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Abstract 

The aim of this essay is to study how women are portrayed in three different teaching 

materials in the subject of Swedish, and how these descriptions relate to curricula from 

three decades. To shed light on this, the study uses Nikolajeva’s theoretical construction 

of gender stereotypes, which contains with the traits that stereotypically are 

characteristic of women and men. The analysis is based on close-reading of the 

textbooks, and the result shows that the selected teaching materials are not entirely 

gender-equal. The study covers textbooks from three decades and shows that the 

teaching materials have changed over time and are moving in the right direction. But 

there is still some way to go before the textbooks satisfy the demands of the curriculum 

when it comes to gender and equality between women and men. 
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1 Inledning 

Elevers första kontakt med genusmönster sker naturligt i hemmiljön, men det 

omgivande samhället påverkar också genom att det i reklam och media är vanligt med 

stereotypa bilder av manligt och kvinnligt. Skolan kan vara en plats där dessa 

stereotyper blottläggs, diskuteras och utmanas, men det kräver medvetna lärare som 

aktivt arbetar med styrdokumentens intentioner och den värdegrund som 

styrdokumenten förespråkar. Därför är det viktigt att genusfrågor diskuteras och belyses 

i skolan, dels i undervisningen, dels i valen av de läromedel som används i skolan. I 

skolans värdegrund, som den uttrycks i läroplanen, finns tydliga skrivningar som 

innebär att skolan ska verka för och aktivt arbeta med genus i olika ämnen, för att 

medvetet ”främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (Lpo94:4, Lgr11:8). Det 

är därför viktigt att välja läromedel som bygger på läroplanens värdegrund också när det 

kommer till genus och jämställdhetsfrågor. Den här studien berör frågor om hur flickor 

och kvinnor i läromedelstexter förhåller sig till läroplanens intentioner i fråga om 

genusmedvetenhet. 

 Genus i läromedel har studerats tidigare, men då har framförallt manliga 

karaktärer i de olika texterna undersökts, och den litteratur som har analyserats har 

främst varit historieböcker (jfr Ohlander, Carlberg & Bondestam 2010). Av den 

anledningen är det angeläget att undersöka hur det ser ut i andra ämnen i skolan, som 

exempelvis svenskämnet. Svenska är ett stort och viktigt ämne som genomsyrar nästan 

allt som görs i skolan, och därför är det viktigt att eleverna möter många olika typer av 

texter (Ohlander 2010:10ff). Därför är det viktigt att läraren i valet av läromedel är 

medveten om genusuppdraget i läroplanen. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att granska hur flickor och kvinnor framställs i tre olika läromedel 

i svenska som är riktade till mellanstadiet, det vill säga årskurs 4–6. Dessa läroböcker 

publicerades 1980, 2005 och 2014, alltså under tre olika läroplaner som infördes under 

åren 1980, 1994 och 2011. Fokus ligger på om de läromedel som förekommer och har 

förekommit i skolan följer den värdegrund som skolan arbetar med i fråga om 

genusmedvetenhet, och specifikt hur flickor och kvinnor framställs i läroböckerna. 

Studiens frågeställningar är följande: 

 Hur framställs flickor och kvinnor i de tre utvalda läroböckerna?  
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 Hur skiljer sig föreställningar om femininitet i de undersökta läromedlen kopplat 

till de läroplaner som var aktuella vid utgivningen?  

Den här studien undersöker om de tre olika läromedlen speglar den värdegrund som 

skolan har att förhålla sig till i fråga om genusmedvetenhet. Det är därför viktigt att 

betrakta varje läromedel med hänsyn tagen till vilken läroplan som var aktuell under 

den tid den fanns på marknaden och användes i undervisningen, eftersom 

medvetenheten om genus och genusfrågor har varierat under olika tider. 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet behandlas studiens begreppsdefinitioner, bakgrund och teoretiska 

utgångspunkt.  

2.1 Begreppsdefinitioner 

De tre centrala begreppen i den här studien är genus, genusperspektiv och genusstruktur. 

Det första begreppet, genus, är ett samlingsbegrepp för både det maskulina och 

feminina, och i det ingår både de biologiska skillnaderna men också de sociala som 

konstrueras utifrån kön. Josefson menar att ”genus är det begrepp som används för att 

förstå och urskilja de sociala och kulturella faktorer som gör att flickor och killar 

förväntas vara på ett visst sätt” (Josefsson 2005:5). 

 Genusperspektiv är ett begrepp som används för att uppmärksamma ojämlikheter 

mellan könen. Genom att anlägga ett genusperspektiv kan man upptäcka och beskriva 

missförhållanden i olika lager av samhället. Hirdman (2001) beskriver 

genusperspektivet med hjälp begreppet könsroller, där rollerna som kvinnor och män 

kan ingå i håller dem isär (Hirdman 2001:12–13). Genusperspektivet är alltså 

applicerbart på flera olika plan, men i den här studien fokuseras utbildning, där 

relationerna mellan olika genusroller blir särskilt intressanta i läroböcker. 

 Det tredje begreppet är genusstruktur. Med detta menas att kvinnor och män följer 

olika mönster utifrån sitt kön, och dessa mönster samlas inom begreppet genusstruktur 

(jfr Nihlén & Nilsson 2006:97–102). 

2.2 Genusstrukturer i samhället 

I Reconstructing gender – a multicultural anthology (2009) skriver Judith Lober att 

samhället har förväntningar på alla människor, kvinnor som män, om hur de ska bete sig 

och hur de förväntas vara (Lober 2009). Det finns många exempel på det här, 
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exempelvis att flickor förväntas bära rosa klädesplagg och vara gulliga medan pojkar 

ska vara mer hårda och bära kläder med mörkare färger (Disch 2009:112f). Dessa 

förväntningar styr vårt beteende och börjar redan vid födseln när sjukhuspersonalen 

tenderar att kommunicera olika med barnet beroende på om det är en pojke eller flicka 

(Nihlén & Nilsson 2006:97ff).  

Moira von Wright (1998:9) skriver att människor har en tendens att kategorisera 

varandra efter könstillhörighet. Det finns en allmän uppfattning i samhället om att 

genusskillnader grundar sig på det biologiska könet. Det här återspeglas i de 

genusdebatter som äger rum, där det inte sällan pratas om hur kvinnor till exempel på 

grund av vissa specifika hormoner är bättre bilförare än män, som på grund av högre 

halter av testosteron istället anses mer våldsamma. von Wright delar dock inte denna 

uppfattning, eftersom hon menar att det är samhället som gör denna uppdelning av 

könen (von Wright 1998:9). Med Judith Butlers (2007) ord är genus är något vi gör mer 

än något vi är. Butler menar även att makten i samhället formar vår syn på genus, och 

att föreställningar som finns om vad som är feminint och maskulint är en återspegling 

av de maktstrukturer som finns i samhället (2007).  

Einarsson & Hultman (2001) resonerar utifrån ett genusperspektiv om hur språket 

speglar föreställningar om kön i samhället. Vissa ord i språket är endast kvinnliga eller 

manliga, till exempel ombudsman och sjuksköterska, och trots att dessa båda yrken både 

har manliga och kvinnliga representanter finns det inga ord som är täcker det i språket. 

Språket är kvar i de genusmönster som var vanligare förr då sjuksköterskor nästan alltid 

var kvinnor och ombudsmannen nästan alltid var en man. Ord som beskriver det 

manliga har oftast en bibetydelse som speglar det manliga som starkt och modigt, 

medan ord som har med kvinnor att göra ofta har en mer negativ bibetydelse. Exempel 

på ett sådant ord är äventyrlig. Om det är en man som är äventyrlig, tolkas det ofta som 

något starkt och berömvärt. En äventyrlig kvinna kan däremot ses som våghalsig och 

dumdristig. Einarsson & Hultman menar att detta tvetydiga språkbruk härstammar i 

värderingar och språkliga erfarenheter som speglar tidigare samhällsstrukturer 

(Einarsson & Hultman 2001:5–6).  

2.3 Genus i skolan 

Nihlén & Nilsson (2006) är kritiska till den stereotypa genusstruktur som ofta finns i 

skolan. Normer och värderingar präglar lärarens bemötande av elever beroende på om 

det är flickor eller pojkar. Flickor förväntas vara trevliga och ordentliga, och därför 
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bemöts de på ett sätt som speglar den förväntningen medan pojkarna får ett lite tuffare 

bemötande eftersom förväntningarna är att de är hårdare i sin personlighet än flickorna 

(Nihlén & Nilsson 2006:106). Maria Hjalmarsson (2009) beskriver i sin avhandling 

Lärarprofessionens genusordning hur de värderingar som finns i samhället tas med in i 

skolans värld, både av pedagoger och av elever (2009:20ff). Ett exempel är att skolan 

bibehåller de genusstrukturer som finns genom att skolämnen beskrivs som feminina 

eller maskulina. Exempelvis ser ofta både elever och lärare syslöjd som något feminint 

och träslöjd som maskulint (Nihlén & Nilsson 2006:106). 

 Einarsson & Hultman (2001) fokuserar i en studie hur muntlig kommunikation 

mellan könen går till i skolan och hur pojkar och flickor tillsammans med läraren 

kommunicerar med varandra i olika samtalssituationer. De menar att klassrummet är en 

offentlig miljö där eleverna ska träna på att tala inför grupper utanför den närmsta 

kretsen, exempelvis med kompisarna eller lärare. Även i det talade språket kommer 

förväntningar in som säger att män får ta sig större muntliga rättigheter än kvinnor: 

”män kan ta sig rätt att ostraffat avbryta kvinnor – om inte den sociala rangskillnaden är 

för stor till kvinnans fördel förstås” (Einarsson & Hultman 2001:70). Även om det i 

klassrumssituationer finns en lärare med används fortfarande dessa osynliga regler för 

hur pojkar och flickor får behandla varandra och ta plats i klassrummet (Einarsson & 

Hultman 2001:69–71).  

2.4 Genus i skolans läromedel 

Normer och mönster för genus förs vidare i skolans undervisning men också genom de 

läromedel som används i undervisningen, eftersom män ofta har en dominerande roll i 

skolans läromedel (Hjalmarsson 2009:20ff). Ohlander, Carlberg & Bondestam (2010) 

skriver i sin rapport Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia att de 

läromedel som används i skolan oftast handlar om män, medan kvinnor lyser med sin 

frånvaro. Det här är något som är tydligt i just historieämnet eftersom kungar och 

adelsmän ofta står i fokus (Ohlander 2010:10ff). Den forskning som Ohlander har gjort 

visar att läromedel inte alltid uppfyller de krav på jämställdhet som kan utläsas i skolans 

värdegrund för Lgr 11, där det bland annat står: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Lgr11:7, min emfas) 

Ohlander (2010) menar att det tar tid innan läromedelsförfattarna tar hänsyn till den 

forskning som finns om genus och jämställdhet. För att få en förändring måste också 
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lärare arbeta aktivt med genusfrågor och inkludera eleverna i arbetet, genom att belysa 

genusfrågor men också genom att använda aktuella läromedel som har ett mer jämställt 

synsätt där både män och kvinnor får utrymme i litteraturen (Ohlander 2010:10).  

2.5 Tre läroplaner  

De tre olika läromedel som analyseras i den här studien har tillkommit under tre olika 

läroplaner. Läroplanerna är skrivna under olika decennier då olika normer och 

värderingar rådde i samhället. Det blir därför intressant att se hur dessa normer och 

värderingar speglas i läroplanerna och sedan återfinns i de läromedel som användes 

under läroplanernas aktiva tid. Läromedlen som analyseras i den här studien är 

publicerade 1980, 2005 och 2014. Mitt urval av läromedel kan kopplas till Läroplanen 

för grundskolan 1980 (Lgr80), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Lpo94) och de nuvarande styrdokumenten 

som är Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11).  

Den första delen av Lgr80 innehåller avsnittet Mål och Riktlinjer vilket motsvarar 

Skolans värdegrund och uppdrag i Lgr11. I detta avsnitt i Lgr80 finns enbart en kortare 

skrivning som kan kopplas till jämställdhet:  

Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och bildning ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan (Lgr 80:15, min emfas) 

Det finns alltså en ambition att samtliga elever ska ha rätt till samma utbildning 

oberoende av faktorer som exempelvis kön. 

Lpo94 och Lgr11 skiljer sig inte så mycket från varandra, speciellt inte i de första 

kapitlen där de är identiska. Skillnaderna kommer senare i de delar som hanterar 

ämnesplaner och kunskapskrav. Målet är att skolan ska vara en plats för alla och att 

samtliga elever ska få möjlighet att lyckas. I Lpo94 och i Lgr11 står det med exakt 

samma ordalydelse i avsnittet En likvärdig utbildning: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 

som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (Lpo94:4; Lgr11:8). 

I jämförelse med Lgr 80 är innehållet detaljerat och specifikt när det gäller skolans roll i 

genusfrågor. Den äldre läroplanen från 1980 stannar vid frasen ”oberoende av kön”, 

medan de nyare läroplanerna uppvisar ett mer nyanserat och utvecklat förhållningssätt. 

Lpo94 och Lgr11 är mer specifika i sitt ordval, och där ligger istället fokus på att det 

inte spelar någon roll om du är flicka eller pojke: du ska ha bedömas, bemötas och 
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inneha samma rättigheter till en bra utbildning oavsett kön. Det står även att skolan ska 

motverka de traditionella könsmönstren, och det tyder på att det finns en medvetenhet 

om att de finns mönster för hur pedagoger och annan personal behandlar flickor och 

pojkar i skolan.  

2.6 Teoretiskt perspektiv 

För att besvara studiens frågor använder jag Maria Nikolajevas (2004) teoretiska 

konstruktion av hur manliga och kvinnliga karaktärer beskrivs i barnlitteratur. 

Nikolajeva har i sin forskning visat att män och pojkar ofta beskrivs som starka, 

våldsamma, känslokalla, medan kvinnor och flickor framstår som vackra, 

aggressionshämnade, emotionella, milda och lydiga (2004:129). Uppställningen nedan 

beskriver hur kvinnligt och manligt ofta stereotypiskt framställs i barnlitteratur 

(Nikolajeva 2004:129). 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämnade  

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande  

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Intuitiva  

 

Teorin ger verktyg för att synliggöra maktstrukturer i litterära texter genom en beprövad 

modell (ovan) som beskriver hur kvinnligt och manligt ofta stereotypiskt framställs i 

barnlitteratur (Nikolajeva 2004:129). I analysen används inte Nikolajevas konstruktion i 

sin helhet, utan fokus ligger på styrka, aktivitet, känslosamhet, omtänksamhet och 

självständighet. 
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Detta ramverk används som grund för textanalyserna i den här studien, och ska förstås 

som en teoretisering av stereotyper, baserat på hur de framstår i barnlitteratur i 

Nikolajevas (2004) tappning.  

3 Metod och material 

I det här kapitlet behandlas studiens analysmetod, avgränsningar och materialurval. 

Avslutningsvis presenteras också metod- och materialkritik. 

3.1 Analysmetod 

Studien består av en kritisk textanalys där tre läromedel analyseras ur ett 

genusperspektiv. Vidare är studien komparativ, eftersom läromedel från olika decennier 

jämförs med varandra. Analysen utgår ifrån Nikolajevas (2004) teoretiska konstruktion 

av hur manligt och kvinnligt beskrivs i litteraturen. Utifrån den modellen kommer 

samtliga texter att analyseras för att jag dels vill undersöka bilden av flickor i läromedel, 

dels ställa det i förhållande till de läroplaner som var aktuella. På så sätt kan jag också 

spåra om läromedlen har förändrats över tid eller inte.  

Analysen grundar sig på en närläsning av texterna, i vilken nyckelord och 

beskrivningar har färgkodats. Därefter har data kategoriserats i förhållande till hur 

flickor beskrivs, alltså om de beskrivs åt det kvinnliga eller manliga hållet enligt 

Nikolajevas (2004) ramverk. I analysen har även några av de manliga karaktärerna 

undersökts, eftersom jag ville använda pojkar som konstrast till beskrivningen av 

flickor. Efter kategoriseringen har en tolkning av karaktärernas olika drag gjorts, och jag 

lyfter fram vad som gör att de kan upplevas som antingen mer manliga eller mer 

kvinnliga i den beskrivning som läroboken erbjuder.  

3.2 Diskursanalys 

Studien är en kvalitativ undersökning av hur framställningar av flickor skildras i tre 

läromedel i svenska för grundskolan i årskurserna 4–6. I den kritiska diskursanalysen 

hävdar forskarna att ideologiska effekter skapas, så som ojämlika maktförhållanden 

mellan olika sociala grupper och mellan kvinnor och män. Diskursanalysen har i uppgift 

att analysera ojämlika förhållanden utifrån ett kritiskt förhållningsätt med syfte att göra 

samhället mer rättvist och jämställt. Denna metod har som avsikt att använda de resultat 

som framkommer för att göra en förändring inom området som analyseras (Winther & 

Phillips 2000:66–70).  
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 I den första forskningsfrågan Hur framställs flickor och kvinnor i det undersökta 

materialet? närläses texterna som helhet, men jag går även djupare in i utvalda delar. 

Det som eftersöks är hur flickor, och i viss mån pojkar, framställs i läromedelstexterna. 

Analysen av hur pojkar framställs används i förekommande fall som en konstrast till hur 

flickor beskrivs. Den andra frågan (Hur skiljer sig föreställningar om femininitet i de 

olika läromedlen kopplat till rådande läroplaner?) analyseras genom närläsning av 

partier i läroplanerna som anknyter till jämställdhet mellan män och kvinnor. 

3.3 Material 

Det material som analyseras i studien är Fjärde läseboken, jag lär mig läsa, Zoom 

svenska grundbok år 5 och Bums, läsförståelse textbok år 4.  

3.3.1 Urval 

Den första boken som analyseras är Fjärde läseboken, jag lär mig läsa (Pettersson 

1986). Läromedlet är uppbyggt av fristående texter som är skrivna av bland annat Astrid 

Lindgren. Samtliga texter i boken är av skönlitterär karaktär, och de är anpassade till 

åldersgruppen på så vis att karaktärerna gör saker som barnen kan antas känna igen sig 

i. Detta läromedel förekommer endast i två upplagor, vilket tyder på att 

användningsfrekvensen inte varit så stor. Jag kan inte säkerställa i vilken omfattning 

boken använts, eftersom denna information inte finns att tillgå. 

 Det andra läromedlet som undersöks är Zoom, Svenska, grundbok år 5 (Andersson 

m.fl. 2005). Den här boken är också uppdelad i olika fristående kapitel. De texter som 

finns med i Zoom är tidigare publicerade texter av fakta- och skönlitterär karaktär. Detta 

är ett läromedel som används än idag i skolan.  

 Slutligen analyseras Bums, läsförståelse textbok åk 4 (Wendéus 2014). Även 

denna bok innehåller olika typer av texter som berättande, argumenterande, förklarande 

och beskrivande texter. Eftersom detta material publicerades 2014 är det svårt att 

säkerställa användningsfrekvensen av det i skolan idag. 

3.3.2 Avgränsningar 

Studien har som syfte att kartlägga förändringar som skett i läromedel under tre 

decennier i fråga om genus och genusmönster. Därför har jag valt att göra tre nedslag i 

de läroplaner som är relevanta för studien. Nedslagen som har gjorts innebär att enbart 

de delar som har med genus och jämställdhet att göra har extraherats. En annan 
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avgränsning är att inte hela läromedlen har analyserats utan bara enbart två texter från 

varje bok. 

3.4 Metod- och materialkritik 

Reliabiliteten i studien kan kritiseras eftersom endast ett läromedel får representera hela 

årtionden, istället för att det totala utbudet av läromedel från de olika decennierna 

studeras. En sådan heltäckande undersökning var inte möjlig att genomföra inom 

ramarna för denna studie. Även urvalets representativitet kan kritiseras eftersom ingen 

studie görs på hur många lärare som använder just dessa läromedel eller hur ofta de 

används i undervisningen.  

 Det finns både fördelar och nackdelar med en kvalitativ analys. En fördel är att det 

finns en nära koppling till det material som analyseras. Andra fördelar är att det finns 

mycket material att väja mellan och det finns en möjligheter till alternativa förklaringar 

till det som hittas i analysen (Denscombe 2009:398–401). Det finns även nackdelar med 

att utgå ifrån en kvalitativ analys. Eftersom analysen bygger på forskarens egna 

tolkningar är det lätt att dessa återspeglar det egna ”jaget”. Det gör att analysen kan bli 

delvis olika beroende på vem det är som gör den, eftersom bakgrund och utbildning 

spelar in 

4 Analys 

I det här kapitlet redovisas analysen av de tre läromedel som behandlas i studien med 

fokus på hur de förhåller sig till uttryck för genus och i förhållande till respektive 

läroplan.  

4.1 Fjärde läseboken, jag lär mig läsa 

Den här läseboken riktar sig till årskurs 4 och har i syfte att träna eleverna på att läsa lite 

svårare texter. Texterna är av blandad karaktär, och både berättelser och dikter finns 

representerade. Boken publicerades 1986 och är därför kopplad till den första läroplanen 

för grundskolan (Lgr80,1980). I Lgr80 finns följande skrivning i kapitlet Skolans Mål 

som säger: ”Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan” (Lgr80, s.15, 

min emfas). Det går alltså att utläsa att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning 

oavsett kön, men samtidigt att ett uttalat jämställdshetsperspektiv saknas.  
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4.1.1 När Ofelia skulle till att somna 

Författaren till den analyserade texten är Lennart Hellsing, vars texter ofta är inspirerade 

av William Shakespeares pjäser genom att huvudpersonerna har samma namn och 

texterna en liknande handling som i Shakespeares verk. Den här texten handlar om 

Ofelia, en ung flicka som har svårt att somna och behöver någon som sover med henne. 

Då hon ligger ensam i sängen kommer hon på att det finns en pojke som heter Hamlet 

som kanske kan hjälpa henne i tankarna precis innan hon ska somna (Petersson 

1986:38–40).  

I texten beskrivs Ofelia som sårbar och som att hon har ett stort behov av andra 

människor just i den här situationen när hon ska sova. Men Ofelia framstår också i 

texten som en ung flicka som själv anser att hon har blivit stor och bör kunna somna 

själv som en självständig kvinna, vilket framgår i hennes uttalande ”Nu är jag stor och 

ligger här i sängen” (s.38). Att vilja vara stor och vuxen speglas också i det faktum att 

Ofelia inte väljer att tänka på mamma eller pappa som sängkamrat, utan hon söker tröst 

i tanken hos någon som är jämngammal med henne själv. Att vara självständig 

förknippas ofta som en manlig egenskap i litteraturen, medan kvinnorna förväntas vara 

beroende av någon annan (Nikolajeva 2004:129–133). Till en början följer inte Ofelia 

det givna könsmönstret, men detta bryts då hon kommer fram till att hon inte klarar av 

att sova själv utan behöver någon som ligger bredvid henne, eftersom ”att somna ensam 

det är mot naturen!” (s.38). Hon blir därför beroende och sårbar, vilket följer de 

stereotypa roller som kvinnor ofta får i berättelser (Nikolajeva 2004:129–130). I texten 

får vi följa hur Ofelia försöker vara modig och berätta om sina tidigare sängkamrater (en 

docka och en nalle): ”Förr hade jag min nallebjörn bredvid mig och dockan Anna i sin 

röda klänning”(s.38), men hon inser snabbt att hon inte kommer att kunna sova själv 

och behöver någon person i tankarna. Det är då som hon kommer att tänka på 

klasskompisen Hamlet. Hamlet beskrivs, som många pojkar i litteraturen som en stark, 

vänlig och trygg person att luta sig emot (Nikolajeva 2004:129). Detta kan anas i 

följande beskrivning ”[…] Hamlet med sin stora mössa och ögonen på skaft och boken i 

handen” (s.38).  

Att kvinnor inledningsvis beskrivs som självständiga för att sedan känna sig 

otillräckliga, är ett vanligt genusmönster i litteraturen, enligt Nikolajeva (2004). Precis 

det sker också med Ofelia, eftersom hon i början uppfattas som stark och självständig, 

vilket är ett typiskt manligt drag, men sedan blir osäker och förlitar sig på tanken på 

Hamlet för att kunna somna. Nikolajeva påpekar att de kvinnliga karaktärerna ofta är 
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starka individer i början av texterna och då uppvisar mer manliga drag, men att de allt 

eftersom ändras i tanke och handling. Kvinnorna och flickorna blir mer försiktiga och 

återhållsamma, och uppvisar alltså drag som ofta används vid beskrivningar av det 

kvinnliga i litteraturen (Nikolajeva 2004:129–133).  

4.1.2 En dag på landet 

En dag på landet är skriven av Ulf Nilsson och berättelsen är till viss del baserad på 

hans egen barndom. Den här texten handlar om en pojke som tillsammans med sin 

lillebror är på besök över sommaren hos sin farmor. En dag på landet innehåller tolv 

kortare kapitel, men i analysen fokuseras de första tre kapitlen när den äldre av bröderna 

ska hjälpa sin farmor med de sysslor som finns på gården. Pojken säger till farmor att 

han har beslutat sig för att hjälpa till med arbetet. Hon varnar pojken för att arbetet 

kommer att bli hårt och jobbigt och säger: ”Fast det är ganska tungt det jag ska göra. 

Undras om du orkar” (s.111). I detta sammanhang utmanas pojkens maskulinitet av 

farmor, eftersom förväntningarna på pojkar är att de ska vara starka och duktiga. 

I det andra kapitlet är alla tre ute i trädgårdslandet och arbetar. Den yngste pojken 

leker i landet, medan farmor och den äldre brodern jobbar på. De ska vända på jorden 

för att kunna så grödor där nästa säsong. Vid två tillfällen påpekar farmor än en gång att 

det är svårt och tungt, genom att säga ”Åh, men det är för tungt för dig” (s.112). Det gör 

pojken besviken och ledsen att han inte klarar av att utföra arbetet, och han beskriver sin 

farmor som en maskin med rutigt förkläde och en rund mage: ”Hon klev i stycket som 

en liten böjd och rund maskin…” (s.114). Efter att ha försökt ta upp tuvorna ger pojken 

upp och lägger sig i gräset där lillebror legat: ”Jag lade mig i hans håla och kisade upp 

mot himlen” (s.114).  

I det tredje kapitlet beskrivs omgivningen runt pojken där han ligger strax utanför 

landet. Han hör bland annat hur potatishandlaren skrattar på avstånd. Pojken får en 

tanke om att han vill uppleva så mycket som möjligt av det som finns att göra på landet. 

Han beslutar sig därför för att gömma sig och smyga ifrån sin farmor, som fortsätter att 

arbeta på i landet och inte upptäcker att pojken beger sig på upptäcktsfärd (s. 108–115). 

Läsaren får följa pojkens tankar: ”Hon hade inte märkt någonting. Så gick jag på 

upptäcktsfärd” (s.115).  

Pojken följer de manliga stereotypa dragen, så som att vara äventyrlig och visa en 

vilja att vara stark, båda drag som är vanliga i beskrivningar av pojkar i litteraturen. 

Texten skriver fram pojken som viljestark eftersom han absolut tänker försöka hjälpa 
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till, trots att arbetet kommer att vara tungt och inte alls lämpligt för en pojke i 10- 

årsåldern. Att han beslutar sig för att strunta i de uppgifter som farmor behöver hjälp 

med och istället ger sig i väg på äventyr är ett exempel på hur han agerar som det 

förväntas av en manlig karaktär, och han följer därför de mönster för manlighet som 

ofta finns i litteraturen, (Nikolajeva (2004:129).  

Pojkarnas farmor bryter mot dock mot de kvinnliga dragen genom att agera 

manligt. Hon är en stark, självständig person, och det är två drag som är stereotypt 

uppfattas som manliga. Men å andra sidan är också detta ett vanligt sätt att inledningsvis 

beskriva kvinnliga karaktärer, enligt Nikolajeva (2004). Kvinnorna är i början av 

texterna ofta starka och självständiga för att sedan anta kvinnliga drag som att vara 

försiktiga och beroende av andra. Det finns flera exempel på det här i barnlitteraturen, 

ett exempel är Annika i Pippi Långstrump. Hon är en flicka som inte vågar göra saker 

själv, men med lite stöd och uppmuntran vågar gå på äventyr.  

I det andra kapitlet blir pojken mer sårbar och beroende av sin farmor. ”Farmor 

ruskade redan andra torvan” tänker pojken och konstaterar: ”Hon fick hjälpa mig” 

(s.113). Det gör att hans karaktär skiftar lite, eftersom att vara beroende av någon annan 

inte är ett manligt drag utan drar mer åt det stereotypt kvinnliga. Pojken måste erkänna 

för sig själv att han inte kommer att kunna utföra det arbete som hans farmor gör utan 

problem: ”Men det var som om det stod tusen man därunder och höll emot” (s.113), 

tänker pojken precis innan han slutar med arbetet. Att inse sitt misslyckande är jobbigt 

för pojken, för han ska ju vara en hjälp för farmor och förväntas klara av arbetet. Farmor 

fortsätter att jobba vidare; hon är en stark kvinna som klarar av det arbete som krävs av 

henne för att driva gården. Hon bryter alltså mot de kvinnliga dragen som ofta 

förekommer i litteraturen på så sätt att hon inte bryts ner och blir en svagare karaktär, 

utan fortsätter att vara stark.  

I det tredje och sista kapitlet har pojken gett upp helt och lagt sig i landet och tittar 

upp mot himmelen och filosoferar: ”Himlen var blå och molnen gled förnäma förbi utan 

att bry sig om oss” (s.114). I det här kapitlet byter pojkens karaktär riktning mot det mer 

manliga igen då han beslutar sig för att gå på upptäcktsfärd och uppleva alla äventyr 

som finns på landet. Pojken tänker att hans farmor ska sätta stop för äventyret men det 

sker inte: ”Hon hade inte märkt någonting. Så gick jag på upptäcktsfärd.” (s.115). 

Farmor är så inne i arbetet så att hon varken ser eller hör vad pojken håller på med, och 

han kan därför ses som en driftig person som lyckas ta sig ifrån landet utan att bli 

upptäckt av farmor (jfr Nikolajeva 2004:129–133).  
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4.2 Zoom, Svenska grundbok årskurs fem 

Det här läromedlet är allsidigt och innehåller både skönlitterära- och faktatexter, men 

också inslag av dikter och folksagor. Denna bok publicerades år 2005 och är därför 

kopplad till målen och de riktlinjer som läroplanen (Lpo94) behandlar. I det första 

kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag” kan vi läsa följande: ”Människolivets 

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

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan 

skall gestalta och förmedla” (Lpo94, s.3, min emfas). Enligt läroplanen ska det alltså 

inte spela någon roll om du är pojke eller flicka; alla människor ska behandlas lika 

utifrån sina förutsättningar.  

4.2.1 Glad, ledsen, lycklig, sorgsen 

Texten är ett utdrag från Alva och familjen låtsas skriven av Johanna Nilsson. Det här är 

en text som handlar om två halvsyskon, Alva och hennes bror Oskar. Alva har en 

diskussion med sin mamma om varför hon skiljde sig från hennes pappa, och hon har 

många tankar kring skilsmässan. Ett exempel på detta är när Alva ställer frågan ”- 

Tycker du om pappa fortfarande?” till sin mamma. Funderingen uppkommer efter att 

hon har pratat om ämnet med sina vänner. Hon har en tanke om att alla som skiljer sig 

hatar varandra och beslutar sig därför att prata med sin mamma om det. Mamman svarar 

att inte det stämmer och att inte alla hatar varandra när man är skilda. Det gör att Alva 

får nya tankar och undrar därför varför hennes mamma ändå har skiljt sig. Hon får då 

till svar att de växte ifrån varandra, vilket låter jättekonstigt för Alva. I hennes värld 

växter man bara kroppsligt på längden och detta blir därför komplext för Alva att förstå. 

Mamman vet inte riktigt hur hon ska förklara situationen utan svarar ”Du kommer att 

förstå när du blir större.” (s.8). Alva upplever att mamman flyr från frågorna när hon lite 

undvikande säger ” – Det där är komplicerat…” (s.8). Detta gör att Alva blir arg på sin 

mamma, vilket kan utläsas genom att följa Alvas tankar: ”Mamma är feg.” (s.8).  

 Huvudpersonerna i den här texten är kvinnor, och handlar framför allt om Alva 

och hennes mamma. Halvbrodern Oskar har en biroll i texten; han finns med och 

påverkar Alva men har inte något stort utrymme i texten. Alva är en ung flicka i tidiga 

tonåren som har många tankar och funderingar i livet, och tanken om varför hennes 

föräldrar inte längre lever tillsammans är angelägen för henne. Hon vill verkligen ha ett 

svar på den här frågan och blir utmanad i tanken när hon ställer frågan till sin mamma. 
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Enligt Nikolajevas modell uppvisar Alva de typiska kvinnliga drag som återfinns i 

litteraturen. Hon visar känslor genom att ta upp frågan med sin mamma, därefter blir 

hon arg och frustrerad över att situationen är som den är och för att mamman väljer att 

inte svara på frågorna. Alva är också sårbar i sina tankar om separationen, och det är 

modigt av henne att ta upp frågan som verkar vara ett känsligt ämne i familjen. 

Samtidigt som det är en jobbig situation både för henne och mamman är Alva beroende 

av sin mamma och de svar som hon kan ge henne. Alla dessa drag som att vara 

omtänksam, emotionell och förstående är typiskt kvinnliga drag, och Alva passar in i 

den mallen. Hon beskrivs på ett typiskt kvinnligt sätt och agerar som hon förväntas att 

göra. Dock följer inte mamman den mallen, eftersom hon väljer att vara känslokall och 

hålla sig borta från de känslor som kan komma fram genom att svara på frågan. Det är 

ett tydligt manligt drag som mamman uppvisar i den situationen. Hon vill helst skydda 

sig själv och kanske även sin dotter. Mamman byter sedan riktning mot det mer 

kvinnliga efter att hon har avslutat samtalet och blir återigen den omtänksamma 

mamman som tar hand om sin dotter: ”Mamma ger Alva en klapp på kinden och sedan 

är hon borta” (Andersson m.fl. 2005:8). Som nämnts tidigare är det ett mönster som 

finns i texter att de kvinnliga karaktärerna först är starka och drar lite mer åt det manliga 

hållet för att sedan byta riktning och bli mer sårbara och beroende av andra (Nikolajeva 

2004:129–133).  

4.2.2 Vill du bli mästerdetektiv? – Hur löser och skriver man deckargåtor? 

Den här texten handlar om en detektivgåta där mordet på greve Störtrik ska lösas. 

Berättelsen är uppdelad i tre delar, och efter varje del får läsaren själv fundera på vad 

som kan ha hänt med greven.  

 I den första delen ringer grevinnan till polisen och säger att hennes smaragder har 

blivit stulna av någon under kvällen. När en kommissarie kommer till huset upptäcker 

han att det också har skett ett mord och beslutar sig för att lösa de båda fallen. Han 

börjar med att intervjua de tre personerna som fortfarande lever i huset: grevinnan, 

butlern och husan. I dessa intervjuer får han reda på flera ledtrådar och kommer även 

fram till att någon av personerna ljuger och försöker dölja något. Vad ledtrådarna 

handlar om får läsaren inte reda på i den här delen av texten.  

 Den andra delen är en fortsättning på förhöret med grevinnan. Hon berättar hur 

greven var som person, och det kommer fram att han var ganska snål och att det ofta 

”hade ofta varit gräl om hennes klädkonto” (s.38). Grevinnan berättar att greven inte 

brydde sig om vad hans egna kläder kostade utan bara var intresserad av att grevinnan 
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inte skulle handla för mycket. Ett exempel på detta är ”till sig själv hade greven alltid 

sett till att köpa fina kostymer, västar och slipsar” (s.38). Grevinnan hade tidigare bråkat 

med husets butler och husa om hushållskassan, eftersom hon hade märkt att det fattades 

pengar och därför hade konfronterat personalen om var pengarna tagit vägen, något som 

de hade svårt att förklara. När hon sedan hade satt sig i biblioteket för att läsa tidningen 

hörde hon att dörren öppnades och en man rusade in i rummet. Det var slutet av del två i 

berättelsen. 

 I den sista delen av berättelsen återges ett samtal mellan grevinnan och 

kommissarien. Hon berättar hur mannen som hade kommit in i rummet hade skrikit att 

hon skulle ge honom alla hennes pengar och smycken. Han hade även försökt att ta sig 

in i kassaskåpet och när grevinnan inte lyckades öppna det fort nog hade han tagit fram 

en pistol och viftat emot henne. Under det här rånet hade greven kommit in i rummet 

och försökte att skydda sin fru, men han hade blivit nedslagen av mannen. Sedan hade 

han tagit samtliga smycken och hoppat ut genom fönstret. Kommissarien berättar att det 

fortfarande finns delar i berättelsen som inte stämmer och beslutar sig därför att 

misstänka grevinnan och butlern för mordet på greven (s.36–39). 

 I den här berättelsen är en kvinna, grevinnan, huvudperson i texten eftersom den 

berättas utifrån hennes perspektiv. Greven har den traditionellt manliga uppgiften att ta 

hand om ekonomin i huset, och mellan raderna går det att utläsa att greven är en person 

som vet vad han vill och bestämmer över grevinnan. Han har typiska manliga 

karaktärsdrag, eftersom han ska vara mannen i huset och beskydda familjen. Han är 

också girig då han ser till att ha ”fina kostymer, västar och slipsar” (s.38), medan 

grevinnans kläder inte spelar så stor roll för honom. Butlern och husan får läsaren inte 

så mycket information om, annat än genom beskrivningar av deras arbetsuppgifter. 

Husan tar hand om huset medan butlern kör bilen, öppnar dörren och så vidare. De har 

alltså tydliga könsroller i sina arbetssysslor. Analysen av grevinnan är lite mer 

komplicerad eftersom hon inte följer de genusmönster som de flesta kvinnliga 

karaktärer i böcker gör. Hon är inte den typiskt starka som sedan blir mer mjuk, utan 

hon är sårbar i början och beroende av sin man. När hon berättar om stölden och 

grevens dödsfall för kommissarien låter hon ledsen och förvirrad, men det första hon 

säger till kommissarien när hon ringer efter hjälp är ” – Mina smaragder är försvunna! 

Min man är ihjälslagen! Kommissarien måste komma.” (s.36.). Det inte läsaren vet då 

är att hon eventuellt egentligen döljer ett mord på sin egen man. Läsaren vaggas in i 
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tankar om att hon kan ju absolut inte ha gjort något, eftersom hon är så snäll och trevlig, 

precis som kvinnor stereotypiskt ofta målas upp (Nikolajeva 2004:129–133). 

 Grevinnans karaktär liknar Annikas i Pippi Långstrump; hon är också lite 

försiktig men bryter samtidigt mot de förväntningar som finns på en kvinnlig karaktär. 

Precis som Annika är grevinnan fint klädd och har ett beteende som inte avviker från 

samhällets normer. Men samtidigt är hon lite äventyrlig och vågar prova saker och göra 

något oväntat utan att veta vad konsekvenserna av handlingen blir. Grevinnan är 

troligen inblandad i mordet på sin man men försöker att få det att se ut som om någon 

annan i huset eller en person utifrån är skyldig. Grevinnan framstår som en fin dam och 

agerar utefter det genom att bli förvånad när kommissarien misstänker henne för brottet 

(jfr Nikolajeva 2004:129).  

4.3 Bums, läsförståelse årskurs fyra 

Bokens innehåller fristående texter med omväxlande karaktär. Den här boken är utgiven 

år 2014 och kommer därför att analyseras utifrån den aktiva läroplanen för denna tid, 

Lgr11. 

4.3.1 Det finns ingen slump 

”Det finns ingen slump” är ett utdrag ur En morgon stod hon bara där, skriven av Per 

Nilsson. Texten handlar om en flicka vars pappa inte tror på att det finns någon slump, 

utan att allt som händer har en mening. Pappan har påpekat det här många gånger, men 

hon är inte helt övertygad om att det stämmer. Han säger att det är en trygghet att alltid 

veta att allt du gör har en mening och att allt hänger samman. Flickan ifrågasätter det 

här i när hon ställer frågan ”Var det meningen att han och mamma skulle skiljas?” (s.4), 

men pappan tycker inte alls att det är konstigt. Meningen var ju helt enkelt att de skulle 

skaffa flickan, inte alls att de skulle leva ihop, utan bara skaffa barnet ihop.  

I texten berättar flickan om en specifik händelse som äger rum vid en miljöstation. 

Flickan och hennes pappa var där för att slänga skräp, men på platsen fanns också 

trollkarlen Malaki. Genast funderar flickan på om det kanske inte var en slump att de 

var där samtidigt. De blir även klara på platsen samtidigt, och pappan undrar var Malaki 

bor någon stans. De beslutar sig för att följa efter honom för att ta reda på detta. Det 

visar sig att han bor vid det sista huset innan staden tar slut, och de sitter kvar en stund i 

bilen och bara ler innan de återvänder hem. Flickan börjar fundera och tänker att kanske 

har hennes pappa rätt i att allt som händer har en mening. I slutet av utdraget säger 

flickan ”Nej, kanske var det ingen slump att jag fick reda på var trollkarlen Malaki 
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bodde.” (s:5). Kanske var det ingen slump att flickan, för redan samma kväll cyklade 

hon dit. Vad som hände där och vad som komma skall kanske inte var en slump trots 

allt. Mer än så får vi inte reda på i det här utdraget av Det finns ingen slump, men 

flickan har beslutat sig för att titta närmare på huset (Wendéus 2014:4-5). 

Dottern har en viktig roll i berättelsen, men även pappan är en viktig person 

eftersom han introducerar dottern för tanken om att inget är en slump. Flickan i 

berättelsen agerar inte alls som de flesta andra kvinnliga karaktärer brukar agera i 

skönlitterära texter. Hon är frågvis och äventyrlig och har fått samma äventyrliga gener 

som sin pappa. Pappan drar med sin dotter på spännande äventyr, men flickan är inte 

rädd utan mer förväntansfull på vad som ska hända: ”Så vi följde efter den bruna 

skåpbilen, lekte deckare på skuggningsuppdrag.” (s:5). Hon verkar inte vara rädd, och 

upplevs som självständig i sitt sätt att tänka och agera. Efter det att hon och pappan har 

varit utanför huset beslutar hon på egen hand att cykla tillbaka och tänker: ”Kanske det 

var meningen från början. Att jag skulle cykla dit den kvällen ” (s:5). Hon är inte helt 

övertygad om att hennes pappa har rätt när han säger att det inte finns någon slump och 

att allt som händer har en mening. Det kan tolkas som att hon är självständig i sitt sätt 

att tänka och resonera. Det självständiga agerandet är ett mer manligt drag som flickan 

uppvisar. Trots att hon har en del manliga drag visar hon även några drag som är 

vanliga hos kvinnliga karaktärer, exempelvis att hon funderar på sina känslor om varför 

hennes föräldrar skiljde si:; ”Var det meningen att han och mamma skulle skiljas till 

exempel, var det bestämt från början att det skulle bli så? ” (s, 4). 

Flickan är även analytisk, och hon ställer frågor som hon sedan analyserar innan 

nästa fråga på ämnet kommer upp. Exempel på det här är när pappan pratar om en hund 

så nämner han att det är en gatukorsning. Flickan tänker inte mer på det just då, men 

senare i texten när hon har funderat klart säger hon: ”- Du sa att hunden var en 

gatukorsning” (Wendéus 2014:5) och visar på så vis att hon inte förstått det bildliga 

uttryck som pappan använder och därför ifrågasätter det. Hon påpekar också att hon inte 

tror på sin pappas teori genom att ge exempel på händelser som hon anser inte borde ha 

hänt om det inte finns någon slump i världen. Att flickan gör denna analys ger henne ett 

mer manligt beteende; (jfr Nikolajava 2004), men hon är stark i sig själv och funderar 

på och ifrågasätter det som pappan berättar.  

Flickan är en äventyrare, och hon får inspiration av sin pappa som berättar om de 

äventyr som han och hans kompisar gjorde när de var yngre. Nu vill flickan göra samma 

sak, och det kan vara en av anledningarna till att hon beslutar sig för att cykla tillbaka 
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till huset för att titta på hur det ser ut på närmare håll. Flickan blir påverkad av sin pappa 

och blir därför en karaktär med mer manliga drag. Eftersom det inte är kvinnligt att vara 

äventyrlig i litteratur är flickan en normbrytare. I texten Det finns ingen slump pratar 

hennes pappa med henne på ett positivt sätt, och han bemöter henne som vem som helst 

och inte som en liten flicka. Han behandlar henne mer som en manlig karaktär än den 

kvinnliga som hon är.  

I relation till läroplanerna visar analysen att trots att Lpo94 och Lgr11 har samma 

formuleringar, så kan ändå medvetenheten hos läromedelsförfattarna sägas ha förändrats 

över tid. Författarna kan ha utvecklat medvetenhet om genusfrågor och därför skrivit in 

kvinnliga karaktärer som uppvisar stereotypa manliga drag.  

4.3.2 Sammanfattning 

Sammantaget visar genusmönstren i de analyserade läroböckerna att det finns skillnader 

mellan de kvinnliga karaktärerna som har analyserats i de tre böckerna. Exempel på 

dessa skillnader är att farmor i En dag på landet är en stark kvinnlig karaktär som bryter 

mot de kvinnliga mönstren. Farmor visar att kvinnor kan, och hon sköter hela gården 

själv. Det finns fler starka kvinnor i texterna, exempelvis i berättelsen Glad, Ledsen, 

Lycklig, Sorgsen, där Alva framställs som en stark person medan hennes mamma är 

något svagare, eftersom hon nyligen har gått igenom en svår skilsmässa från Alvas 

biologiska pappa. Även i texten Det finns ingen slump är huvudkaraktären en person 

som bryter mot rådande normer. Flickan i berättelsen är en stark karaktär med en frisk 

vilja att upptäcka och göra saker. Hon har en äventyrlig sida som hon vill utforska mer. 

Detta går att koppla till den nuvarande läroplanen (Lgr11) där alla elever oberoende av 

kön ska få utveckla sitt intresse för att söka kunskaper. Flickan får denna chans genom 

sin pappa som är öppen för hennes äventyrslust.  

4.4 Läseböckerna och läroplanerna 

I det här avsnittet diskuterar jag studiens andra frågeställning som är Hur skiljer sig 

föreställningar om femininitet i de olika läromedlen kopplat till rådande läroplaner? 

Det som framkommer om man jämför läroplanernas skrivningar om 

genusmedvetenhet med analysen av karaktärerna i texterna är att det inte har skett 

någon stor förändring mellan 2005 (Zoom, svenska grundbok år 5) och 2014 (Bums, 

läsförståelse textbok åk 4), eftersom båda dessa läromedel innehåller karaktärer som 

uppvisar både kvinnliga och manliga drag som förekommer i litteraturen. Texterna har 

exempelvis visat att kvinnor också är nyfikna, äventyrliga och vill lära sig mer m 
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världen. Om bilden av flickor och kvinnor ställs mot de läroplaner som var aktuella när 

böckerna skrevs framkommer det att både pojkar och flickor ska behandlas lika. 

Exempelvis står det i följande i de tre läroplanerna ”Alla skall, oberoende av kön…” 

(Lgr80, s.15) ”… jämställdhet mellan kvinnor och män…” (Lpo94, s.3, Lgr11, s.11.). 

Det är alltså tydligt att man har eftersträvat en jämlikhet i de två senaste läroplanerna, 

men att det först blir synligt i boken Bums från 2011. 

Även i Fjärde läseboken – jag lär mig läsa har en positiv vinkling i den andra 

berättelsen som handlar om farmor. Hon beskrivs som en krutgumma av pojken som 

blir imponerad av att hon klarar av det hårda arbetet i trädgårdslandet. Berättelsen om 

farmor speglar det som står i läroplanen (Lgr80) att det inte ska vara någon skillnad 

mellan könen. I berättelsen är det precis så; det spelar ingen roll om personen som 

arbetar hårt ute i landet är man eller kvinna. I Lgr80 står det visserligen att alla elever 

ska ha samma rättigheter till att få en bra skolgång och bra förutsättningar för det 

fortsatta livet ”oberoende av kön” (Lgr80, s.15), men mer tydligt än så är inte 

jämställdhetsaspekten uttalad i det här styrdokumentet. Både pojkar och flickor ska ha 

samma rätt till utbildning, men längre än så sträcker sig inte styrdokumentens 

intentioner vid den här tiden.  

I Lgr 80 kan vi läsa följande i delen Skolans mål: ”Läroplanen speglar 

demokratins samhällssyn och människosyn: människan är aktiv, skapande, kan och 

måste ta ansvar och söka kunskap (s15)”. Detta kan kopplas till texten En dag på landet 

där pojken får utforska sina äventyrliga sidor och själv söka kunskaper som finns runt 

omkring honom. Flickorna beskrivs inte alls på samma vis. De är starka inledningsvis, 

men bryts sedan ner till svagare individer. Exempel på detta är Ofelia i texten När 

Ofelia skulle till att somna. Hon är först säker på att hon kan somna själv, men blir allt 

mer osäker och behöver till slut en manlig karaktärs hjälp. I styrdokumenten från 1980 

kan det alltså utläsas att skolans huvuduppgift framförallt innebär att eleverna får goda 

kunskaper och färdigheter inom olika områden, men det finns inga specifika skrivningar 

i läroplanen som antyder ett jämställdhetsfokus, annat än den allmänna skrivningen 

”oberoende av kön”.  

5 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat.  
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5.1 Hur flickor och kvinnor framställs i de tre läroböckerna 

Enligt Butler (2007) finns olika förväntningar på kvinnor och män, och i texten ”En dag 

på landet” blir detta synligt. Pojken har en förväntning på sig att vara stark och hjälpa 

till med de sysslor som finns på gården. I denna text finns det även en stark kvinnlig 

karaktär, nämligen pojkens farmor som lever själv och därför får fixa med det mesta 

själv. Diskursanalysens strävan att lyfta upp ojämlika förhållanden för att sätta sökljuset 

på maktpositioner är användbar här. Mellan pojken och hans farmor fördelas makten 

enligt genusmönstret, eftersom pojken själv väljer vad han vill göra och när han vill 

arbeta, även om farmor borde ha större makt eftersom hon är vuxen och äldre. Farmor, å 

andra sidan, kan också sägas motsätta sig de stereotypa kvinnliga dragen (jfr Butler 

2009), och hon lever inte upp till kravet att kvinnor ska vara vackra, lydiga och 

självuppoffrande, enligt Nikolajevas teoretiska konstruktion av femininitet och 

maskulinitet i barnlitteratur (2004). Motsatsen till detta finns i texten ”När Ofelia skulle 

till att somna” där Ofelia lever upp till de stereotypa förväntningar som finns på en ung 

kvinna. Hon förväntas att vara rädd och osäker, och egentligen inte ha någon makt alls 

att tala om. Den här texten uppfostrar alltså inte unga kvinnor att bli mer självständiga, 

utan Ofelia visar att det är nödvändigt att ha en manlig person vid sin sida. Med 

diskursanalytiska termer är Ofelia mer eller mindre maktlös. 

I de analyserade texterna i läromedlet Zoom, svenska grundbok årskurs fem finns 

två olika kvinnliga karaktärer. I texten ”Glad, ledsen, lycklig, sorgsen” finns en ung 

flicka som är sårbar och visar sina känslor på ett sätt som är typiskt kvinnligt (jfr 

Nikolajeva 2004). Huvudkaraktären har en förebild, som är hennes mamma, men både 

dottern och mamman följer de förväntningar som finns kvinnligt uppträdande (jfr Butler 

2007). Kvinnor förväntas bland annat vara emotionella, och i det här fallet är det 

mamman är mest sårbar i situationen där dottern kräver att få svar på sina frågor. Även 

om dottern också följer de kvinnliga dragen och visar känslighet är hon ändå en starkare 

individ som försöker förstå vad som händer i hennes liv. I den andra texten Vill du bli 

mästerdetektiv? har den kvinnliga karaktären en helt annan roll än den som förväntas. 

Hon börjar som en svag kvinna, men byter sedan karaktär och blir allt starkare. Enligt 

von Wright (1998) finns i samhället olika kategorier att placera in människor i, alltså 

stereotypa förväntningar på hur kvinnor och män bör vara och bete sig. Grevinnan följer 

inledningsvis de mönster som förväntas av henne, och hon uppvisar egenskaper som 

Nikolajeva (2004) skriver är typiskt kvinnliga. Ju längre berättelsen fortskrider, desto 

mer förändras grevinnans beteende och hon blir starkare och mer självständig. I detta 
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skede bryter hon mot de förväntade genusstrukturerna, och skapar då också obalans i 

maktrelationen.  

I det tredje läromedlet Bums, läsförståelse årskurs fyra i texten ”Det finns ingen 

slump” bryter den kvinnliga karaktären mot Nikolajevas teori om genusförväntningar 

(2004). Flickan i den här berättelsen är både stark och frågvis. Flickans pappa bryter 

också mot det förväntade, eftersom han uppmuntrar sin dotter att vara aktiv och 

äventyrlig. Pappan kan därför ses som en jämställd person, och maktförhållandet mellan 

honom och dottern är jämnt fördelat. Han låter sin dotter vara som hon är, och genom 

att uppmuntra flickans äventyrslust utmanas den stereotypa uppfattningen att det främst 

är manligt att tycka om äventyr. Enligt Nikolajevas (2004) teori har flickan typiska 

manliga karaktärsdrag. Den här texten är ett exempel på hur genusmönster i läromedel 

kan utmana rådande strukturer genom att ifrågasätta det som anses som kvinnligt eller 

manligt.  

Ohlander (2010) beskriver det som ett problem att många böcker saknar starka 

kvinnliga karaktärer. Det finns få texter där huvudkaraktären är kvinna och bryter mot 

de förbestämda reglerna som finns för hur män och kvinnor förväntas vara. Detta är 

något som är viktigt när pedagoger ska välja de läromedel som ska användas i 

undervisningen. Det finns elever som inte läser annat än de böcker och texter som de 

kommer i kontakt med i skolan, vilket innebär att dessa texter måste väljas med omsorg 

om läroplanens intentioner med genusarbete ska kunna infrias.  

5.2 Föreställningar om femininitet i de läromedlen kopplat till aktuella 

läroplaner  

Föreställningar om femininitet kan också kopplas till de läroplaner som var aktuella vid 

utgivningen av de olika läromedlen. I den äldsta läroplanen (Lgr80) skriver man att alla 

elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning oberoende av kön. Det står alltså inte att 

man ska arbeta aktivt för att nå en könsneutral skola där både flickor och pojkar ska ha 

samma förutsättningar. Utbildningen ska dock vara tillgänglig oberoende av kön, och 

denna skrivning är alltså inte så stark som motsvarande i de senare läroplanerna. Den 

första boken som analyserades Den fjärde läseboken, jag lär mig läsa är skriven när 

Lgr80 var aktuell. I de analyserade texterna finns exempel på svaga kvinnor som måste 

förlita sig på pojkar, vilket alltså förstärker de genusmönster som finns. 

 I Zoom, svenska grundbok årskurs fem (2005) har det skett en förändring i hur 

läroplanens intentioner kan bli synliga i texter i läromedlet. Läroplanen Lpo94 skriver 



 

22 

 

nu att lärare ska arbeta med genusfrågor, vilket blir synligt i följande citat ”Skolan ska 

aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (Lpo94:4). Det 

har alltså skett en förändring i intentionerna med genusarbete i skolan. Denna 

förändring går också att se spår av i texten ”Vill du bli mästerdetektiv”, där det finns en 

kvinnlig huvudperson som inte följer de kvinnliga mönster som Nikolajeva (2004) 

beskriver, det vill säga att kvinnor kan vara starka i början men blir svagare ju längre 

berättelsen går. Motsatsen till denna förändring finns dock i texten om Alva i Glad, 

ledsen, lycklig, sorgsen. Hon är en typisk kvinnlig karaktär som är svag och behöver 

mycket hjälp.  

 Den tredje boken som analyserades, Bums, läsförståelse årskurs fyra, är skriven 

under den senaste läroplanen (Lgr11), alltså den läroplan som är aktuell idag. Precis 

som i Lpo94 står det i Lgr11 att lärare ska arbeta aktivt och medvetet med genusfrågor, 

och det har inte skett någon förändring i skrivningen mellan de olika läroplanerna. I 

texten Det finns ingen slump har en flicka fått huvudrollen i berättelsen, och hennes 

pappa har en biroll. I den texten kan idén om att även flickor kan vara starka och 

modiga bli synlig. Detta kan innebära att författaren är medveten om genusdirektivet i 

den rådande läroplanen och tar hänsyn till det i sin text. Ohlander (2010) skriver dock 

att det tar lång tid innan läroboksförfattare tar hänsyn till genusperspektivet, vilket 

också den här studien visar. Det kan dock sägas ha skett en förändring, om än en liten 

sådan. 

 I dagens samhälle lever vi i en allt mer jämställd tillvaro, men gamla strukturer 

och stereotypa uppfattningar om manligt och kvinnligt är seglivade. Därför är det viktigt 

att lärare väljer undervisningsmaterial där genusmedvetenhet och öppenhet för olika sätt 

att vara bejakas och blir synliga. Det är alltså viktigt att tänka på vilket läromedel som 

man sätter i elevernas händer, eftersom eleverna blir påverkade av det de läser och 

pratar om i skolan. Det är lärarens uppgift att se till att läromedlet som används följer 

den värdegrund som finns i läroplanen, och de ska bidra till att säkerställa att framtidens 

medborgare är medvetna om genusmönster, stereotyper och ojämlika maktförhållanden.  

  



 

23 

 

5.3 Vidare forskning 

Vidare skulle det vara intressant att fördjupa forskningen genom att analysera fler texter 

för att undersöka om också de manliga karaktärerna i litteraturen har förändrats över tid. 

Det hade också varit intressant att undersöka om bilder i läromedel speglar 

genusmönster, och om dessa i så fall påverkar elevernas uppfattning om genus. 
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