera bra i 

skolan då de inte vill uppfattas som typiskt flickiga (Wernersson, 2010, s.38). Vidare menar 

Wernersson att pojkar generellt sett inte är de stora förlorarna i skolan, utan de pojkar som 

presterar väl kommer med största sannolikhet att få en mer framgångsrik karriär än de flickor 

som faktiskt presterat ännu bättre än dem under skoltiden (Wernersson, 2010, s.8).  

Eftersom skolprestationerna är könssegrerade tycks det finnas brister i skolans arbete med 

jämställdhet. Normer om vad som definieras som manligt och vad som definieras som 

kvinnligt, genusnormer, kan vara lika förtryckande oavsett vem de drabbar (Lundgren & 

Sörensdotter, 2004, s.29). Med avstamp i denna bakgrund framkommer relevansen i att 

undersöka huruvida läromedel i svenskämnet kan fungera som en bidragande faktor till 

arbetet med att motverka rådande könsnormer och på så vis främja jämställhet mellan flickor 

och pojkar, män och kvinnor eller om de tvärtom bidrar till att konservera den rådande 

ordningen. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel beskriver de teoretiska utgångspunkter som studien tar sin ansats i: 

genusbegreppet, Hirdmans teori kring genuskontraktet samt Nikolajevas motsatsschema som 

beskriver hur flickor/kvinnor och pojkar/män gestaltas traditionellt i litteratur. 

Genus 

Ordet genus härstammar från det latinska språket och betyder slag, sort, släkte, kön. Fram till 

1980-talet i Sverige användes ordet endast inom språklära för att beteckna att substantiv är av 

olika slag. Kvinnoforskare under 1980-talet tog ordet från språkläran och började använda det 

som en översättning av engelskans gender. Yvonne Hirdman som är professor vid 

Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen vid Stockholms universitet var den som i 

Sverige var först med att använda begreppet genus (Hirdman, 2003, s.11). Hirdman har sedan 

dess fortsatt att utveckla genusbegreppet och menar att detta är betecknande för något 

föränderligt som ständigt skapas och omskapas i och genom kulturella och sociala kontexter. 

Connell (2009, s.95-96) menar att genus är en särskild form av socialt förkroppsligande och 

för att förstå genus krävs en förståelse kring hur nära sammanlänkade de sociala och de 

kroppsliga processerna är. Lika sant som att vi alla föds i blod och smärta, föds vi alla in i en 

social ordning där bland annat kulturella kategorier som ”män” och ”kvinnor” skapas. Vidare 

menar Connell att människan är ensam bland alla levande arter om att ha skapat komplexa 

och föränderliga sociala strukturer där vår könsliga fortplantningsförmåga används och 

omvandlas. Genus är en av de företeelser som gör människoarten unik. Genus är i ett ständigt 

skapande och återskapande, skulle vi inte skapa genus så skulle det inte finnas (Connell, 2009, 

s.95-103). 

Lundgren & Sörensdotter menar att nedärvd kultur skriver in sig i våra kroppar, att vårt genus 

till stor del återfinns i våra kroppar genom vårt sätt att röra oss och föra oss. Genus skapas 

genom kroppsliga handlingar som i sin tur skapats utifrån olika strukturer och detta innebär 

att endast vissa praktiker definieras som maskulina eller feminina. Det är dock inte enbart så 

att våra kroppar ska assimilera antingen femininitet eller maskulinitet, för att accepteras av 

samhället är det viktigt att ”rätt” kropp lär in ”rätt” sätt att vara på. Med andra ord att 

människor som är födda med det kvinnliga könet lär in femininitet och människor födda med 

det manliga könet lär in maskulinitet (Lundgren & Sörensdotter, 2004, s.23-24).  
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Janne Bromseth och Frida Darj menar att olika kroppar ges olika rättigheter och möjligheter. 

Vidare menar de att för att bli accepterad och vara begriplig inför andra människor gäller det 

att passa in i rådande normer, antingen som kvinna eller som man. Vilka normer som råder 

skapas genom aktiva processer och är ett resultat av sociala och kulturella betingningar 

(Bromseth & Darj, 2011, s.30). 

Genuskontraktet 

Genuskontraktet är det som skapar och vidmakthåller de normer och förväntningar, de synliga 

och osynliga regler och de seder som finns för vad som betraktas som manligt och kvinnligt. 

Enligt Hirdman kännetecknas genuskontraktet av tre principer. Den första är att män och 

kvinnor hålls isär, det vill säga att det är en dikotomi mellan män och kvinnor som innebär att 

de är varandras motsatser. Det som anses manligt är motsatsen till det som anses kvinnligt. 

Den andra principen innebär att det manliga värderas högre än det kvinnliga, mannen är 

normen i samhället och att vara man är mer statusfyllt än att vara kvinna. Den tredje principen 

går ut på att vi alla, män som kvinnor, unga som gamla, bidrar till att vidmakthålla 

genusordningen, oftast omedvetet och oreflekterat. Genuskontraktet kan sägas vara en 

outtalad överenskommelse som beskriver hur män och kvinnor förväntas handla i en given 

situation. Detta kontrakt lever vidare i oss människor i och med att vi följer det, och 

reproduceras därmed från en generation till en annan genom de attityder, värderingar och 

förväntningar som ställs på och visas upp inför nästkommande generation (Hirdman, 2004, 

s.50-51). 

Nikolajevas motsatsschema 

För att operationalisera teorin om genus och genuskontraktet kommer analysen att 

genomföras utifrån Maria Nikolajevas motsatsschema som betecknar vilka egenskaper som är 

stereotypa i litterära skildringar av de olika könen. Nikolajeva menar att pojkar, flickor, män 

och kvinnor framställs stereotypt när de beter sig som de förväntas göra utifrån rådande 

normer. Ett exempel är att flickor är snälla och väluppfostrade medan pojkar är busiga och 

äventyrslystna (Nikolajeva, 1998, s.64).  

Det schema Nikolajeva har gjort bygger på att de egenskaper som könen tillskrivs är 

varandras motsatser. Nedan vissas Nikolajevas schema över de stereotypa uppfattningar om 

flickor, pojkar, män och kvinnor som denna studie kommer att analyseras utifrån. 
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Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmande 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserade 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

Tabell 1 

Ett motsatsschema som det ovan är inget svar på hur flickor, pojkar, män och kvinnor alltid 

framställs i texter. Det kan dock användas som ett sätt för att analysera och bedöma i vilken 

mån de litterära gestalterna skildras stereotypt (Nikolajeva, 1998, s.64). 

I denna undersökning kommer även bilderna i läromedlen analyseras utifrån Nikolajevas teori 

om att en illustrerad människas kön går att utläsas på grund av de visuella stereotyper vi har. 

Hon menar att flickor och kvinnor oftast illustreras med långt hår, medan pojkar och män 

illustreras med kort hår. Vidare bär flickor och kvinnor ofta kjol eller klänning medan pojkar 

och män nästan alltid bär byxor (Nikolajeva, 2000, s.143). 

Diskurs 

Begreppet diskurs är inte helt enkelt att definiera då en entydig definition av diskursbegreppet 

inte finns. Diskurs är ett komplext begrepp och ibland förekommer det att begreppet används 

utan någon riktig betydelse medan det i andra fall är nära sammankopplat till ett specifikt 

område. Enligt Winther Jørgensen och Philips kan diskurs förklaras som ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (Winther Jørgensen & Philips, 2013, s.7). 
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Alla sociala fenomen är diskursiva konstruktioner som kan analyseras, i denna studie används 

en diskursiv analys för att undersöka hur genus, som kan ses som ett socialt fenomen, 

gestaltas i läromedel (Winther Jørgensen & Phillips, 2014, s.31).  

En diskursiv analys används inte för ett beskrivande av hur verkligheten ser ut och vilka 

grupper som dominerar den, utan istället kan den ge en förklaring till hur verkligheten har 

skapats och varför vi ser den som vi gör (Winther Jørgensen & Phillips, 2014, s.40). Något 

annat som hjälper till att skapa vår verklighet är det diskursiva handlandet, detta handlande 

hjälper till att konstruera den sociala världen genom bland annat identiteter och sociala 

relationer, detta leder till att vissa sociala mönster bevaras. I och med att texter och bilder 

förmedlar budskap kan även det ses som en del i handlandet och på så vis också en del i 

konstruktionen av sociala relationer och mönster. I denna studie ligger fokus på hur texter och 

bilder förmedlar den sociala konstruktionen genus till läsaren (Winther Jørgensen & Phillips, 

2014, s.11-12). Diskurser har en viss tröghet som vi alla på ett eller annat sätt sitter fast i, 

detta eftersom det sociala alltid är strukturerat på ett bestämt sätt och det är svårt att tänka 

annorlunda kring det som en gång fått en objektiv sanning. Människor är i grunden socialt 

formade och vi är alla i behov av en bestämd struktur. Dock kan dessa strukturer förändras 

och omformas men vi människor skulle aldrig helt och hållet kunna bortse från alla de givna 

strukturer som finns, världen skulle då inte längre ses som något meningsfullt (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2014, s.46). 

Diskursanalyser är användbara då texter analyseras utifrån hur språket har formats (Bergström 

& Boréus, 2012, s. 354). Diskursanalyser kan används då tillträde till verkligheten genom en 

text vill nås, enligt Winther Jørgensson och Phillips kan tillträde till verkligheten kommas åt 

genom textens språk. Språket kan bidra till att skapa en representation av verkligheten, dessa 

representationer speglar inte bara den redan existerande verkligheten utan hjälper även till att 

skapa en egen med hjälp av språket (Winther Jørgensen & Phillips, 2014, s.15). 

Denna studie syftar till att undersöka hur flickor och pojkar gestaltas i läromedel, vid en sådan 

typ av analys är det fördelaktigt att använda en diskursanalys för att se hur olika identiteter 

presenteras och hur de framställs (Bergström & Boréus, 2012, s.387). 

I denna studie, som syftar till att undersöka hur flickor och pojkar gestaltas i läromedel, 

använder vi begreppet diskurs på ett övergripande teoretiskt plan för att förstå hur normer 

produceras och reproduceras, bland annat genom läromedel. Vi tillämpar inga specifika 

diskursanalytiska redskap, men förstår text och bild som diskursiva strukturer/diskursiva 
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handlingar, som kan reproducera eller förändra sociala strukturer. Vi använder Nikolajevas 

motsatsschema som ett möjligt analysredskap inom ramen för ett vitt diskursbegrepp. De 

begrepp Nikolajeva presenterar i sitt schema skulle kunna förstås som diskursiva element i 

produktionen av manligt och kvinnligt, pojkigt och flickigt. 

Tidigare forskning 
Detta kapitel är en forskningsöversikt som behandlar vad tidigare forskning kring pedagogik, 

barn, läromedel och genus samt textens inverkan på unga och barn har visat på. 

Genus och barn 

Den första frågan som ställs till nyblivna föräldrar är ofta ifall barnet är en flicka eller pojke. 

Redan när barnet ligget i moderns mage drar människor slutsatser om vilket kön barnet kan ha 

och vad barnet beroende på dennes könstillhörighet kan komma att bli för slags människa. 

Om ett barn sparkar mycket i magen kan det exempelvis sägas att det kommer bli en pojke 

som kommer bli en duktig fotbollsspelare. Utifrån dessa förväntningar på barnet på grund av 

dess könstillhörighet behandlas sedan barnet utifrån de förställningar som finns kring hur 

pojkar och flickor ska vara. Redan så tidigt som när barnet ammas görs skillnad beroende på 

barnets könstillhörighet. Pojkar och flickor ammas på olika sätt, föräldrar bär och tar även i 

sina barn på olika sätt beroende på om det är en flicka eller pojke. Fortsättningsvis köps olika 

leksaker till flickor och pojkar och de uppmuntras till olika aktiviteter och beteenden. Vidare 

menar Einarsson & Hultman att könstillhörighet är en del av vår personlighet livet igenom 

och att vi sällan utelämnar information om en människas könstillhörighet i beskrivningen av 

denne (Einarsson & Hultman, 1984, s.10). 

Redan vid två års ålder beter sig och leker flickor och pojkar på olika sätt, detta beror på hur 

människor i omgivningen har uppmuntrat dem att handla eller att de tagit efter vad de sett 

andra barn och vuxna göra. Barn har dock ingen egentlig uppfattning om sin egen 

könstillhörighet förrän de är 6-7 år gamla. Innan dess uppfattar barnet orden ”flicka” och 

”pojke” mer som egennamn än som en förklaring av deras personlighet. När barnet väl fått 

uppfattning om att de tillhör ett av de två könen börjar de ganska snabbt att värdera sitt egna 

kön högre än det andra. Pojkar tycks dock ha en större tendens att värdera sina egenskaper 

som pojke som mer värdefulla, än vad flickor gör (Einarsson & Hultman, 1984, s.11).  
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Genus och pedagogik 

Skolan har så länge den funnits varit en institution som haft till syfte att konstruera individer 

på ett kulturellt och socialt önskvärt sätt genom att medvetet påverka, fostra och undervisa 

barn i en viss riktning. I och med detta har konstruktionen av genus så länge skolan funnits, 

alltid varit en del av en pedagogisk ideologi. Före grundskolereformen trädde i kraft år 1962 

var det ett explicit mål att inom skolväsendet forma flickor och pojkar olika utifrån deras 

könstillhörighet. Den praktiska pedagogiken gick då ut på att utbilda dem olika för att de 

senare i livet skulle utföra olika uppgifter i samhället. Ett genusperspektiv fanns alltså högst 

närvarande både i teorin och praktiken. I och med grundskolans införande i Sverige kom detta 

att förändras radikalt. Skolan blev då en institution med syfte att ge alla elever en likvärdig 

utbildning. Särskild betoning på flickor och pojkars lika rättigheter till utbildning kom i 

samband med läroplanen 1969, där det explicit uttrycks att skolan har i uppdrag att aktivt 

motverka traditionella könsroller. Skolan har alltså gått från att medvetet och målinriktat 

skapa olikheter mellan könen till att medvetet arbeta för att motverka de olikheter som finns 

(Wernersson, 2006, s.15-16). 

Wernersson gjorde år 1977 en studie för att se hur skolan då levde upp till målen som tillkom 

i Lgr 69, som underströk att lärare aktivt skulle motverka könsstereotyper. Trots det explicit 

uttryckta målet i läroplanen visade det sig att flickor och pojkar behandlades olika av lärare. 

Pojkar gavs större utrymme och fick mer uppmärksamhet av lärare medan flickor generellt 

var mer tystlåtna och i stor utsträckning fick agera som stöd åt pojkarna. Studien visade även 

att interaktionen mellan pojkar och flickor var låg. Så trots läroplanens mål om att motverka 

könsnormer, fanns tydliga skillnader i hur lärare bemötte elever beroende på könstillhörighet 

(Wernersson, 2006, s.41).  

År 2006 kom en ny lag som behandlar diskriminering och annan kränkande behandling, i och 

med den lagen togs ett förstärkt grepp om jämlikhetsfrågor inom den svenska skolan. Lagen 

ställer bland annat krav på att aktivt förebygga kränkande behandlingar genom att aktivt 

främja likabehandling. Detta medförde att skolan fick en utmaning att på nya sätt se till att 

arbeta för människors lika värde och rättigheter. Variationen av hur skolor tar sig an 

uppdraget att främja likabehandling är dock stor. Det är många olika faktorer som spelar in, 

bland annat förståelsen av uppdraget, rådande diskurser, samhälleliga strömningar och 

skolpolitisk retorik. Eftersom olika skolor och lärare ser olika på vad som är ett problem eller 

ej innebär det även att det finns en mängd olika uppfattningar i hur problem bör hanteras och 

åtgärdas (Bromseth & Darj, 2011, s.55-56), 
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Även Connell (2000, s.151) menar att skolan är en plats där maskuliniteter och femininiteter 

formas. Skolan har en kraft som utvecklar genusjämlikhet men framför allt är det en 

reproducerande kraft som återskapar genusojämlikheter. Hon menar också att det finns 

”könad kunskap” där viss utbildning definieras som manlig och en annan typ av utbildning 

definieras som kvinnlig (Connell, 2000, s.154). 

Genus i klassrummet 

I Elsa-Marie Stabergs studie från 1992 visar det sig hur flickor och pojkar hanteras och 

handlar på olika vis i klassrummet. Ofta fick flickor i uppgift att hålla ihop klassen och 

lektionen, många gånger placerades flickor i grupper med ”stökiga” pojkar för att lugna dem 

och få dem att arbeta. Flickorna i klassen hade också en tendens att i stor utsträckning hjälpa 

varandra, samtidigt som de ofta även hjälpte pojkarna (Staberg, 1992, s.85). Studien visade 

även hur pojkar i större utsträckning än flickor tog över lektioner genom att styra dem efter 

sina egna intressen, pojkarna hade också en större tendens att bryta mot de regler som fanns i 

klassrummet. Ofta pratade de högt utan att räcka upp handen och avbröt samtal som pågick 

mellan andra (Staberg, 1992, s.102-103). Staberg menar att lärare, flickor och pojkar 

tillsammans konstruerar och reproducerar genus i klassrummet. Flickor konstruerar 

könsrollerna genom att vara de som tar stort ansvar i klassen och lärarna understryker och 

förstärker detta genom att ge flickor ett stort ansvar och en sammanhållande uppgift. Flickor 

följer uppsatta regler och tar ett stort ansvar eftersom de eftersträvar ett vuxet beteende, till 

skillnad från pojkar. Pojkar konstruerar sin manlighet genom att till skillnad från flickor 

självmant ta ordet, de konstruerar också sin manlighet genom att agera i motsatt till de 

kvinnliga beteendena. Pojkar har också en tendens att kritisera flickors ambitionsnivå, när 

flickorna pluggar och är ambitiösa hånas de av pojkarna (Staberg, 1992, s.106-107). 

År 2008, alltså 16 år efter Stabergs studie, genomförde Ann-Sofie Holm en studie där hon 

observerade femininiteter och maskuliniteter i årskurs nio, i studien redogör hon hur pojkar 

och flickor ser på sig själva och på kön rent generellt. Holm menar att både flickor och pojkar 

pratar om kön utifrån traditionella och stereotypa bilder. Flickor beskrivs som lugna, 

skolinriktade, mogna, känsliga och fysiskt svaga medan pojkar däremot beskrivs som starka, 

bråkiga, barnsliga och i ett stort behov av att få uppmärksamhet (Holm, 2008, s.83). Vidare 

menar Holm att eleverna som ingick i studien hade en tendens att först och främst prata om de 

generella skillnader som finns mellan pojkar och flickor men som kanske inte nödvändigtvis 

går att appliceras på dem själva. Flickor beskrev att det finns många pojkar som inte alls var 

bråkiga eller stökiga, dock blev kontentan av intervjun som ägde rum att pojkar ändå är 
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stökiga. Detta söker Holm förklara med att flickor, liksom pojkar, befäster den rådande 

föreställningen om skillnader mellan de olika könen, alltså könsordningen (Holm, 2008, s.85). 

Både flickor och pojkar är själva med och reproducerar stereotyper av femininiteter och 

maskuliniteter (Holm, 2008, s.91). 

Konstruktioner av maskuliniteter kan komma i konflikt med att vara en studieinriktad elev. 

Eftersom pojkar tillskrivs vissa egenskaper, förväntas de även leva upp till dessa schabloner. 

Normen av att vara en typisk pojke går dock inte hand i hand med att vara en högpresterad 

elev. Det är tvärtom flickors sätt att vara och agera på som premieras i skolsystemet (Berge & 

Forslund, 2006). 

Läromedel och genus 

Läromedel som används i svensk skola anses av många som något neutralt och objektivt, men 

kunskap och moral är ofta tätt sammanvävt i läromedel och de som producerar text som elever 

läser i skolan sitter på en viss makt att definiera vad som är av värde att lära ut (Eilard, 2006, 

s.243). Inom diskursteorin anses dock det som definieras som objektivt vara avlagrad makt, 

där vetskapen om att världen är politisk konstruerad har fallit i glömska (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2014, s.45).  

Läromedel har ett stort inflytande i svensk skola, trots det så är forskning kring hur genus 

gestaltas i läroböcker något som är relativt sällsynt (Wernersson, 2006, s.35). Angerd Eilard 

har analyserat hur ”läseböcker” i de tidiga skolåren behandlar kön, klass och etnicitet. Hon 

menar att det finns en vilja och en strävan efter att komma bort från klassiska framställningar 

av kategorierna kön, klass och etnicitet men att det trots det ofta representeras stereotypa 

bilder av bland annat flickor och pojkar. I analysen såg Eilard att en hierarkisering mellan 

könen fanns där flickor underordnades pojkar. De aktiviteter barnen i läseboken som 

analyserades höll på med var också ofta stereotypa flick- eller pojkaktiviteter. Pojkarna var 

ofta aktiva, spelade fotboll och lekte med lego medan flickor speglade sig, skrev kärleksbrev 

eller lekte med barbiedockor. Eilard upptäckte även i sin analys att det fanns en tendens till att 

flickor i större grad kollektiviserades utifrån kvinnliga ideal medan pojkarna i större 

utsträckning presenterades som enskilda individer (Eilard, 2006, s.259-261). 

Textens inverkan på barn och unga 

De böcker barn läser kan ha en stor betydelse för hur de uppfattar och förstår omvärlden. 

Böcker, liksom annan litteratur som barn läser innehåller både kulturella och sociala 

värderingar och mönster. De förmedlar på så vis även en bild av hur samhället ska se ut och 
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synen på hur flickor och pojkar ska vara och bete sig, vad som är maskulint och vad som är 

feminint. Böcker och annan litteratur som barn läser i förskola och skola kan alltså utgöra en 

del av de erfarenheter som de har att utgå ifrån när de själva identifierar sig som antingen 

pojke eller flicka. Därför är det inte oviktigt hur flickor och pojkar gestaltas i litteratur 

(Kåreland, 2005, s.126).  

All litteratur som läses, om det så är i skolan eller för nöjes skull tillgodoser vissa behov och 

intressen hos läsaren. Dessa texter kan ge upphov till att läsarens personlighet och beteende 

påverkas (Rosenblatt, 2002, s.147). Under senare år har en medvetenhet om att litterära verk 

medverkar i formandet av individen och ett av de största medierna för spridningarna av 

kulturmönster sker just genom litteraturen. Litteraturen har en förmåga att forma individens 

sociala föreställningar genom att den inplanterar föreställningar om uppförande och för 

samman emotionella attityder. Genom att läsa böcker och litteratur tar barn och ungdomar till 

sig de rådande kulturmönster som uppträder i samhället samtidigt som de får information om 

hur de emotionellt ska opponera sig mot olika förhållanden och människor. Litteraturen ger en 

bild till barn och ungdomar om hur de ska bete sig och vilka normer som är fördelaktiga att 

följa (Rosenblatt, 2002, s.150-151). 

Företeelser som kan tas för givet i ett verk kan vara det som har det starkaste inflytande på en 

ung läsare. I litteraturen går det att finna vissa slags känslor, temperamentsdrag och sätt att 

vinna prestige som knyts till något av könen. Litteraturen är en viktig del av förmedlingen av 

kulturellt formade beteenden och mönster och på så vis kan litteraturen ses som en 

reproduktiv faktor i skapandet av identiteter (Rosenblatt, 2002, s.152). Att skapa karaktärer i 

böcker som utmärker vissa drag hos män och kvinnor leder i sin tur till en reproduktion av 

normer, litteraturen bidrar på så sätt till att reproducera stereotyper (Rosenblatt, 2002, s.153). 

Litteraturen utövar i allmänhet störst påverkan på omgivningen då den förstärker och 

upprätthåller de kulturmönster som råder i samhället (Rosenblatt, 2002, s.156) 

Sammanfattning av forskningsöversikten 

Mycket forskning är gjord kring genus och barn samt genus och pedagogik. Det forskningen 

pekar på är att flickor och pojkar bemöts och handlar olika utifrån deras könstillhörighet. 

Pojkar är de som tar mest plats medan flickor är de som är lugna och hjälpsamma. 

Undersökningar visar även att flickor är de som presterar bäst i skolan, trots detta är det män 

som tjänar mest pengar och har maktpositioner världen över. Forskning understryker även 

texters påverkan på barn och unga, att litteratur påverkar hur vi ser på samhället och vad som 
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uppfattas som viktigt och sant. I och med detta är en studie kring hur texter i läromedel 

framställer och gestaltar flickor, pojkar, män och kvinnor relevant att genomföra. Eftersom 

det inte finns någon läromedelsgranskning och få lärare har tid att själva granska läromedel 

anser vi det högst angeläget att genomföra en undersökning som kan ge svar på hur två 

välanvända läromedel i den svenska skolan behandlar genus och på så vis få en bild av 

huruvida dessa läromedel kan främja skolans arbete med att motverka könsnormer och främja 

jämställdhet mellan könen. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att analysera två läromedel som används i den svenska skolans årskurs 

5, för att på så vis undersöka hur flickor och pojkar, män och kvinnor gestaltas i läromedel, 

vilka egenskaper de tillskrivs och vilka handlingar de utför. Då vi som författare av denna 

studie kommer vara verksamma lärare på mellanstadiet valde vi att analysera läromedel som 

avser att användas på just mellanstadiet. Genom en diskursiv analys av texterna i läromedlen 

syftar studien till att belysa huruvida dessa läromedel i samstämmighet med den svenska 

läroplanen motverkar rådande könsmönster eller ifall de kan vara en bidragande faktor till 

reproduktionen av traditionella könsstereotyper.  

Frågeställningar: 

 Hur gestaltas flickor, pojkar, män och kvinnor i två välanvända läromedel för årskurs 

5 i svenskämnet? 

 Främjar dessa läromedel skolans uppdrag att motverka rådande könsmönster? 
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Metod 

Val av empiri och avgränsningar 

För att besvara frågeställningen till denna studie har två olika läromedel som är avsedda att 

användas i svenskundervisningen i årskurs fem analyserats. De läromedel som analyserats är 

båda tryckta i bokform och givits ut efter 2011. Vi valde att analysera läromedel som givits ut 

efter 2011 då dessa läromedel har en ambition att följa den nuvarande läroplanen Lgr 11. De 

läroböcker som analyserats är Simsalabim, skriven av Eva Ingelsten och Lillemor Pollack, 

utgiven år 2013, samt läroboken Zick Zack, skriven av Pernilla Lundenmark och Anna 

Modigh, utgiven år 2012. 

Anledningen till valet av just dessa läromedel är att vi med säkerhet vet att det är böcker som 

används ute i skolorna i dagsläget. Båda författarna av denna studie har stött på dessa 

läromedel under våra verksamhetsförlagda utbildningstillfällen. I och med att studiens syfte är 

att undersöka hur pojkar och flickor gestaltas i läromedel valde vi läromedel som innehåller 

många olika texter. Eftersom att vi som författare av studien kommer vara verksamma i 

årskurs 4-6 och bli behöriga svenskalärare föll valet på att analysera läromedel avsedda för 

årskurs 5 inom svenskämnet. 

Tillvägagångssätt 

För att besvara studiens frågeställningar kommer texterna i de utvalda läromedlen att 

analyseras utifrån Nikolajevas motsatsschema som finns beskrivet i teoriavsnittet. I läsningen 

av texterna analyseras vilka egenskaper karaktärerna tillskrivs, både implicita beskrivningar 

och explicita beskrivningar. För att avgöra huruvida karaktärerna i texterna framställs på ett 

stereotypt sätt eller om de bryter mot rådande könsnormer kommer karaktärernas 

personlighetsdrag jämföras med Nikolajevas motsatsschema. I de fall en pojke eller man 

tillskrivs egenskaper som går under de stereotypt manliga egenskaperna kommer en slutsats 

dras om att pojken ej bryter mot rådande könsnormer och detsamma gäller framställningen av 

flickor eller kvinnor.  

I och med att analysen genomförs utifrån ett på förväg bestämt schema där stereotyper 

beskrivs, finns en risk att vi som författare låser oss fast vid just dessa stereotyper som 

Nikolajeva beskriver i sitt motsatsschema. Detta kan leda till att karaktärers egenskaper vid 

analysen inte passar in i det bestämda schemat och därmed blir svåra att avgöra huruvida de 

bryter mot könsnormer eller ej. Däremot gör schemat att analysen blir densamma 

genomgående och våra egna tolkningar påverkar inte analysens resultat. 
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Texterna i läromedlen läses av båda författarna av studien. Efter att vi läst en text skrivs 

karaktärernas personlighetsdrag ner, efter att det har gjorts diskuterar vi vad vi kommit fram 

till utifrån motsatsschemat, som studiens analys bygger på, för att säkerställa att vi delar 

uppfattning om karaktärsbeskrivningarna. Under analysens gång har vi aldrig haft olika 

uppfattningar om karaktärernas gestaltning, detta eftersom vi under hela analysen utgått från 

Nikolajevas motsatsschema. 

Disponering av ansvarsområden 

Då denna studie är skriven av två författade, Evelina Martinsson och Frida Rönnbäck, har vi 

valt att dela upp ansvaret sinsemellan. Frida har haft huvudansvar för inledning, bakgrund och 

teoretiska utgångspunkter, medan Evelina har haft huvudansvar för tidigare forskning och 

metod. Analysen och diskussionen har vi haft ett gemensamt ansvar för. 
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Analys 
Detta kapitel bygger på den analys som gjorts av de två läromedlen. Analyskapitlet är indelat i 

två delar där det första kapitlet behandlar läromedlet Simsalabim och det andra kapitlet 

läromedlet Zick Zack. Här beskrivs hur flickor och pojkar, män och kvinnor gestaltas och 

beskrivs i de olika texterna som finns med i läromedlen och huruvida gestaltningarna bryter 

eller inte bryter mot rådande könsnormer utifrån Nikolajevas motsatsschema. 

Läromedlet Simsalabim 

Läromedlet Simsalabim är ett läromedel tryckt i bokform. Läromedlet är skrivet av Eva 

Ingelsten och Lillemor Pollack. Simsalabim trycktes år 2013 och är ett läromedel som avser 

att användas inom svenskämnet. Illustrationerna i boken är gjorda av Maria Andersson. En del 

texter i boken är utdrag från andra, mer eller mindre, kända verk. Även klassiker finns 

återberättade i läromedlet. 

Systersjöarna 

I det första kapitlet i Simsalabim behandlas myter och sägner, den första texten är Berättelsen 

om Systersjöarna. I texten möter vi en rik bonde, hans tre döttrar samt hans tre söner. Redan i 

första stycket så beskrivs bonden som huvudpersonen, han presenteras vid namn och sedan 

beskrivs det att han bor med sin fru och sina barn. Läsaren får alltså ingen presentation om 

vem frun är. Eftersom att ingen presentation görs av frun kan hon enligt Nikolajevas schema 

tolkas som stereotypt kvinnlig på grund av sitt beroende till bonden. I det andra stycket får 

läsaren en kort beskrivning av sönerna och döttrarna. De enda explicita beskrivningar som ges 

av karaktärerna är att sönerna beskrivs som unga män som är nyfikna på världen, medan 

döttrarna beskrivs som vackra flickor. De unga männen visste inte om att flickorna var deras 

systrar och friar till dem när de möts. ”När de frågade om flickorna inte kunde tänka sig gifta 

sig med dem svarade flickorna förstås nej. De unga männen blev så arga att de slog ihjäl alla 

tre flickorna, stal deras dyrbara kläder och gick sedan vidare.” (Simsalabim, 2013, s. 10-11).  

Dessa meningar i berättelsen ger en bild av män som aggressiva och farliga, som inte kan ta 

ett nej av flickor och väljer att ta till våld och till och med döda flickorna.  

När mamman i familjen får reda på att männen dödat flickorna blir hon upprörd och skriker 

till sin man. Bonden blev då ”galen av ilska och slog ihjäl männen” (Simsalabim, 2013, s.11). 

Ännu en gång är det en man som inte kan behärska sina känslor och tar då till den värsta 

formen av fysiskt våld. Denna text visar på stereotyper enligt Nikolajevas schema, män som 
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är nyfikna, alltså äventyrliga, aggressiva, våldsamma, hårda och skyddande, samt kvinnor 

som framställs som vackra. 

Orfeus och Eurydike 

Den andra texten som finns i Simsalabim är en myt om kärleksparet Orfeus och Eurydike. 

Texten börjar med en presentation om mannen Orfeus som älskar att sjunga och spela musik 

på sin lyra. Hela det första stycket handlar om hans passion till musiken. Den beskrivning som 

ges av kvinnan Eurydike är mycket kortfattad, det enda som står om henne är att ”hon var 

gudomligt vacker.” (Simsalabim, 2013, s.12). Här beskrivs alltså mannen utifrån hans intresse 

och hans handlingar medan kvinnan endast beskrivs utifrån hennes utseende. Vidare i 

berättelsen beskrivs mannen som känslosam och omtänksam, vilket bryter mot den stereotypa 

bilden av en man (Nikolajeva, 1998), han förlorar sin älskade och gör allt för att få träffa 

henne igen. Bilden som finns till texten föreställer en man och en kvinna. Mannen något 

längre än kvinnan, ståendes snett framför kvinnan, spelande på sin lyra med stängda ögon. 

Kvinnan som står strax bakom mannen tittar med beundrande blick på mannen. Mannen på 

bilden har kort hår och kvinnan har långt svallande hår. Kvinnans ögonfransar syns tydligt 

medan mannen tycks vara utan ögonfransar. Denna text är könsstereotyp utifrån hur kvinnan 

beskrivs, mannen däremot tillskrivs egenskaper som ej är manligt stereotypa. 

Svärdet i stenen 

Den tredje texten i boken är ett utdrag från Svärdet i stenen. I den texten omnämns inga 

kvinnor överhuvudtaget. Berättelsen handlar om Arthur som följer med sin fosterfar och 

fosterbror till London för att delta i en tornering. I texten finns inga explicita beskrivningar av 

någons utseende, inte heller beskrivs karaktärernas personligheter. Bilden till texten är ett 

fotografi på en man iklädd riddarrustning. Mannen bär ett svärd som han håller framför 

kroppen och ansiktet. Mannen kollar rakt in i bilden med en bestämd blick. Eftersom texten 

handlar om en tornering där enbart män deltar stämmer det in på en stereotypisk bild av en 

man som är tävlande och även våldsam då svärd används (Nikolajeva, 1998). 

Myten om Theseus och Ariadne 

Myten om Theseus och Ariadne handlar om den modiga pojken Theseus som ska döda ett 

hemskt odjur. Ariadne beskrivs som den vackraste flickan Theseus någonsin sett, hon är också 

dotter till kungen. Utöver att Ariadne beskrivs som vacker ges inga explicita beskrivningar av 

utseende. Om Theseus ges dock en explicit beskrivning av hans personlighet, att han är 

modig. Flickan beskrivs alltså endast utifrån hennes utseende medan pojken beskrivs utifrån 

hans egenskaper. Implicit går det dock att tolka att både flickan och pojken är kloka och 
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kommer på bra idéer. Flickan och pojken blir blixtförälskade i varandra. Efter att pojken 

besegrat det hemska monstret så lämnade han flickan som han var kär i. Flickan blev då full 

av förtvivlan och skrek ut en förbannelse över pojken. Detta resulterade i att pojkens pappa 

trodde att pojken var död, och tog då sitt liv. ”Han blev så förtvivlad av sorg att han hoppade 

ner i havet och dog” (Simsalabim, 2013, s.34). Pojkens pappa är alltså en man som inte kan 

hantera sorg och väljer då att ta sitt liv. Denna text kan enligt Nikolajevas schema sägas vara 

stereotypisk då flickan beskrivs som vacker medan pojken går att tolkas som både stark och 

hård men även känslokall då han lämnade flickan han blev förälskad i efter att han besegrat 

monstret. 

Klassiker - Romeo och Julia 

I läromedlet finns även klassikern Romeo och Julia återberättad. I denna text beskrivs Romeo 

som den vackraste och mest belevade ungdomar. ”Men eftersom Romeo, förutom att han var 

strålande vacker, också var en mycket belevad och vänlig ung man, var han mycket omtyckt 

av alla.” (Simsalabim, 2013, s.61)  

I texten framhålls att Romeo sitter och betraktar de unga kvinnorna som är på tillställningen, 

han roar sig genom att uppskatta dem mer eller mindre beroende på hur attraktiva han tycker 

de är. Här beskrivs alltså Romeo utifrån hans utseende, som annars tycks vara vanligare vid 

beskrivningen av en kvinna. Dock ger texten läsaren också en bild av hur han uppskattar 

kvinnor utifrån deras utseende. Senare i texten beskrivs hur Romeo får syn på ”en övermåttan 

vacker ung flicka… Han blev oerhört förtjust i henne och tyckte att hon var den vackraste och 

ljuvaste unga flickan han någonsin sett.” (Simsalabim, 2013, s.62). Beskrivningen av flickan 

som Romeo ser görs lång och allt utgår ifrån hennes yttre attribut, hennes utseende. Efter ett 

långt stycke av beskrivningar av hennes utseende får läsaren ett namn på flickan, Julia. Hon 

beskrivs då som dotter till husets herre. Det framkommer även att Julia tycker att Romeo är 

väldigt vacker och hur hon ger honom ”ömma och förstulna blickar” (Simsalabim, 2013, 

s.63). Dessa blickar får Julia att känna ”en ljuvlighet i hjärtat som helt uppfyllde henne med 

glad och innerlig lycka.” (Simsalabim, 2013, s.63). 

Hela texten om Romeo och Julia handlar mycket om utseende och ögats hunger. Dock 

beskrivs Julia enbart utifrån hur vacker hon är, vilket är en stereotypisk skildring av kvinnor 

(Nikolajeva, 1998), medan Romeo också beskrivs som en belevad och vänlig man.  
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Skolpjäsen 

I texten Skolpjäsen är huvudpersonen en flicka, Nadja. Nadja beskrivs utifrån sina intressen 

och handlingar. Hon älskar att spela teater och stå på scenen. I skolpjäsen som ska äga rum på 

Nadjas skola vill hon ha rollen som prinsessa men får den inte på grund av att hon inte har 

långt blont hår. Nadja beskrivs ha kortklippt korpsvart hår och får därför rollen som hovnarr. 

Utseendemässigt så bryter alltså Nadja aningen mot rådande normer gällande hur flickor och 

kvinnor ser ut (Nikolajeva, 1998), men samtidigt skrivs det fram att hon inte får en viss roll 

just på grund av det. ”Men det blev klasskamraten Elsa som fick bli prinsessan för att hon 

hade långt ljust hår! Först hade Nadja blivit både arg och ledsen. Inte kunde det väl bero på 

håret om man skulle ha den ena eller andra rollen.” (Simsalabim, 2013, s.64).  

Draco Draco 

Texten Draco Draco är hämtad ur Lene Kaaberböls text Skämmerksans Dotter. Den handlar 

om flickan Dina och pojken Nico som skulle ta sig igenom en otäck drakgård. Det finns inga 

explicita beskrivningar av karaktärerna, dock får läsaren en bild av deras personligheter 

genom texten. Flickan Dina är den som hela tiden är rädd och tvekar, hon är orolig och 

nervös. Nico tycks däremot vara modig och är den som hela tiden stöttar Dina. Nico tycks 

även vara den som vet bäst och får bestämma ”Jag skulle gärna ha velat ha med mig lyktan 

från vaktrummet, men Nico sa att det var bättre att låta det vara.” (Simsalabim, 2013, s.77). 

Nico tycks vara den som har tagit på sig ledarrollen, vilket skrivs fram i texten vid flera 

tillfällen. Eftersom att Dina gör som Nico säger framställs hon som lydig men även passiv, 

vilket är en stereotypisk framställning av flickor (Nikolajeva, 1998). 

”Jag hade allra mest lust att springa igenom så fort jag kunde, men Nico hade sagt att det fick 

jag inte.” (Simsalabim, 2013, s.79). Detta är ett exempel på att pojken är den som bestämmer 

och att flickan gör som han säger. Även Nicos mod och Dinas rädsla skrivs fram vid flertalet 

tillfällen, Nicos mod kan kopplas till självständighet men också att han är skyddande. Medan 

Dinas rädsla kan tolkas som sårbarhet, dessa egenskaper bryter ej mot rådande normer 

(Nikolajeva, 1998). ”Om det inte hade varit för Nico hade jag kanske bara stått där och stirrat 

på drakens ögon, drakens gap och drakens tänder, ända tills den åt upp mig. Men han ryckte 

mig i armen och tvingade mig vidare, fastän mina ben inte riktigt ville följa med.” 

(Simsalabim, 2013, s.81). 

Bilden till texten föreställer en flicka och en pojke. Pojken bär byxor och tröja samt har ett 

spjut i handen. Flickan bär klänning och ett hårband. Flickan har betydligt längre hår än 
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pojken vilket enligt Nikolajeva är en stereotyp gestaltning av flickor och pojkar i 

illustrationer.  

Landet Längesedan 

Texten Landet Längesedan handlar om två pojkar som reste till Längesedan då de hade ett 

viktigt uppdrag att utföra. Det ges inga personbeskrivningar av huvudkaraktärerna. Däremot 

beskrivs en manliga karaktär i berättelsen som elak och mäktig. Utöver det framkommer 

varken explicita eller implicita beskrivningar av utseende eller egenskaper. Då den enda 

karaktären som beskrivs är en man som är både elak och mäktig, vilket kan tolkas som att han 

är aggressiv och självständig, detta är egenskaper som enligt Nikolajeva är stereotypa i 

gestaltningen av män. 

I två världar 

Texten I två världar handlar om pojken Sammy som drömmer sig bort till en annan värld där 

han heter Ashkan. Det ges inga explicita beskrivningar av pojken, varken utseendemässigt 

eller till hans personlighet. Läsaren får inte veta särskilt mycket om varken Ashkan eller 

Sammy, dock får läsaren en bild av hans föräldrar. Ashkans mamma framställs som orolig 

och omsorgsfull. ”-Ashkan, var har du varit? Mamma Deomera lät lite orolig. Jag har inte sett 

dig på flera timmar… Kom så får jag krama om dig ordentligt min son!” (Simsalabim, 2013, 

s.100).  

Ashkans pappa framställs som en kung som är mån om att försvara sitt land mot fiender. 

Texten är på så vis inte särskilt normbrytande då den presenterar en orolig och omsorgsfull 

kvinna samt en våldsam man (Nikolajeva, 1998) som krigar för sitt land. 

Pinsamt 

Texten Pinsamt är en serie som handlar om familjen Larsson och en dag i deras vardag. 

Familjen består av pappa Kenneth, mamma Lisbet och de tre syskonen Lotta, Johan och 

Lillen. Serien utspelar sig vid middagsbordet då dottern Lotta har en vän med sig som heter 

Eva. Texten börjar med att pappan ställer en löjlig fråga som får Lotta att skämmas. Sedan är 

det hennes bror Johan som enligt Lotta uppför sig dåligt. Han tar mat före gästen, han rapar 

högt vid middagsbordet och tuggar med öppen mun. Det är Lotta och mamman i familjen som 

gång på gång säger till Johan att han ska uppföra sig. ”Haha! Där lurade jag röven på en fis!!” 

(Simsalabim, 2013, s.110) säger Johan efter att han rapat. Mamman säger då ”Nä nu får du 

skärpa dig!” (Simsalabim, 2013, s.110). Det tycks alltså vara mamman som tar på sig rollen 

att uppfostra barnen medan pappan inte säger något alls. När Johan beter sig som han gör 



 29 

skäms Lotta väldigt mycket inför sin vän. I slutet av texten är det dock vännen Eva som 

avdramatiserar allt som hänt under middagsbordet med att släppa en fis och säga ”Öppna 

fönstret! Jag råkade lura munnen på en rap!” (Simsalabim, 2013, s.111). I början av texten är 

det alltså pojken som uppför sig illa, vilket kan tolkas som att han är en självständig person 

som inte bryr sig om vad omgivningen tycker och tänker om hans beteende, därav ett 

stereotypt pojkbeteende (Nikolajeva, 1998). Pappan ställer fåniga frågor och mamman säger 

till pojken att uppföra sig. Det slutar dock med att flickan Eva bryter en aning mot 

traditionella könsnormer då hon fiser och skojar om det vilket också tyder på ett självständigt 

beteende där hon inte bryr sig särskilt mycket om konsekvenserna. Hon gör det dock inte 

inför hela familjen utan endast inför Lotta. 

På bilderna i texten får läsaren se hur de sitter vid middagsbordet. Mamman i familjen bär en 

klänning, pappan har på sig en blå skjorta. Pojken har även han en blå tröja medan de båda 

flickorna har röda tröjor. Alla flickor har längre hår än pojken och pappan, vilket enligt 

Nikolajeva är stereotypt i illustrationen av de olika könen. 

Klassiker - Odysseus 

Nästa text är hämtad från klassikern Odysseus. Texten inleds med att kungen Odysseus står 

och spanar i sitt skepp, han är på väg hem till sin fru och sin son. ”Äntligen var han på väg 

hem till sin fru och sin son. De hade gått många år och Odysseus hade kämpat hårt i kriget 

mot Troja.” (Simsalabim, 2013, s.124). 

Förutom att det omnämns att Odysseus har en fru finns inga kvinnor med i texten. Texten 

målar upp en bild av kungen Odysseus som både modig och smart. Han var en stor kämpe 

som överlevt ett krig och senare lyckas överlista en stor cyklop som åt människor. Utöver att 

Odysseus beskrivs som en god ledare och en stark man får läsaren ingen närmare bild av 

honom. Han beskrivs inte utifrån sitt utseende, endast efter hans hjältedådiga handlingar. 

Detta stämmer överens med normen om mannen som ska vara både stark, aktiv, våldsam och 

skyddande (Nikolajeva, 1998), samt ha en fru och en son som han ska återvända hem till efter 

ett långt krig.  

Bilden till texten visar en man som sätter en spetsig trästock i den stora cyklopen. Mannen 

står i en position som tyder på styrka och är därmed en stereotyp bild av en man (Nikolajeva, 

1998). 
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Valdemar, Smilla och Tintin 

Texten Valdemar, Smilla och Tintin handlar om pojken Valdemar som inte riktigt har några 

vänner. Det tycks dock inte vara något som Valdemar mår dåligt över, han beskrivs som en 

liten filosof som går runt och fördriver tiden på egen hand. Den här dagen skulle Valdemar 

hålla i en presentation om en bok som han skulle ha läst. Dock hade han inte läst någon bok 

eller förberett sig på sin presentation, vilket gjorde honom nervös. Eftersom han inte hade 

förberett sig inför presentationen skulle han bli tvungen att improvisera. När Valdemar 

kommer in i klassrummet sitter en ny tjej i bänken bredvid hans. De börjar genast prata med 

varandra och Valdemar ångrar mer än någonsin att han inte var förberedd inför presentationen 

just idag. När Valdemar sedan håller sin presentation gör han det med bravur, han får applåder 

av alla klasskamrater och hans lärare ger honom lovord.  

Det är tydligt att läraren i klassen är en kvinna då hon omnämns som fröken, vilket 

förmodligen inte hade gjorts om läraren var en man. Valdemar tillskrivs egenskaper som 

kanske inte är lika vanligt förekommande bland pojkar. Han är ensam och aningen nervös, 

vilket kan tolkas som att han är sårbar och därför inte stereotypt pojkig (Nikolajeva, 1998). 

Det faktum att Valdemar är ensam och inte tycks bry sig om att skaffa vänner tyder på 

självständighet som är en egenskap som är typisk pojkig (Nikolajeva, 1998). Om flickan 

Smilla får läsaren inte någon tydlig beskrivning, dock går det att läsa sig till att hon är oblyg 

och framåt vilket är motsatsen till att vara passiv som är en egenskap som är stereotyp för 

flickor (Nikolajeva, 1998). 

Bilderna till texten visar en pojke som är på väg till skolan. Han bär en grön keps och en röd 

luvtröja. Han har kortklippt hår och händerna i fickorna, han går och sparkar på en sten vilket 

förmedlar en bild av att han känner sig ganska avslappnad. Bilden på Smilla visar en flicka 

som sitter i skolbänken. Hon har rött hår uppsatt i två flätor, hon bär en grönprickig tröja och 

en lila scarf. Flickan på bilden har ögonfransar som tydligt syns medan pojken inte tycks ha 

några ögonfransar.  

Läromedlet Zick Zack 

Läromedlet Zick Zack är även det tryckt i bokform, författarna av läromedlet är Pernilla 

Lundemark och Anna Modigh. Läromedlet trycktes år 2012 och är avsett som stöd i 

svenskundervisning med fokus på läsförståelse. Detta är en textsamling med texter hämtade 

från flera olika verk. De illustratörer som skapat illustrationerna i boken är Feri Fazelli/Fazelli 

form & illustration samt Mats Vänehem, Karin Södergren och Fellow designers.  
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Riddare i Sverige 

Den första texten i Zick Zack är en faktatext om riddare. Eftersom det endast var män som 

fick vara riddare så handlar texten enbart om män. Efter faktatexten kommer dock en fiktiv 

text där en elvaårig flicka söker en tjänst som page vid en riddarborg. Flickan är mycket 

medveten om att tjänsten är riktad till en man men eftersom hennes högsta dröm är att bli 

riddare så söker hon den ändå. ”Jag är en mycket skicklig och orädd ryttare och har ridit sedan 

jag lärde mig gå. Jag får ofta ansvaret att rida in fars allra mest bångstyriga hästar.” (Zick 

Zack, 2012, s.17).  

Hon beskriver sig själv som en mycket skicklig och orädd riddare, att hon tycker om att åka 

såväl skidor som skridskor samt att hon av sin far lärt sig hantera flertalet vapen. Av sin mor 

har flickan lärt sig läsa, skriva och hålla en god hygien. Hon beskriver sig även som en 

strategisk tänkare som har gott tålamod. 

Denna text om flickan som söker tjänsten som page kan tolkas som främjande för skolans 

arbete med jämställdhet och att motverka könsmönster. Detta eftersom flickan besitter 

egenskaper som annars oftast tillskrivs pojkar och män, som till exempel att hon är aktiv, 

tävlande och analyserande (Nikolajeva, 1998). Hon vågar också tro på sig själv och är inte 

rädd att tala om sina starka sidor. Hon visar även på ett gott självförtroende i och med att hon 

söker tjänsten som hon vet är till för pojkar och män. 

Samurajens döttrar 

Samurajens döttrar är en text som handlar om två flickor som mister sin far och sina bröder. 

De två flickorna dödar en samuraj och måste sedan fly för att själva inte bli dödade. För att 

ingen ska känna igen dem så klär de ut sig till pojkar. De två flickorna Hana och Kimi 

tillskrivs egenskaper som både flickor och pojkar brukar tillskrivas. En av flickorna är dock 

den som är lite modigare och har mer av en ledarroll medan den andra är rädd och 

försiktigare. ”Vi d-d-ödade honom, stammade hon.” ”Vi var tvungna, sa jag ilsket” (Zick 

Zack, 2012, s.23).  

För att flickorna skulle se ut som pojkar var de tvungna att byta kläder, sätta upp håret i en 

stram tofs och smutsa ner ansiktena. Detta tyder på att det finns en distinkt skillnad mellan hur 

pojkar och flickor förväntas se ut och för att passa in i något av könen så krävs rätt yttre 

attribut.  

Senare i berättelsen kommer flickorna till en dojo som de vet har lärt deras far och bröder att 

strida. Att det är män som lär män att strida kan tolkas som stereotypt då män och pojkar ofta 
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tillskrivs egenskaper som våldsamhet, att de är starka och aggressiva (Nikolajeva, 1998). När 

de möter dojon får de idén att själva försöka söka en plats i dojon, dels för att gömma sig men 

även för att lära sig att strida så de kan hämnas sina döda familjemedlemmar. Att flickorna 

vill lära sig strida bryter dock mot rådande könsnormer, då flickor snarare brukar gestaltas 

som passiva och sårbara (Nikolajeva, 1998). I texten beskrivs hur en av flickorna blir orolig 

att någon ska se att hon är en flicka, hon sträcker då på sig för att göra sig lång och se 

bredaxlad ut, för att se mer ut som en pojke. Detta förmedlar att pojkar ska vara längre och ha 

bredare axlar än flickor, vilket är en stereotyp bild av män då de ofta framställs som starka 

(Nikolajeva, 1998). Samtidigt som berättelsen om de två flickorna på många sätt bryter mot 

könsnormer i och med att flickorna tillskrivs egenskaper som vanligtvis pojkar tillskrivs och 

för att de går in i rollen som pojkar så visar även texten på de många skillnader som finns 

mellan pojkar och flickor.  

BarfotaSigrid 

Texten BarfotaSigrid handlar om flickan Sigrid och hennes sjuka mormor. Det ges inga 

explicita beskrivningar om Sigrids egenskaper eller utseende. Dock kan läsaren läsa sig till att 

Sigrid är en väldigt omtänksam flicka som värnar om sin mormor. Mormodern värnar även 

om Sigrid. Det är alltså två kvinnliga karaktärer som båda framstår som omsorgsfulla och 

omtänksamma, vilket speglar en stereotyp framställning av kvinnor och flickor (Nikolajeva, 

1998). Läsaren får också en bild av att Sigrid är både försiktig och orolig. Hon är rädd för 

mörkret och de djur som finns i skogen. Dessa egenskaper är också sådana som ofta tillskrivs 

flickor och kvinnor, dessa egenskaper går att tolkas som att Sigrid är sårbar (jfr Nikolajeva, 

1998). ”Sigrid var så rädd för allt som rörde sig i mörkret, för rövare och björn och varg.” 

(Zick Zack, 2012, s.33).  

Sigrid är också en funderare som tänker mycket på vad som kommer att hända i framtiden, 

hon tycks vara eftertänksam. Den enda mannen som omskrivs i texten är kungen. Kungen går 

att tolkas som att han är ond då han har befallt alla människor att gå barfota till kyrkan oavsett 

väder. De kvinnor som är med i texten tillskrivs alltså typiska kvinnliga egenskaper som 

omtänksamhet, sårbarhet och även lydighet då Sigrid följer kungens order om att gå barfota. 

Mannen går däremot att tolkas som en känslokall och hård person vilket är en vanligare 

beskrivning av män än av kvinnor (Nikolajeva, 1998). 

Bilden till texten visar en flicka och en äldre dam. Flickan har långt blont hår, som enligt 

Nikolajeva är stereotypt för flickor i illustrationer. 
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Robbie kan inte vakna 

Texten Robbie kan inte vakna är en text som handlar om pojken Robbie som råkar ut för en 

olycka och hamnar i koma. Robbie beskrivs som en mycket omtyckt och populär pojke i 

skolan. Han spelar fotboll och är ett stort fan av Chelsea. Han medverkar i skolans kör och 

håller på med teater. Det går också att tolka Robbie som en lat pojke, då hans mamma lovar 

att sluta tjata på honom om att städa rummet och stänga av TV:n. Läsaren kan även tolka 

Robbie som en känslosam pojke, han tänker väldigt mycket och visar känslor. Eftersom 

Robbie kan tolkas både som aktiv, tävlande och emotionell, besitter Robbie egenskaper 

typiska för både flickor och pojkar (Nikolajeva, 1998). 

Föräldrarna i texten tillskrivs könsstereotypa egenskaper. Mamman är den som gråter och ber 

för Robbies liv medan pappan inte gör det. Av den anledningen framställs mamman som 

mild, omsorgsfull, sårbar och emotionell medan pappan istället framställs som aningen 

känslokall. Dessa framställningar av mannen och kvinnan är inte något som bryter mot 

rådande könsnormer (Nikolajeva, 1998). ”Så reser sig pappa. Jag kommer snart tillbaka, 

Robbie. Jag måste ha lite frisk luft bara, det blir så varmt här inne när solen ligger på mot 

fönstren. När han har gått gråter mamma tyst och fortsätter att hålla mig i handen.” (Zick 

Zack, 2012, s.49).  

Även bilderna som hör till texten ger ett intryck av stereotypa mans- och kvinnoroller enligt 

Nikolajeva. Pappan står avslappnat med händerna i fickorna, han bär en grå jacka och har 

kortklippt hår. Mamman står lätt framåtlutad över Robbies säng, har en hand över hjärtat och 

ser uppenbart ledsen ut. Mamman har en klänning och en lila kofta på sig, hennes hår är 

betydligt längre än pappans. Bilden på Robbie visar en pojke med kepsen på sniskan, 

händerna i fickorna och lediga kläder. 

Nisse Bergs jul 

Nisse Bergs jul handlar om pojken Nils som förlorat sin mamma och nu lever med sin pappa 

och lillebror. Nils framställs som en väldigt känslosam pojke som tänker mycket på livet och 

döden. Nils känner att han vill ha någon att prata om sina känslor med och börjar då fantisera 

om att hans ödla kan prata, detta eftersom han inte kan prata om känslor med sin pappa. 

”Nisse kämpar med sorgen efter sin mamma och känner att han inte riktigt har någon att prata 

med. Pappa är jättesnäll men har fullt upp med att söka jobb och ta hand om Nisse och Nodi.” 

(Zick Zack, 2012, s.52).  
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Pappan har alltså inte tid att prata om känslor, vilket kan tolkas som typiskt manligt då 

känslomässiga egenskaper vanligtvis tillskrivs kvinnor och inte män (Nikolajeva, 1998). Dock 

har pappan efter mammans bortgång tagit på sig ansvaret för hans barn och deras hem, vilket 

inte är stereotypt manliga sysslor. Nils är med om en olycka, han faller och slår sitt huvud så 

att han blir inlagd på sjukhus. På sjukhuset blir han omhändertagen av en sjuksköterska som 

är en kvinna samt en läkare som också är en kvinna. Att sjuksköterskan är en kvinna faller 

inom ramen för rådande normer, att läkaren också är en kvinna kan dock ses som aningen 

normbrytande. 

I texten finns även en farmor med i bilden. Hon tar också ett stort ansvar för barnen och 

hemmet och framställs som omsorgsfull, vilket är en stereotyp framställning av en kvinna 

(Nikolajeva, 1998).”Farmor hade vikt min pyjamas och lagt den prydligt på huvudkudden.” 

(Zick Zack, 2012, s.57). Att det finns en farmor med i bilden kan ses som aningen stereotypt, 

det faktum att det måste finnas någon kvinna med som tar ansvar för familjen tyder på att en 

man inte kan ta hela ansvaret för en familj själv. 

Förutom att läsaren får bilden av Nils som en väldigt känslosam person ges också en 

beskrivning av att han är slarvig, han glömmer böcker och missar prov. Detta kan tolkas som 

att han både bryter och följer rådande normer då han är emotionell, som är en stereotyp 

kvinnlig egenskap men han är också motsatsen till lydig, då han inte gör sina läxor, vilket kan 

ses som stereotypt för en pojke (Nikolajeva, 1998).  

Bilderna till texten visar två pojkar som båda ser trötta och ledsna ut. Båda pojkarna har 

kortklippt hår och bär tröja och byxor vilket är en stereotyp illustration av pojkar och män 

(Nikolajeva, 1998). Bilden på farmodern visar en äldre dam med grått, lite vågigt hår som bär 

en basker, en röd lång kappa och en handväska. Det finns även en bild när Nils än inlagd på 

sjukhuset, där ligger han till synes orkeslös i sängen medan pappan ser uppenbart nedstämd ut 

och sitter bredvid med en hand på honom. Illustrationen av Nils och pappan på sjukhuset ger 

ingen stereotyp bild av män och pojkar då de inte visar på styrka utan snarare känslosamhet, 

vilket är en stereotyp framställning av flickor och kvinnor (Nikolajeva, 1998). På bilden visas 

även en kvinna, som kan vara antingen läkaren eller sjuksköterskan. Hon har blont hår uppsatt 

i en hästsvans och bär en sjukhusrock. Det långa håret visar på en stereotyp gestaltning av 

kvinnor i illustrationer (Nikolajeva, 2000). 
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Kvinnan på parkbänken 

Texten Kvinnan på parkbänken är hämtad ut Aldrig som de andra, skriven av Peter 

Arrhenius. Texten handlar om pojken William som varit ute på en skallgång för att leta efter 

en försvunnen gammal dam. Skallgången avbröts dock eftersom att kvinnan hade blivit 

funnen. Dagen efter när William var på väg till skolan träffade han på den försvunna damen. 

Texten ger inga explicita beskrivningar av William. Dock går det att tolka William som en 

omtänksam pojke som vill göra rätt för sig då han hjälper den gamla damen hem. Den 

beskrivning som ges av damen är att hon ser gammal och förvirrad ut, att hon har grått hår i 

en stram knut. Williams utseende beskrivs inte, dock kan läsaren se en bild på honom 

bakifrån. Han har kortklippt ljust hår, röd luvtröja och blåa jeans. Damen på bilden ser ut som 

hon blev beskriven i texten. Damen har en lång klänning och en kappa. Både pojken och 

damen går utseendemässigt efter de normer Nikolajeva beskriver (Nikolajeva, 2000, s.143). 

Pojkens handlingar och tankar går både emot och i samklang med manlighetsnormen. I och 

med att han verkar mjuk och omtänksam förknippas han inte direkt med en typisk pojke men 

eftersom att han ska ”rädda” damen finns ändå en underton av en typisk manlig handling 

inbakad i texten (Nikolajeva, 1998).  

”Skulle han kanske bli hjälte nu? Den som hittade Stina? Det kanske till och med fanns någon 

slags medalj man kunde få.” (Zick Zack, 2012, s.64). Eftersom William tänker sig få en 

medalj på grund av hans handlingar, kan det tolkas som att han är tävlingsinriktad vilket är en 

stereotyp framställning av pojkar och män (Nikolajeva, 1998). 

En kung i nöd 

Texten En kung i nöd är ett drama av Mikael Ekström. Det är fyra karaktärer med i texten, 

Magnus som är kung, Karl som är hans riddare, Ylva en ung flicka och Hedvig hennes mor. 

Ingen i texten beskrivs utifrån sitt utseende. Några explicita beskrivningar av karaktärernas 

egenskaper finns inte heller. Däremot kan läsaren genom texten tolka att Ylva är en snäll 

flicka som gör som sin mamma säger. Hedvig är en omsorgsfull kvinna som ska se till att 

hjälpa kungen med skadan han har dragit på sig. Kungen tycks vara väldigt bestämd och blir 

irriterad när han inte får som han vill. ”Tig! Jag vill inte få mitt ben avsågat.” (Zick Zack, 

2012, s.69) säger kungen till sin riddare när riddaren föreslår att kungen ska föras till sin 

läkare.  

Karaktärerna är inte på något vis särskilt normbrytande eftersom flickan framställs som lydig, 

modern som omsorgsfull och mannen som aningen aggressiv och hård (Nikolajeva, 1998). 
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Jag hatar det ordet 

Texten Jag hatar det ordet är också ett drama skrivet av Mikael Ekström. Karaktärerna som 

utgör texten är tre flickor, Dilan, Hanna och Wilma. Texten utspelar sig utanför en fritidsgård. 

Ingen av flickorna beskrivs utifrån utseende, det finns inte heller någon bild som illustrerar 

hur de ser ut. Någon explicit beskrivning av deras personligheter finns inte heller. Dock kan 

läsaren läsa sig till att det är tre flickor som bryr sig mycket om varandra. En av flickorna är 

ledsen för att hennes lillebror har cancer. De andra flickorna bemöter hennes sorg med kramar 

och omtanke. De alla är väldigt oroliga för lillebrodern som är sjuk. 

”Hanna: Vad har hänt? 

Dilan: Hennes lillebror har cancer. 

Hanna: Sluta! Vad hemskt! 

(Hanna går fram och kramar Wilma.)” (Zick Zack, 2012, s.70). 
 

 Dessa karaktärer stämmer väl överens med normen om hur flickor ska vara, omtänksamma, 

emotionella och omhändertagande (Nikolajeva, 1998). De pratar om varandras känslor och 

tröstar varandra genom att kramas. 

Ny på första rasten 

Texten Ny på första rasten är även det ett drama skrivet av Mikael Ekström. Karaktärerna 

som är med i den här texten är fyra pojkar, Matti, Alban, Simon och David. Ingen av 

karaktärerna beskrivs utifrån sitt utseende, det finns heller inga explicita beskrivningar av 

pojkarnas personligheter. Dock går det med hjälp av texten att få intryck av pojkarnas 

personlighetsdrag. Pojkarna pratar med varandra med en aningen aggressiv ton. Alban och 

Simon frågar ut David, som är ny i skolan, vem han är och var han kommer ifrån. Ryktet 

säger att Davids pappa sitter i fängelset, detta är inget David vill prata om men Alban och 

Simon fortsätter att fråga ut honom. Eftersom att Davids pappa sitter i fängelset vill de andra 

två pojkarna inte umgås med honom.  

”Alban: Stämmer det att din farsa sitter i fängelset? 

David: Det ska du skita i! 

Alban: Faktiskt inte! Jag vill veta om vi har en tjuvunge i vår klass.” (Zick Zack, 2012, s.72). 

 

Den fjärde karaktären, Matti, kommer och frågar David om han vill hänga med och spela 

fotboll. Det vill David, de andra pojkarna blir då sura på Matti som är trevlig mot David. 

Dessa karaktärer bryter inte mot rådande könsnormer, de är precis som bilden av pojkar ofta 

målas upp. De slänger sig med fula ord, har en tuff attityd mot varandra och spelar fotboll. De 

går alltså att tolka pojkarna som aktiva, aggressiva och hårda vilket är stereotypa egenskaper 

för män och pojkar (Nikolajeva, 1998). Det faktum att det är just Davids pappa som sitter i 
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fängelset är inte heller normbrytande då män ofta tillskrivs egenskaper som har med 

aggressivitet och våldsamhet att göra (Nikolajeva, 1998). 

Tältningen 

Texten Tältningen är även det ett drama skriven av Mikael Ekström. Karaktärerna i texten 

består av fyra personer, Moa, Evelina, James och Thor. Det finns inga explicita beskrivningar 

av dem varken gällande deras utseende eller personligheter. Dock går det som precis i de 

tidigare texterna att läsa sig till personlighetsdrag. De fyra ungdomarna ska tälta en sen 

sommarkväll. Det är pojkarna som först försöker sätta upp tältet, dock misslyckas de med det 

och det är flickorna som får ta över. Flickorna klarar snabbt av att sätta upp tältet utan 

problem. När tältet väl är på plats ska ungdomarna berätta spökhistorier för varandra. Både 

pojkarna och flickorna ger ett intryck av att vara kaxiga och orädda, de vill gärna höra 

spökhistorier. Dock blir de alla rädda när de hör något utanför tältet, detta är dock något en av 

pojkarna inte vill erkänna.  

”Moa: Du kan erkänna att du är rädd.  

Thor: Jag är inte rädd…”. (Zick Zack, 2012, s.75). 

 

De misstänker att det är någon utanför tältet, den som tar mod till sig att till slut kolla upp vad 

som föregår där ute är flickan Moa.  

Den här texten kan tolkas som att den bryter en aning mot könsstereotyper. Det är flickorna 

som klarar av att sätta upp tältet snabbt och smidigt och det är även en av flickorna som är den 

modigaste av dem. Av den anledningen går det att tolka att flickorna är aktiva och 

självständiga vilket annars är stereotypa manliga egenskaper (Nikolajeva, 1998). Dock går det 

även att tolka in att pojkarna är de som är väldigt rädda men de vågar inte stå för sina känslor 

på samma sätt som flickorna gör. Att pojkarna är rädda bryter mot den stereotypa 

framställningen som brukar göras av män och pojkar (Nikolajeva, 1998). Dock är texten 

också en aning stereotyp eftersom att flickor ofta beskrivs som mer emotionella än pojkar 

(Nikolajeva, 1998), och i detta fall är det bara flickorna som vågar prata om och visa sina 

känslor. 

Fyndet i grottan 

Texten Fyndet i grottan är ett utdrag från Fem på tjuvjakt skriven av Enid Blyton. Femgänget 

består av tre syskon, Julian, Anne, Dick och deras kusin Georgina samt hennes hund Tim. I 

denna text är även Palle, en pojke från cirkusen med. Det ges inga explicita beskrivningar av 

någon av personerna. Däremot kan läsaren få en bild av karaktärerna genom att läsa texten. 
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Det tycks vara pojken Julian som har ledarrollen. Han är den som tar flest initiativ och 

bestämmer. Ett exempel på det är att Georgina vill klättra in i en grotta först, varpå han säger 

”Nej, det vill jag. Det var jag som upptäckte hålet.”(Zick Zack, 2012, s.77). Sedan är det 

också han som får klättra in först. Anne tycks vara en flicka som drömmer sig bort och 

förundras över vackra saker. Julian beskriver grottans glittriga väggar som självlysande 

medan Anne beskriver det som en sagogrotta. I grottan finner barnen hittegods som de tror att 

några tjuvar har tagit, däribland en tiara. Anne sätter på sig tiaran och säger ”Nu är jag en 

riktig prinsessa” varpå Palle svarar ”Vad vacker du är!”. (Zick Zack, 2012, s.79). Den av 

barnen som visar mest oro är Palle som efter en stund i grottan börjar bli rädd och vill ta sig 

därifrån.  

Ungdomarna både bryter och följer rådande könsmönster. Flickan Anne som tycker allt är 

vackert men också beskrivs som vacker, samt pojken Julian som är den som bestämmer och är 

mest aktiv. Dock är det en pojke som är den som oroar sig mest, vilket kan ses som 

normbrytande då han kan tolkas som både sårbar och emotionell som är egenskaper som inte 

hör till manlighetsnormen (Nikolajeva, 1998). Även flickan Georgina är en initiativtagare som 

framställs som orädd, vilket inte heller är stereotypt (Nikolajeva, 1998). 

Bilderna till texten visar på fyra barn och deras hund. Båda flickorna har långt hår, en av dom 

har det uppsatt i en hästsvans och den andra har en fläta. Pojkarna har kortklippt hår. 

Flickorna bär rosa och lila kläder, medan en av pojkarna har en grön tröja och den andra har 

en gulaktig färg på tröjan. På bilderna syns det att det är en av pojkarna, förmodligen Julian, 

som är den som tar initiativ. Han är den som ligger längst fram när de spanar, han är även den 

som klättrar först in i grottan. Bilderna bryter inte på något vis mot Nikolajevas schema över 

stereotypa gestaltningar.  

Jakten på guldmasken 

Texten Jakten på guldmasken är ett utdrag från Stackelstrands hemlighet, skriven av Laura 

Trenter och Toni Manieri. Textens huvudkaraktärer är fyra barn, Anna, Oscar, Nadja och 

Charlie. Den av karaktärerna som tycks ha en ledarroll är pojken Oscar. Han är den som är 

mest aktiv och kommer med de smarta idéerna vilket är väldigt stereotypt för pojkar 

(Nikolajeva, 1998). De andra tre barnen är dock också aktiva men flickorna är det bara i 

början av texten. Sedan övergår båda flickorna till att vara de som är osäkra och lite rädda 

medan pojken Oscar hela tiden är den som är modigast. Flickorna är de som hela tiden 

ifrågasätter om de verkligen ska fortsätta jakten på guldmasken, medan pojkarna hela tiden 
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övertygar dem om att fortsätta. Detta går att tolka som att flickorna är passiva men att de även 

är lydiga eftersom de faktiskt gör som pojkarna säger. Att vara passiv och lydig är enligt 

Nikolajeva (1998) egenskaper som målar upp en stereotyp bild av flickor.  

”Fast om guldmasken verkligen är gömd här…, börjar Anna. Kom igen nu, säger Oscar.” 

(Zick Zack, 2012, s.83) Detta stycke visar på att Oscar är den drivande av dem. Längre in i 

texten tycks det bara vara pojkarna som är aktiva och utför handlingar medan flickorna mest 

kommer med kommentarer då och då. Utifrån de implicita beskrivningar som görs av 

karaktärerna tyder det på att pojkarna handlar enligt normerna liksom flickorna gör. 

Lasse-Maja – en svensk stortjuv 

Texten Lasse-Maja – en svensk stortjuv är en faktatext som handlar om Lars Larsson Molin 

och hans liv. Texten beskriver hur Lars växte upp, hur han inte ville gå i skolan och lära sig 

att läsa utan istället höll på med hyss. Dessa hyss utvecklades till grövre brott med tiden. I 

samband med att han träffade en kvinna som han blev kär i, började han klä sig i hennes 

kläder och upptäckte då att han liknade en kvinna när han bar dem. ”Vid ett tillfälle fick Lars 

för sig att han skulle prova Majas kläder, och eftersom både han och Maja tyckte att han 

verkligen såg ut som en kvinna, så bestämde sig Lars för att fortsätta klä sig i kvinnokläder.” 

(Zick Zack, 2012, s.87).  

Han började då utföra sina brott iklädd kvinnokläder för att ingen skulle känna igen honom 

och fick därför smeknamnet Lasse-Maja. Denna text visar på en pojke som inte ville gå i 

skolan och höll istället på med hyss, vilket är ett aningen stereotypt pojkbeteende då 

kriminalitet kan kopplas samman med hårdhet och det faktum att han valde att inte gå i skolan 

går att tolkas som att han var självständig och inte lydig (Nikolajeva, 1998). Dock kan det ses 

som väldigt normbrytande att en man klär sig i kvinnokläder. 

Klantiga brottslingar 

Klantiga brottslingar består av fem textrutor där olika brott som inte gått som det var tänkt 

beskrivs. I fyra av fallen var det män eller pojkar som utfört brotten medan bara en kvinna 

fanns representerad bland brottslingarna. Detta ger en bild av att det är män och pojkar som 

utför brott i större utsträckning. De brott som beskrivs ger en bild av människor som är aktiva, 

aningen aggressiva och känslokalla, vilket faller inom ramen för manlighetsnormen 

(Nikolajeva, 1998). 
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Ingen hemlighet längre 

Texten Ingen hemlighet längre är ett utdrag från Klaras hemlighet, skriven av Christina 

Wahldén. Texten handlar om flickan Klara vars pappa sitter i fängelset för mord. Hennes 

mamma är inlagd på sjukhus på grund av psykisk ohälsa som uppstod i samband med att 

pappan blev dömd för mord. Texten utspelar sig till stor del i skolmiljö där läsaren får träffa 

på Klaras bästa vän Maja. Klara har inte berättat för någon om hennes pappa, inte ens för 

hennes bästa vän. En dag avslöjar en av pojkarna i Klaras klass hennes stora hemlighet om 

hennes pappa. ”Hennes farsa sitter i fängelset! Säger Joel och skrattar” (Zick Zack, 2012, 

s.96). Detta får Klara att må väldigt dåligt, hon får ont i magen och låser in sig på toaletten 

och gråter. När hemligheten avslöjas känner sig Maja väldigt sviken för att Klara ljugit för 

henne. Det resulterar i att Maja skaffar en ny bästa vän och Klara blir ännu mer ensam och 

ledsen. 

Den här texten är inte särskilt normbrytande. Det är en pappa som har begått ett mord vilket 

tyder på våldsamhet, en mamma med psykisk ohälsa, vilket tyder på sårbarhet och en flicka 

som är ledsen, orolig och skamsen. Dessa karaktärers egenskaper stämmer väl överens med de 

gestaltningar som Nikolajeva menar är könsstereotypa.  

En av bilderna till texten visar en flicka (Klara) och en pojke i klassen. Pojken har ritat en bild 

av en man i randig klädsel och fotboja. Flickan kollar ledsamt på honom och teckningen. 

Flickan har längre hår än pojken, uppsatt i en hästsvans. De båda bär byxor och tröja. Den 

andra bilden visar två flickor (Klara och Maja), där en av flickorna ser arg ut och den andra 

skamsen. Den andra flickan (Maja) har även hon långt hår uppsatt i pippilotter, hon bär kjol 

och en kofta. Utseendemässigt bryter inte karaktärerna i illustrationen mot rådande 

könsmönster enligt Nikolajevas motsatsschema. 

Man tappar nästan andan 

Texten Man tappar nästan andan är ett utdrag från Ronja Rövardotter, skriven av Astrid 

Lindgren. Huvudkaraktären är flickan Ronja, i det här textutdraget får läsaren följa Ronja när 

hon för första gången lämnar Mattisborgen. Det ges inga explicita beskrivningar av Ronja 

eller någon annan. Texten kan dock ge en bild av Ronja som en flicka som gillar att utforska 

och upptäcka nya saker. Hon förundras över allt vad naturen har att erbjuda. Hon kan också 

tolkas som en aktiv och orädd människa, som inte räds mörkret. Detta är egenskaper som 

fungerar som normbrytande när det är en flicka som besitter dem (Nikolajeva, 1998). ”Men 

mörker var hon van vid. Det skrämde henne inte. Hur svart var det inte i Mattisborgen om 
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vinternätterna, när elden hade slocknat, svartare än i alla skogar, nej, mörker var hon inte rädd 

för.” (Zick Zack, 2012, s.101).  

Av den här texten ges ingen bild av Ronja som en stereotyp flicka, den är dock inte heller 

särskilt normbrytande. Det skrivs dock fram i texten att det är hennes pappa hon inte vill göra 

arg, vilket kan ses som stereotypt då män ofta framställs som aggressiva (Nikolajeva, 1998). 

Det faktum att borgen hon lever i är döpt efter en man kan också ses som stereotypt då det ger 

en bild av att det är mannen som har makten. 

Att det kan vara så tyst 

Texten Att det kan vara så tyst är ett utdrag från Utflykt, skriven av Mats och Åsa Ottoson. 

Det ges inga explicita beskrivningar av karaktärerna i texten, inte heller några implicita. Det 

vi får veta är att en av pojkarna spelar fotboll och kan därav tolkas som aktiv vilket är en 

stereotyp gestaltning av pojkar (Nikolajeva, 1998). Två av karaktärerna som är med i texten är 

två kvinnor som tycks vara ett par och har två söner tillsammans. Det faktum att ett samkönat 

par presenteras är något som är normbrytande, utöver det så målar texten varken upp en 

stereotyp bild av något av könen men den verkar heller inte normbrytande förutom just det 

samkönade paret.  

Röd varning för orkan 

Texten Röd varning för orkan är ett utdrag från Alex Dogboy, skriven av Monica Zak. Texten 

handlar om pojken Alex som är hemlös och lever på gatan, allt han har är sin hundvalp Emmy 

som han räddat livet på. I texten ges inga explicita beskrivningar av Alex. Dock går det på 

grund av hans handlande i texten tolka att det är en omtänksam och omsorgsfull pojke. Han 

värnar otroligt mycket om den lilla hunden och gör allt får att den ska må bra. ”Han böjde sig 

över valpen för att skydda henne med sin egen kropp, han böjde ner huvudet för att slippa få 

det piskande regnet i ansiktet.” (Zick Zack, 2012, s.117).  

Genom att läsa texten får läsaren också veta att Alex fantiserar om en familj. Han tänker att 

han måste hem för att hjälpa sin mamma men i själva verkat så har han ingen familj. De 

egenskaper som Alex tycks besitta är inte direkt stereotypt manliga eftersom han kan tolkas 

som både omtänksam och omsorgsfull, vilket vanligtvis är egenskaper som tillskrivs flickor 

och kvinnor (Nikolajeva, 1998).  

På en av bilderna till texten syns sju människor, varav ett spädbarn, som flyr sina hem på 

grund av stormen. Det är två män på bilden som båda har kortklippt hår, kortbyxor och en 

tröja. Det är tre kvinnor och en flicka på bilden, alla de har långt flätat hår. Tre av kvinnorna 
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bär kjol eller klänning medan den fjärde har långbyxor. Det är en av kvinnorna som bär 

spädbarnet i sin famn. Det finns två bilder som visar pojken Alex, han har kortklippt hår, 

kortbyxor och en tröja på sig. Ingen av dessa bilder bryter mot rådande könsnormer enligt 

Nikolajeva. 

Bilderna i Simsalabim 

Läromedlet Simsalabim består till största delen av tecknade illustrationer. Det som utmärker 

illustrationerna ur ett genusperspektiv är att illustratören har tydliggjort huruvida det är en 

flicka eller en pojke. Detta görs synligt i och med att alla flickor på bilderna har långa 

framträdande ögonfransar medan ingen av pojkarna har ögonfransar som syns. Alla flickor 

har också längre hår än pojkarna vilket är en stereotyp framställning av flickor (Nikolajeva, 

2000, s.143). Det finns dock vissa illustrationer där flickorna har relativt kort hår, dock är 

håret fortfarande längre än på pojkarna som illustreras. Många av flickorna har håret i en fläta 

eller hästsvans, medan många av pojkarna har ett hår som antingen är kammat snett åt sidan 

eller ser aningen yvigt ut. Gällande kläderna på de illustrerade barnen så har alla pojkar byxor 

och tröja, några illustrationer av flickor visar att de har kjol eller klänning på sig. Flera av 

flickorna bär även de byxor men ingen av pojkarna har klänning eller kjol. Detta sätt att 

illustrera pojkar och flickor bryter inte mot rådande könsnormer utan är tvärtom väldigt 

stereotypt (Nikolajeva, 2000, s.143). Gällande färgerna på kläderna så har flickorna alla 

möjliga färger, färgvariationen på pojkarnas kläder är också stor. Anmärkningsvärt är dock att 

flera av flickorna bär rosa kläder, lika väl som de bär gröna och blåa kläder. Ingen illustration 

visar dock en pojke i rosa kläder.  

Bilderna i Zick Zack 

Läromedlet Zick Zack består även det till största delen av tecknande illustrationer. I detta 

läromedel görs också en skillnad i illustrationen av flickor och pojkar. Även här illustreras 

alla flickor med längre hår än pojkarna vilket inte bryter mot rådande könsnormer 

(Nikolajeva, 2000, s.143). Flickorna har ofta flätat hår eller uppsatt i en hästsvans medan 

pojkarnas hår ofta ser lite rufsigt eller flygigt ut. Det faktum att många pojkars hår ser rufsigt 

eller flygigt ut kan förmedla en bild av att pojkar är mer aktiva än flickor och därav har deras 

hår blivit rufsigt. Görs tolkningen att pojkarnas hår är rufsigt på grund av att de är aktiva ger 

det en mycket stereotyp bild av pojkar (Nikolajeva, 1998) eller att de bryr sig mindre om att 

vara vackra än vad flickor gör, vilket också är stereotypt. Gällande kläder så bär många av 

flickorna och kvinnorna klänning eller kjol, men även byxor i stor utsträckning. Pojkarna bär 

uteslutande byxor vilket inte bryter mot könsnormerna (Nikolajeva, 2000, s143). Det finns i 
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detta läromedel ingen skillnad när det gäller ögonfransar, ingen av illustrationerna synliggör 

ögonfransar, varken på flickor eller pojkar. Det är endast håret och till viss del kläderna som 

markerar könstillhörighet. 
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Resultat 
Studiens syfte var att undersöka hur flickor och pojkar, män och kvinnor gestaltas i läromedel 

för årskurs 5 i svenskämnet för att på så vis få en uppfattning om huruvida läromedel kan 

främja arbetet med att motverka könsnormer. Det studien visar är att pojkar och män i stor 

utsträckning gestaltas och beskrivs utifrån sina handlingar. De beskrivs även i stor 

utsträckning utifrån sina egenskaper. De egenskaper som är vanligt förekommande bland 

pojkar och män i texterna som analyserats är att de är starka, aktiva, känslokalla och 

självständiga, i några texter gestaltas pojkar och män även som aggressiva och våldsamma. 

Detta är egenskaper som är mycket stereotypa i gestaltningen av pojkar och män i texter 

(Nikolajeva, 1998). Egenskaper som också förekommer i gestaltningen av pojkar är att de är 

sårbara, emotionella och omtänksamma. De sistnämnda egenskaperna är dock inte lika vanligt 

förekommande i texterna och det uttrycks oftare implicit än explicit att pojkarna besitter dessa 

personlighetsdrag. Dessa personlighetsdrag är också sådana som bryter aningen mot rådande 

könsnormer då de är stereotypt kvinnliga egenskaper (Nikolajeva, 1998). Få av pojkarna och 

männen som förekommer i texterna beskrivs utifrån sina utseende. Däremot beskrivs ofta 

flickor och kvinnor utifrån sina utseende och den beskrivning som då görs är att de är vackra. 

Att flickor och kvinnor beskrivs som vackra är vanligt förekommande i skrivna texter och 

bryter inte mot könsnormer då det är en stereotyp gestaltning av flickor och kvinnor 

(Nikolajeva, 1998). Flickor och kvinnor beskrivs inte i lika stor utsträckning utifrån sina 

intressen som pojkar och män gör. De egenskaper som är vanligt förekommande i 

gestaltningen av flickor och kvinnor i texterna är att de är omsorgsfulla, passiva, lydiga, 

sårbara, emotionella och omtänksamma. Dessa egenskaper är stereotypa och bryter ej mot 

rådande könsnormer (Nikolajeva, 1998). Egenskaper som också tilldelas flickor och kvinnor i 

texterna, men inte i lika stor utsträckning, är att de är aktiva och självständiga vilket inte är 

stereotypa gestaltningar av flickor och kvinnor (Nikolajeva, 1998). 

Pojkar gestaltas i större utsträckning än flickor som idrottsintresserade, främst spelar de 

fotboll eller är fan av ett fotbollslag. Ingen av flickorna i texterna beskrivs vara aktiv inom en 

idrott vilket också tyder på att texterna är stereotypa då män och pojkar enligt normen är mer 

aktiva än flickor och kvinnor (Nikolajeva, 1998). Det förekommer att pojkar likväl som 

flickor tycker om att spela teater, instrument och sjunga.  

I de texter som handlar om krig är det uteslutande män och pojkar som är omskrivna. I dessa 

texter framställs två typer av män och pojkar, de modiga och hjältedådiga samt de onda och 
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farliga. Flickor och kvinnor nämns dock i vissa av dessa texter men då i form av att vara 

någons fru eller dotter.  

Denna studie visar på att ingen av de analyserade texterna i läromedlen bryter helt mot de 

rådande könsmönster som finns i dagens samhälle, åtminstone inte såsom dessa återspeglas i 

Nikolajevas motsatsschema. Alla texter går på ett eller annat vis inom ramen för de normer 

som Nikolajeva beskriver med hjälp av sitt motsatsschema. Många texter bryter dock till viss 

del mot könsnormer men ingen utav texterna går helt utanför ramarna. I läromedlet 

Simsalabim analyserades sammanlagt 11 olika texter. Av dessa 11 texter var det enbart två 

som på något vis kan tolkas som aningen normbrytande, dock inte fullt ut. De nio andra 

texterna verkar inte normbrytande på något vis då de följer de normer som finns angående hur 

pojkar, flickor, kvinnor och män förväntas handla, se ut och tänka.  

I läromedlet Zick Zack analyserades sammanlagt 18 texter av olika slag. I denna lärobok var 

det betydligt fler texter som kan tolkas som aningen normbrytande. Av de 18 analyserade 

texterna var det 12 texter som på ett eller annat sätt beskrev eller målade upp människor på ett 

sätt som inte nödvändigtvis faller inom ramen för de normer som finns. Av dessa texter som 

kan tolkas som aningen normbrytande är det dock ingen som fullt ut bryter rådande 

könsnormer. Alla texter som analyserats har vissa aspekter som gör dem könsstereotypa. De 

övriga sex texter som analyserades i Zick Zack följer helt de könsnormer som beskrivs i 

Nikolajevas motsatsschema. 

Tabellerna nedan visar vilka av de analyserade texterna som bryter, delvis bryter eller inte 

bryter mot rådande könsnormer utifrån Nikolajevas motsatsschema. I kolumnen ”bryter ej 

mot könsnormer” återfinns de texter där ingen av karaktärerna tillskrivs egenskaper som 

bryter mot rådande könsnormer. I kolumnen ”bryter helt mot könsnormer” skulle de texter 

vars alla karaktärer bryter mot könsnormerna enligt Nikolajevas motsatsschema hamna. I 

kolumnen ”bryter delvis mot könsnormer” återfinns de texter där karaktärerna, eller någon av 

karaktärerna, tillskrivs egenskaper som bryter mot normen men som även tillskrivs stereotypa 

egenskaper för hens kön. 

Analyserad text Bryter helt mot 

könsnormer 

Bryter ej mot 

könsnormer 

Bryter delvis mot 

könsnormer 

Systersjöarna  X  

Svärdet i stenen  X  
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Myten om Theseus 

och Ariadne 

 X  

Klassikern – Romeo 

och Julia 

 X  

Skolpjäsen   X 

Draco Draco  X  

Landet längesedan  X  

Pinsamt  X  

Klassiken Odysseus  X  

Valdemar, Smilla 

och Tintin 

  X 

Summa: 11 0 9 2 

Tabell 2, Simsalabim 

 

Analyserad text Bryter helt mot 

könsnormer 

Bryter ej mot 

könsnormer 

Bryter delvis mot 

könsnormer 

Riddare i Sverige   X 

Samurajens döttrar   X 

BarfotaSigrid  X  

Robbie kan inte 

vakna 

  X 

Nisse Bergs jul   X 

Kvinnan på 

parkbänken 

  X 

En kung i nöd  X  

Jag hatar det ordet  X  

Ny på första rasten  X  

Tältningen   X 

Fyndet i grottan   X 

Jakten på 

guldmasken 

 X  

Lasse-Maja – en 

svensk stortjuv 

  X 

Klantiga brottslingar   X 

Ingen hemlighet 

längre 

 X  
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Man tappar nästan 

andan 

  X 

Att det kan vara så 

tyst 

  X 

Röd varning för 

orkan 

  X 

Summa: 18 0 6 12 

Tabell 3, Zick Zack 

Trots att vissa texter har potential till att motverka rådande könnormer så gör de inte det på 

grund av illustrationerna som finns till texterna. Eftersom en text inte enbart är det skrivna 

ordet, utan även bilder som hör till så gör bilderna att texten ändå blir stereotyp genomgående. 

Ett exempel på detta är i läroboken Simsalabim där en av texterna, Valdemar, Smilla och 

Tintin, hade kunnat klassas som icke stereotyp men där illustrationerna visar upp 

könstereotypa bilder på en flicka i flätor och med långa ögonfransar och en pojke med 

kortklippt hår och keps (Nikolajeva, 2000, s.143) (Simsalabim, 2013, s.130-131). I och med 

sådana illustrationer målas det, trots den skrivna texten, upp en tydlig bild av hur flickor och 

pojkar ser ut och denna bild är inte något som utmanar rådande normer. Ett annat exempel på 

en text som är delvis normbrytande är texten Skolpjäsen i Simsalabim (2013, s.64-66) där det 

är en flicka som beskrivs på ett sätt som ej är stereotypt för en flicka men det fallerar på att 

omgivningen runtom henne är väldigt stereotyp då hon med sitt korta korpsvarta hår ej får 

spela prinssessa i skolpjäsen eftersom en prinsessa ska ha långt och ljust hår.  

Det är också många texter i läroboken Zick Zack som delvis målar upp bilder av pojkar och 

flickor som inte är stereotypa. Även i detta läromedel fallerar det också till stor del på de 

illustrationer som finns där alla flickor och kvinnor har längre hår än pojkarna och männen. 

Samt att flickor och kvinnor ofta illustreras iklädd kjol eller klänning medan pojkar och män 

uteslutande bär byxor. Ett exempel på en sådan text som skulle kunna verka som 

normbrytande är texten Röd varning för orkan (Zick Zack, 2012, s.116-121) där 

huvudkaraktären tillskrivs egenskaper som ofta förknippas med kvinnor och flickor men där 

bilderna till texten inte alls bryter mot könsnormerna. Alla kvinnor på bilderna bär klänning 

eller kjol och har långt flätat hår medan alla män och pojkar är korthåriga och har byxor på 

sig.  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att både läromedlet Simsalabim och läromedlet 

Zick Zack i stor utsträckning gestaltar flickor, pojkar, män och kvinnor utifrån rådande 

könsnormer. Pojkar och män gestaltas som aktiva, aggressiva, våldsamma och känslokalla i 
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mycket större utsträckning än flickor och kvinnor. Medan flickor och kvinnor i större 

utsträckning gestaltas som vackra, lydiga, omsorgsfulla och omtänksamma. I flertalet texter i 

läromedlet Zick Zack bryter karaktärernas gestaltning till viss del rådande könsnormer, 

exempel på detta är att pojkar gestaltas som omtänksamma eller flickor som aktiva, vilket 

enligt Nikolajevas motsatsschema är normbrytande. Av de sammanlagt 29 analyserade 

texterna i de två olika läromedlen är det ingen av texterna som fullt ut bryter mot rådande 

könsnormer, alla texter har någon form av stereotyp gestaltning eller framställning. 
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Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring studiens resultat gentemot den bakgrund studien tar 

ansats i, de teoretiska utgångspunkter studien grundar sig i och den tidigare forskning som 

presenterats. Här diskuteras även de bilder som analyserats samt vilka pedagogiska 

konsekvenser studiens resultat kan innebära. 

Diskussion gentemot bakgrund  

Denna studie visar att trots att skolan explicit uttryckt ett mål om att aktivt motverka rådande 

könsmönster ända sedan läroplanen 1962 trädde i kraft så finns det läromedel som används 

ute i skolorna som inte har ett normbrytande innehåll. En anledning som skulle kunna förklara 

att läromedel än idag gestaltar kön på ett sätt som kan fungera som reproducerande, snarare än 

normbrytande, är att det inte finns någon statlig läromedelsgranskning som granskar 

läromedlen innan de används ute i skolorna. 

Med tanke på hur samhället ser ut, att det i nästan alla världens länder är män som sitter vid 

makten medan kvinnor har ett större ansvar för hem- och omsorgsarbete (Connell, 2009, s.14-

15), går det att konstatera att de texter som analyserats i läromedlen inte ger någon bild av att 

världen ser ut, eller borde se ut på ett annat sätt. De gestaltningar som i stor utsträckning görs 

av män och pojkar är just att de är starka, självständiga och aktiva vilket är lätt att koppla 

samman med människor som har mycket makt och inflytande. Samtidigt så gestaltas flickor 

och kvinnor som milda, omsorgsfulla och omtänksamma vilket också hänger samman med 

hur verkligheten i stor utsträckning ser ut och idén om att kvinnor passar inom hem- och 

omsorgsarbeten bekräftas.  De gestaltningar som görs i texterna bekräftar på ett implicit sätt 

att den maktordning som finns i världen inte är konstig, utan snarare logisk. Connell (2009, 

s.21) menar att genusordningen och samhällets ojämlikheter drabbar alla, trots att det är män 

som generellt sätt tjänar på det i form av makt och inflytande så är männen och pojkarna 

också stora förlorare då de som inte passar in i rådande könsnormer utsetts för ett utanförskap. 

En tanke som väcks är även att pojkar blir förlorare i denna genusordning då det är sällsynt att 

pojkar och män i texterna gestaltas som omtänksamma, svaga och känslosamma, texterna kan 

på så vis tolkas som att pojkar inte ska ha dessa egenskaper, trots att de är egenskaper som i 

många sammanhang är väldigt bra att besitta. De texter som analyserats visar i stor 

utsträckning upp en gemensam bild av hur pojkar och män är. Dessa egenskaper som 

våldsamhet, aggressivitet och styrka kan fungera som ett bekräftande på att det är okej att vara 

så, eftersom att det är så män och pojkar är. Detta resulterar i att texterna i de analyserade 

läromedlen i de flesta fall inte fungerar som ett verktyg för att främja jämställdhet. Så länge 
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bilder av att män och pojkar är aggressiva och våldsamma målas upp i skolsammanhang utan 

att ifrågasättas så finns en risk att dessa beteenden blir en legitim sanning, vilket i sin tur 

resulterar i att arbetet för jämställdhet mellan könen försvåras. 

Även Lundgren och Sörensdotter (2004, s.29) menar att genusnormer kan vara förtryckande 

för såväl flickor, pojkar, män och kvinnor. Detta görs synligt bland annat i elevers 

skolprestationer där många test, så som TIMSS och PISA bekräftar att pojkarnas resultat är de 

som försämrats mest de senaste decenniet (Skolverket, 2014). Pojkars relativt svaga 

skolprestationer kan kopplas samman med de könsnormer som finns, där det för pojkar ej är 

eftersträvansvärt att vara duktiga i skolan då det kopplas samman med att vara flickig 

(Wernersson, 2010, s.38). I texterna som analyserats gestaltas ett flertal pojkar som slarviga 

och att de ofta glömmer eller struntar i läxor. Medan flickor å andra sidan betydligt oftare 

gestaltas som lydiga och plikttrogna. Detta sätt att gestalta flickor och pojkar kan ses som en 

negativ reproduktionsfaktor för speciellt pojkar som är de som i skolsammanhang förlorar på 

den manliga normen som synliggörs i texterna.  

Diskussion gentemot de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning 

En av de teoretiska utgångspunkter denna studie bygger på är Hirdmans teori kring genus och 

genuskontraktet. De texter som analyserats och de karaktärer som texterna innefattar är även 

de en del av det genuskontrakt som finns i vårt samhälle. Karaktärerna som gestaltas kan ses 

som ett sätt att konkretisera genuskontraktet. Det finns en distinkt skillnad på hur flickor, 

pojkar, män och kvinnor gestaltas. Vilket är en av de grunder Hirdman menar att 

genuskontraktet bygger på, dikotomin mellan män och kvinnor (Hirdman, 2004, s.50-51). 

Liksom att Hirdman menar att vi alla är en del av vidmakthållandet av genuskontraktet kan 

även de läromedel som analyserats vid denna studie ses som en del av vidmakthållandet i allra 

högsta grad. Detta på grund av att läromedlen håller fast vid de stereotyper som finns i 

samhället och som är en del av genuskontraktet.  

I och med att det för oss människor är mycket viktigt att veta en persons könstillhörighet och 

att vi sällan utelämnar information om vilket kön en människa har (Einarsson & Hultman, 

1984, s.10), är det inte särskilt märkligt att karaktärernas kön i texterna alltid skrivs fram på 

ett eller annat sätt. Inte någon av de analyserade texterna utmanar könsnormer genom att 

utelämna information om karaktärernas könstillhörighet. Pronomenet hen förekommer inte i 

någon av texterna, även i de fall där namnen kan tolkas som könsneutrala har författaren av 

texterna valt att presentera vilken könstillhörighet personen har i form av att använda 
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könsbestämda pronomen. Detta är anmärkningsvärt i ett skolsammanhang där ett av skolans 

mål är just att motverka och utmana könsnormer.  

Forskning visar att barn beter sig och handlar olika beroende på deras könstillhörighet redan 

vid två års ålder och att detta beror på att deras omgivning påverkar dem i en viss riktning 

(Einarsson & Hultman, 1984, s.11). Att flickor och pojkar gestaltas på olika vis i litteratur kan 

av den anledningen tyckas naturligt eftersom att de faktiskt är olika. Återigen är det just dessa 

olikheter och normer skolan och lärare har i uppdrag att motverka och därför kan de 

analyserade läromedlen inte ses som ett verktyg för att motverka ojämlikhet, utan snarare att 

de konserverar och bekräftar normerna utan att i någon större grad utmana dem. 

Studiens resultat visar att inget av de läromedel som analyserats gestaltar flickor, pojkar, män 

eller kvinnor på ett sätt som helt bryter mot rådande könsnormer enligt Nikolajevas schema 

över stereotypa gestaltningar. I många texter förfaller det dock finnas en strävan efter att 

gestalta och beskriva karaktärer på ett sätt som kan ses som normbrytande. Anmärkningsvärt 

är att ingen av de texter som analyserats i de två läromedlen helt går ifrån de könsstereotypa 

föreställningar som Nikolajeva menar finns.  

Diskussion kring bilderna 

När analysen gjorts av bilderna har vi som författare av uppsatsen dragit slutsatser om 

personernas könstillhörighet utifrån det genuskontrakt som finns och de normer som 

Nikolajeva beskriver finnas för hur flickor, pojkar, män och kvinnor ser ut och gestaltas i 

bilder och illustrationer. När en illustration har visat två barn, där ett av barnen har långt hår, 

kjol och synliga ögonfransar medan det andra barnet har kort hårt, byxor och inga synliga 

ögonfransar har vi utifrån samhällets normer och Nikolajevas definition av hur kön framställs 

i bilder kring hur pojkar och flickor ser ut dragit slutsatsen att den ena är en flicka och den 

andra är en pojke. Dock beskriver inte Nikolajevas teori om hur kön gestaltas i bild att flickor 

ofta har ögonfransar medan pojkar inte har det. Detta var dock något som gjordes tydligt i ett 

av de analyserade läromedlen, Simsalabim, då alla de som hade långt hår, och som ofta bar 

kjol eller klänning, hade långa synliga ögonfransar. Att flickor gestaltas med långa 

ögonfransar är enligt våra erfarenheter inte ovanligt, då långa ögonfransar tycks vara något 

vackert och eftersträvansvärt för flickor och kvinnor. Sällan syns en man i en reklamannons 

för mascara och vi behöver bara se oss omkring för att kunna dra en slutsats om att kvinnor i 

högre grad än män framhäver sina ögonfransar med hjälp av smink, för att göra dem långa 

och synliga. En tanke som väcktes vid analysen av illustrationerna i läromedlet där flickor 
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uteslutande illustrerades med ögonfransar medan ingen av pojkarna hade synliga ögonfransar 

är att så länge flickor och kvinnor överallt, till och med inom skolans ramar, illustreras på 

detta vis så kommer flickor vilja måla sina fransar medan pojkarna kommer välja att inte göra 

det. På så vis upprätthålls genuskontraktet och de normer för hur män och kvinnor ska se ut, 

och läromedlen blir en faktor som inte främjar motverkandet av dessa normer utan snarare 

vidmakthåller dem. 

Som lärare är det dock viktigt att kunna vara väldigt öppen i tolkningen av sådana bilder, de 

skulle kunna fungera som väldigt normbrytande ifall att en diskussion förs kring att det som 

tillsynes är en flicka på bilden skulle kunna vara en pojke, eftersom man i vissa fall faktiskt 

inte vet. 

Diskussion kring metod 

Det är viktigt att ha i åtanke att denna studie syftar till att undersöka hur två specifika 

läromedel gestaltar flickor, pojkar, män och kvinnor. Den svarar alltså inte på hur läromedel 

generellt sett förhåller sig till läroplanens mål att motverka traditionella könsnormer. Hade 

fler läromedel analyserats kan resultatet ha sett annorlunda ut. Anledningen till att inte fler 

läromedel analyserades är att de två analyserade läromedlen innehåller så pass många texter 

som gav det underlag vi ville ha till analysen. Hade fler liknande läromedel använts hade 

studien inte kunnat genomföras inom den tidsrams som gavs. 

Pedagogiska konsekvenser av studiens slutsatser 

Genus har så länge skolan funnits alltid varit en del av en pedagogisk ideologi, dock har 

tänkandet kring genus och skapandet av kön förändrats genom tiden (Wernersson, 2006, 

s.15). För hundra år sedan var ett av skolans uppdrag att forma kön på olika vis, att tydliggöra 

skillnaden mellan flickor, pojkar, män och kvinnor genom att ge barn olika undervisning och 

förberedelser beroende på deras könstillhörighet. Dagens skola har den raka motsatsen i 

uppdrag och detta är ett arbete som tycks vara problematiskt och svåruppfyllt. Att vi tolkar det 

som problematiskt beror på att skolan efter drygt 50 år med ett mål om att aktivt motverka 

traditionella könsmönster ännu inte lyckats. I och med vår studies resultat visar det sig att 

läromedel kan ha en påverkande effekt i vidmakthållandet av dessa könsmönster, detta på 

grund av att text och litteratur förmedlar en bild till barn och unga om hur samhället ska se ut 

och vad som betecknas som maskulint och vad som betecknas som feminint (Kåreland, 2005, 

s.126). Med detta i åtanke är det högst relevant att som lärare vara väl medveten om vilka 

stereotyper som målas upp i de läromedel som eleverna tar del av. Ska skolans mål om att 
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arbeta aktivt för att motverka traditionella könsmönster uppfyllas bör lärare vara medvetna 

om dels texters påverkan på barn och unga och hur texterna gestaltar just kön. 

Trots att ingen av de analyserade texterna i läromedlen bryter helt mot rådande könsnormer 

kan de ändå användas som ett verktyg för att diskutera könsnormer och på så vis ha en positiv 

effekt i arbetet mot att främja jämlikhet. I och med att texterna själva inte utmanar 

könsnormerna blir lärarens roll i arbetet med att motverka traditionella könsnormer ännu 

viktigare. 

Sammanfattningsvis går det med stöd i denna studies resultat konstatera att det är av stor vikt 

att lärare kritiskt granskar de läromedel som är tänkta att användas i undervisningen. Detta 

eftersom att det enligt denna studie visar sig att ingen av de analyserade texterna i två 

välanvända läromedlen bryter mot traditionella könsmönster. De har snarare en konserverande 

och reproducerande effekt då de gestaltar kön utifrån traditionella mönster, vilket är motsatsen 

till de explicit uttryckta målen som finns formulerade i de styrdokument alla i skolan enligt 

lag ska följa. 
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