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Inledning 
Skolan är en plats där de flesta av oss har spenderat en stor del av vår barndom, det är där vi får 
en av våra första kontakter med den institutionaliserade världen. I läroplanen från 1994 står det 
att: ”Skolan har uppgiften att dels överföra vissa grundläggande värden och förmedla kunskaper, 
dels förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver”.1 Det är med andra 
ord genom skolans försorg vi ska lära oss vad det innebär att vara en del av samhället och hur vi 
ska bete oss. De bilder av ett korrekt beteende som skolan konstruerar, skapas bland annat i de 
läromedel som används. Jag tror att läseböcker spelar en viktig roll för den könssocialisering som 
sker i skolan. Simone de Beauvoir skriver i Det andra könet att ”Barnböcker, mytologi, sagor och 
berättelser återspeglar männens storhet och deras önskningar. Det är genom männens ögon som 
den lilla flickan upptäcker världen och kan skönja sitt eget öde”.2 Jag tycker att detta 
problemområde är intressant, då läseböcker inte behandlar något särskilt ämne utan är till för 
övning. Troligen reflekterar vare sig lärare eller elever särskilt mycket över vad som egentligen 
förmedlas genom dessa läromedel. Läseböckerna konstruerar en bild av verkligheten och vilka 
beteendemönster som passar in i den och ses som normala. De skapar därmed en bild av vad det 
goda barnet innebär. Jag vill ta reda hur det goda barnet konstrueras i relation till genus med hjälp 
av diskursanalytiska verktyg. 
 
Uppsatsen inleds med en presentation av mitt empiriska material och en bakgrund. Sedan följer 
en genomgång av de teorier jag ämnar använda mig av, vilket ger en bild av mina utgångspunkter 
i analysen. Sedan kommer jag att ytterligare precisera mitt syfte och presentera de frågeställningar 
min analys bygger på. För att visa hur analysen går till kommer sedan ett metodavsnitt. Analysen 
består av både resultatredovisning och analys med konkreta exempel från det empiriska 
materialet. I avslutningen är min intention att återkomma till syfte och frågeställningar för att på 
så sätt ge läsaren en klar bild av uppsatsens resultat. 
 

Empiriskt material och avgränsningar 
Eftersom läromedel omfattar en hel del skilda områden vill jag lägga fokus på ett ämne, nämligen 
svenska. Jag har valt att använda mig av läseböcker i min studie, anledningen till detta är att dessa 
läromedel inte har något enhetligt fokus på ett specifikt ämne. Det empiriska materialet består av 
läseböcker från följande perioder: sent 1950-tal, sent 1970-tal samt tidigt 2000-tal. Valet av tre 
olika tidsperioder har utgått från att jag ville få ett historiskt jämförelseunderlag till aktuella texter. 
Mitt empiriska material består av en läsebok från 50- respektive 70-talet och tre från 2000-talet, 
läseböckerna är avsedda för barn från tredje till femte klass. Läromedlen kompletteras med de 

                                                 
1 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna. Lpo 94 Lpf 94, s 7 
2 Simone de Beauvoir, Det andra könet, (Stockholm, 2002), s. 176 
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aktuella läroplanerna. Läroplanerna kommer att användas som referens till en del av den sociala 
praktiken. 
 

Bakgrund 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet från 1994, Lpo 
94, inleds med ett citat från skollagen där det slås fast att ”verksamheten i skolan skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar”3. Under rubriken 
”Grundläggande värden” framgår att ett av dessa värden är jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Dessutom kan man läsa att: 

Skolan skall 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 skall därför ge utrymme 
för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet.4

Det är med andra ord relativt tydligt att skolan ska arbeta för jämställdhet och utmana 
traditionella könsmönster. Det är dock öppet för tolkning vad en jämställd skola och traditionella 
könsmönster innebär. I Lpo 94 tas det inte upp hur läromedel ska väljas ut och användas, därför 
tar jag för givet att även läromedel ska följa de värdegrunder och de uppdrag skolan säger sig vilja 
arbeta efter.  
 
I Lärarförbundets skrift Lika för lika, diskuteras det kring jämställdhet i läromedel. Slutsatsen som 
dras är att läromedel i stor utsträckning stärker stereotypa könsroller genom att män är med på de 
flesta bilder och i de flesta exempel. De läromedel som tas upp i rapporten är från ämnen som 
historia och fysik. Vidare berättas det om en granskning av några nu aktuella läromedel med 
fokus på kön som gjordes av Lärarförbundets jämställdhetsråd under 1997. Resultatet visade att 
även om läromedlen på ytan föreföll vara jämställda hade de ofta ensidiga och stereotypa 
beskrivningar av flickor och pojkar och deras sysselsättningar. När vuxna män och kvinnor 
förekom var skildringarna ofta mycket traditionella när det gällde yrken och aktiviteter.5 Inga av 
de exempel som ges är från läromedel som används i svenska, vilket visar på betydelsen av 
undersökningar inom det området. När även nyproducerade läromedel förstärker traditionella 
könsroller, något som läroplanen uttryckligen säger att skolan inte ska göra, förstärker det 
ytterligare mitt intresse för att genomföra denna studie. 

                                                 
3 Lpo 94, s. 5  
4 Lpo 94, s. 6 
5 http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Documents/003DA405/$FILE/Likaforlika.pdf, Lärarförbundet, Lika 
för lika, (pdf-fil), s. 31ff, (2005-05-06) 



 3

Tidigare forskning 
Mitt empiriska material från 50- och 70-talet bygger till stor del på utdrag ur olika barnböcker 
därför är forskning inriktad på barnböcker relevant för mig. Ingrid Nettervik diskuterar i I 
barnbokens värld skönlitteratur för barn i ett historiskt perspektiv. Enligt Nettervik kan 1945 ses 
som en brytningspunkt i den svenska barnbokens historia. Från att barnböcker främst hade ett 
uppfostrande syfte fanns nu barnböcker som både var fantasifulla och socialrealistiska. 
Könssegregerade böcker med olika innehåll för pojkar och flickor som var dominerande tidigare 
fortsatte produceras under andra hälften av 1900-talet, som exempel kan Kitty- och 
Bigglesböckerna ges.6 Nettervik menar att 60-talets medvetenhet om orättvisor i världen bidrog 
till en politisering av litteraturen. Detta visade sig även i barnböcker, barn skulle tidigt göras 
medvetna om sin omvärld och tillståndet i världen. Under 60- och 70-talet innehöll således 
barnböcker bland annat höghusbarn, skilsmässobarn och u-landsbarn.7

 
Angerd Eilard diskuterar i artikeln ”Genus och etnicitet i en >>läsebok>> i den svenska 
mångetniska skolan” hur bland annat genus konstrueras i en läsebok. Eilard menar att även om 
huvudpersonerna är en flicka och en pojke och flickor och pojkar skildras lika frekvent, skapas 
ibland en hierarkisering mellan könen. Hierarkiseringen bygger på barnens beteende och lekar där 
flickorna är underordnade. Hur detta görs specificerar dock inte Eilard. Dessutom skildras 
barnen i traditionella aktiviteter där flickorna speglar sig och pojkarna leker med lego. Detta leder, 
enligt Eilard, till att läseboken sänder ut dubbla budskap. Hon menar också att pojkarna i texten 
tillåts vara heterogena, det finns flera tillåtna positioner inom ramen för att vara pojke. Flickorna 
å andra sidan homogeniseras och begränsas i ett traditionellt kvinnoideal. Eilard sätter också 
läseboken i relation till läroplanen. Hennes slutsats är att läseboken vid första anblicken 
överensstämmer med läroplanen, men vissa dolda budskap och ideal står i konflikt med 
läroplanens budskap när det gäller jämställdhet.8 Eilards artikel är speciellt intressant för mig i 
relation till de läseböcker från 2000-talet som jag använder mig av. Främst eftersom de läseböcker 
vi analyserar är nyproducerade, dessutom använder vi oss båda av diskursanalys som metod. 
Detta gör att våra studier lämpar sig väl för jämförelse vilket kan, om våra resultat liknar 
varandra, ge mina resonemang en viss tyngd.  
 
För diskussion kring den diskursiva praktiken, hur texterna konsumeras, kan Katarina Erikssons 
forskning vara fruktbar för mig. Eriksson har i Life and fiction bland annat tittat på hur genus 
diskuterats i bokklubbar i årskurserna 4-7. Eriksson kommer fram till att både lärarna och 
eleverna ofta talade om genus på ett traditionellt och stereotypt sätt. Ibland använde barnen sig 
dock av mindre traditionellt tänkande när de talade om fiktiva barn jämfört med när de talade om 

                                                 
6 Ingrid Nettervik, I barnbokens värld, (Malmö, 2002), s. 175ff 
7 Nettervik, s. 178 
8 Angerd Eilard, ”Genus och etnicitet i en >>läsebok>> i den svenska mångetniska skolan”, i Pedagogisk Forskning i 
Sverige 2004 ÅRG 9 NR 4,  s. 259ff 
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fiktiva vuxna. En av hennes slutsatser är att det inte räcker med att enbart läsa om icke-stereotypa 
fiktiva karaktärer. För att barnen ska börja tänka på ett nytt sätt kring genus måste läsningen 
följas av en genomtänkt diskussion kring otraditionellt agerande. 9  
 

Teoretiska utgångspunkter 
Denna uppsats har ett diskursanalytiskt angreppssätt på svenska läseböcker. Med ett 
diskursanalytiskt perspektiv är mitt mål att studera relationen mellan texter, kunskapsproduktion 
och genus. Därför kan det vara på sin plats att diskutera mina teoretiska utgångspunkter och då 
särskilt begreppen diskurs, makt och genus. 
 

Diskursanalys  
Jag kommer att använda mig av diskursanalys som metod. Vad innebär då begreppet diskurs? 
Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, författare till Diskursanalys som teori och metod, 
definierar det på följande sätt: ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”.10 
Diskursanalys är en paketlösning, det vill säga, den kan ses som både teori och metod. Detta 
beror på att diskursanalys bygger på vissa grundläggande premisser, där bland annat 
socialkonstruktionismen är en gemensam grund för de olika inriktningarna av diskursanalys. 
Enligt Jørgensen och Phillips delar de olika inriktningarna av diskursanalys ”en målsättning om 
att bedriva kritisk forskning, det vill säga utforska och kartlägga maktrelationer i samhället, och att 
formulera normativa perspektiv varifrån man kan kritisera dessa relationer och peka på 
möjligheter till social förändring”11. 
 

Diskurs och makt 
En av mina teoretiska utgångspunkter är makt, och i diskursanalys är förståelsen av diskurs och 
makt nära förbundna med varandra. Jag kommer att använda mig av Michel Foucaults 
maktanalys. Låt mig därför börja med att definiera hans syn på diskurs och makt. Jørgensen och 
Phillips citerar Foucault på följande sätt; ”Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de 
beror av samma diskursiva information /…/ den består av ett begränsat antal utsagor för vilka 
man kan definiera en mängd av existensvillkor”.12 Foucault fortsätter med att konstatera att en 
skillnad mellan tal, diskurspraktiker och social tillägnelse är något abstrakt och att de  bildar 
gemensamma konstruktioner.13 Foucault tar i Diskursens ordning upp utbildningssystemets diskurs. 

                                                 
9 Katarina Eriksson, Life and Fiction. On intertextuality in pupils’ booktalk, (Linköping, 2002), s. 112ff 
10 Marianne Winter Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 7 
11 Jørgensen och Phillips, s. 8ff 
12 Jørgensen och Phillips, s. 19 
13 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm, 1993), s. 31 
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”Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av 
diskurser och därmed också de kunskaper och den makt de för med sig”14. Sara Mills diskuterar 
diskurs utifrån Foucaults perspektiv i Discourse. Enligt henne menar Foucault att diskurs inte ska 
ses som exempelvis bara en text utan som en praktik som formar det den talar om. En diskurs 
skapar något snarare än bara existerar och måste därför analyseras i ett större perspektiv för att få 
mening.15

 
Magnus Hörnqvist tolkar, i Foucaults maktanalys, texter och föreläsningar av Foucault under tiden 
1970-1978. Enligt Hörnqvist menar Foucault att makt inte ska ses som någon individ eller grupps 
privilegium, utan makt ska istället ses som en relation mellan människor. Makten är varken 
positivt eller negativt laddad och det styrkeförhållande som maktrelationen innebär är dynamiskt 
och kan alltid förändras.16

 
Sanning, makt och kunskap är vad som gör att en diskurs får effekt och utgör därmed tre viktiga 
delar i en diskussion kring diskurs. Enligt Mills menar Foucault att sanning är något som skapas 
diskursivt. Det intressanta, enligt Foucault, är genom vilka mekanismer en diskurs blir 
dominerande inom ett område och inte vad som är sant eller inte. Dessa mekanismer leder in på 
nästa begrepp, makt. Som jag tidigare nämnt ska makt ses som produktiv och kontingent. Makt 
finns i alla sociala relationer och både skapar och förhindrar möjliga beteendemönster. 
Maktmekanismerna som gör en diskurs dominerande, konstruerar vad som ses som sanning och 
därmed vad som ses som kunskap. Makt och kunskap överlappar varandra, vilket gör att all 
kunskap vi har är resultatet av maktkamper.17 Med andra ord finns ingen sanning eller kunskap 
som inte har maktanspråk.  
 
Enligt Hörnqvist talar Foucault om makt både som relation och aktivitet. För att skilja på de två 
ska man ställa frågorna: ”Vad är makt?” och ”Hur utövas makt?”. Hörnqvist föreslår att man ska 
låta ordet makt beteckna styrkeförhållanden mellan människor. Dessa styrkeförhållanden ger 
upphov till handlingar som syftar till att utvidga, återskapa, utjämna eller omkasta positioner.18 
Med andra ord är svaret på den första frågan att makt är styrkeförhållanden mellan människor. 
Svaret på den andra frågan är att makt utövas genom handlingar vilkas syfte är att påverka 
maktpositioner.  
 
I ”Michel Foucault och sanningens historia” menar Sven-Åke Lindgren att Foucaults syn på 
maktrelationer utövas över människor genom olika administrativa metoder i vardagen.  

                                                 
14 Foucault, s. 31 
15 Sara Mills, Discourse (London, 2004), s. 17 
16 Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys. (Stockholm, 1996), s. 28ff 
17 Mills, s. 18ff 
18 Hörnqvist, s. 34ff 



 6

Foucaults maktbegrepp hänför sig till det samhälleliga vardagsplanet. /…/ För att komma åt 
denna makt som utövas med hjälp av administrativa tekniker snarare än genom rättsbegrepp, 
med metoder för normalisering och inte med lag, med kontroll istället för straff, måste man 
enligt Foucault befria sig från vissa ingrodda föreställningar som placerar makten inom statens 
rättsliga sfär. … Istället för att deducera allting från ett fenomen … bör vi undersöka hur 
maktmekanismerna faktiskt verkar och notera både deras avsedda och oavsedda 
konsekvenser.19

Lindgren påpekar att Foucauldianska studier av makt inte koncentreras på makthavarnas motiv, 
utan snarare på vad makten har för konsekvenser för de underkuvade.20 Foucaults maktbegrepp 
ska således tillämpas på olika praktiker som påverkar vardagslivet på ett omedvetet sätt. Detta är 
något jag kan använda mig av, då en av mina utgångspunkter är att den konstruktion av 
verkligheten som finns i läseböcker tjänar som normaliserande praktik. Läseböcker är en 
normaliserande praktik då de kan sägas vara officiella dokument som används i ett pedagogiskt 
syfte. Då läseböcker används i skolan är det möjligt att de får en normaliserande genomslagskraft 
eftersom skolan förknippas med kunskap.  
 
Jag kommer att använda mig av Foucault i analyser av sociala relationer mellan människor samt 
till viss del i diskussioner kring social praktik.  
 

Diskursiv konstruktion av genus 
Av de olika feministiska teorier som behandlar genus, har jag valt att använda mig av 
postfeminismen. Anledningen till detta är att postfeminismen menar att genus konstrueras genom 
diskurser. För postfeminister innebär genus att varje mänskligt jag representerar en subjektivitet 
som är konstruerad av bland annat språket. I detta ingår även att se det konstruerade i könens 
natur.21 Detta innebär enligt vissa, däribland Judith Butler, att det biologiska könet är lika 
diskursivt konstruerat som genus. Det finns med andra ord inget pre-diskursivt kön. Hon menar 
att genus inte kan ses som konstant över tid och att det samtidigt interagerar med andra delar av 
identiteten som klass, etnicitet och sexuell läggning. Därför anser Butler att det är omöjligt att 
separera genus och kön från politiska och kulturella kontexter.22 Hon menar också att en stor del 
av konstruktionen av genus upprätthålls av den heterosexuella matrisen. Detta innebär en ritning 
över hur bland annat relationer ska se ut. Butler och queerteorin har som ambition att undersöka 
hur detta präglar hela vår kultur.23 Jag kommer att använda mig av begreppet genus då jag anser 
att det är ett begrepp som är välkänt och fyller en funktion. Genus är för mig dynamiskt och 
fungerar som ett samlingsbegrepp för olika maskuliniteter och feminiteter.  

                                                 
19 Sven-Åke Lindgren ”Michel Foucault och sanningens historia” i Per Månson, Moderna Samhällsteorier (Stockholm, 
2000) s. 357 
20 Lindgren i Månson, s. 358 
21 Lena Gemzöe, Feminism, (Stockholm, 2002), s. 138 
22 Judith Butler, Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. (New York, 1990), s. 3ff 
23 Gemzöe, s. 138ff 
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Då postfeminismen menar att genus och kön skapas diskursivt kan den användas i relation till 
Foucault som menar att en diskurs skapar det den talar om och är således en maktfaktor. 
Postfeminismen lägger stor vikt vid språket, samt påpekar vikten av att dekonstruera språket så 
att dominerande betydelser förlorar sin makt. Detta är en central del för mig då detta visar att 
postfeminismen bygger på samma idéer om språket som diskursanalysen. Idén om stabila 
identiteter baserade på könstillhörighet kritiseras i postfeminismen, vikt måste också läggas vid 
bland annat klass, etnicitet, nationalitet och sexuell tillhörighet. Alla dessa delar i identiteten är 
sociala konstruktioner som ger mening åt och reproducerar olika sammanlänkande maktsystem.24 
Postfeminismen har fått kritik bland annat för att svika och urholka feminismen. Den kritiken 
bemöts av sociologen Ann Brooks i Postfeminisms. Hon understryker att prefixet post inte ska ses 
som en brytning med den tidigare teoribildningen utan snarare som en process av omdaning och 
förändring. Brooks ser postfeminismen som en korsning av feminismen och andra 
teoribildningar, som till exempel postmodernism och poststrukturalism. Resultatet av denna 
korsning blir en dynamisk rörelse som kan utmana moderna och patriarkala ramar, och blir en 
icke-hegemonisk feminism som kan svara på krav från bland annat lokala och postkoloniala 
feminister.25  
 
Postfeminismen är användbar för mig då den menar att genus är något som konstrueras i 
diskurser med hjälp av språket. Detta innebär att postfeminismen är kompatibel med min metod, 
diskursanalys. I min analys tittar jag på hur olika genus konstrueras genom en lingvistisk analys av 
mitt empiriska material. Butler och queerteori kan vara användbart bland annat när jag analyserar 
den diskursiva konstruktionen av familjen i mina texter.  
 

Metod 

Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysen förordar en forskningsinriktning på frågor om makt, vilket jag har 
genom användningen av Foucaults maktanalys som utgör en teoretisk utgångspunkt i uppsatsen. 
Enligt kritisk diskursanalys kan diskursiva praktiker, hur texter produceras och konsumeras, skapa 
maktförhållanden mellan exempelvis kvinnor och män. Målet med den kritiska diskursanalysen är 
att visa på diskursiva praktiker som underlättar för ojämlika maktförhållanden.26 Jag kommer att 
utgå från Norman Faircloughs kritiskt diskursanalytiska angreppssätt. Fairclough bygger till viss 
del sin diskursanalys på Foucaults perspektiv. Han menar dock att Foucault är alltför abstrakt och 
att det krävs en textnära lingvistisk diskursanalys för att det ska kunna leda till en tillfredssällande 

                                                 
24 Spike V. Peterson & Anne Sisson Runyan, Global Gender Issues (New York, 1999), s. 175ff 
25 Ann Brooks, Postfeminisms. Feminism, cultural theory and cultural forms. (London, 1997), s 1ff 
26 Jørgensen och Phillips, s. 69 
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social analys.27 Enligt Jørgensen och Phillips, definierar Fairclough diskurs på två sätt. Dels ett 
abstrakt som innebär ”språkbruk såsom social praktik” och dels ett konkret vilket han beskriver 
som ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”. En viktig 
del i Faircloughs kritiska diskursanalys, är att diskurs ska ses som en social praktik som återskapar 
och omskapar bland annat sociala relationer där maktrelationer ingår, samtidigt som den formas 
av andra sociala praktiker.28 Fairclough menar att en text både påverkas av och påverkar det 
samhälle samt de diskurser i vilka den skapats.29  
 
Faircloughs kritiska diskursanalysmodell har tre dimensioner; text, diskursiv praktik och social 
praktik. Detta betyder att man analyserar 1, vilka egenskaper texten har, 2, hur texten är 
producerad, blir distribuerad och hur den konsumeras 3, hur texten hänger ihop med de sociala 
praktikerna.30 I min analys kommer detta att innebära att mitt empiriska material, läromedel, ses 
som text vilken jag analyserar språkligt för att sedan diskutera textens produktion och 
konsumtion. Detta relaterar jag slutligen till den politiska och sociala kontext texten är 
producerad i. Den politiska och sociala kontexten kommer till viss del att utgå från de läroplaner 
som var aktuella vid de olika tidsperioderna då texterna producerats. Jag anser att läroplanerna är 
tillräckliga som samhällsbarometer då de är politiska dokument som ligger till grund för 
diskursiva praktiker som exempelvis utformning och användning av läromedel.  
 
Vid analysen av texterna kommer jag att använda mig av tre av Faircloughs analytiska begrepp: 
tema, transivitet och modalitet. Tema innebär att man letar efter återkommande mönster i texten 
och frågar sig varför just de aktuella mönstren upprepar sig. Transivitet är ett analytiskt verktyg 
som används för att undersöka hur olika processer och skeenden framställs i texten, till exempel 
genom att studera vem i texten som framställs som aktiv eller passiv.31 I satsen ”När Karin tränar 
fotboll väntar mamma i bilen”, är Karin den som gör något aktivt medan mamman som väntar 
intar rollen som passiv. Vid analys av modalitet fokuserar man på hur talaren i texten relaterar till 
sin utsaga. Sanning uttrycker modalitet på så sätt att talaren helt och hållet instämmer med sitt 
påstående, vilket gör att satsen framställs som kunskap omöjlig att ifrågasätta. Samma sats kan få 
en mindre grad av oomtvistlighet när den innehåller ord som kan och troligen. Exempelvis blir 
satsen ”överdriven solning ökar risken för hudcancer”, en oomtvistlig sanning. Läggs troligen in i 
satsen, det vill säga ”överdriven solning ökar troligen risken för hudcancer”, är det ett påstående 
som går att ifrågasätta. En annan modalitet är tillåtelse, som har effekt för hur sociala relationer 
konstrueras, vilket innebär att talaren ger mottagaren lov att göra något.32 Satsen ”Magistern 
invände inte mot Lisas önskan om ledighet” visar att magistern har en överordnade roll gentemot 
                                                 
27 Fairclough, Discourse and social change (Cambridge, 1998), s 37 
28 Jørgensen och Phillips, s. 72ff 
29 Norman Fairclough, Media discourse (London, 2001), s. 34 
30 Fairclough, (Cambridge, 1998), s 72ff 
31 Fairclough, (Cambridge, 1998), s. 235ff 
32 Jørgensen och Phillips, s 87ff 



 9

Lisa i deras sociala relation då han har befogenhet att säga ja eller nej till hennes förfrågan. Båda 
dessa typer av modaliteter kan få betydelse i min analys då skolan genom läromedel gör vissa 
sanningsanspråk.  
 
Eftersom en del i den kritiska diskursanalysen är att peka på ojämlika maktförhållanden, är det 
viktigt att redogöra för vilken syn på makt Fairclough har. Fairclough menar att i samhällen där 
det finns någon grupp som dominerar skapas det ideologier, betydelsekonstruktioner som både 
konstruerar och konstituerar dominansrelationer. Diskurser kan vara ideologiska och bidra till att 
ojämlika förhållanden upprätthålls. Eftersom Fairclough vill visa på de ojämlika maktförhållanden 
som finns, kan han sägas söka efter något essentiellt och sant.33 Foucault å andra sidan menar att 
det inte finns något som kan sägas vara sant, sanningen är en diskursiv konstruktion. Som jag 
tidigare nämnt ser Foucault makt som något produktivt och varken positivt eller negativt laddat.34  
 
Jag har valt att använda mig av både Fairclough och Foucault. Jag menar att det är möjligt att visa 
på ojämlika maktförhållanden utan att lägga in en värdering om att andra förhållanden skulle vara 
sannare eller mindre förtryckande. Jag ställer mig bakom Foucaults syn på makt och kunskap, det 
vill säga att de båda inte går att skilja åt. Det behöver inte vara negativt eller positivt att makt 
förändras och skapar ny kunskap. Jag tycker att det viktiga är att se de processer som skapar makt 
och kunskap för att visa att vissa grupper i vissa fall kan ha sämre förutsättningar än andra. Både 
Fairclough och Foucault menar att motstånd alltid är möjligt och jag tror att genom att visa på 
makt- och kunskapsprocesser ökar möjligheterna till och förutsättningarna för motstånd.  
 

Syfte och frågeställningar  
Mitt syfte med uppsatsen är att göra en diskursanalytisk studie av läseböcker med fokus på hur 
barn konstrueras i relation till genus. Det barn som konstrueras i texterna sätts in i olika kontexter 
och får därmed olika betydelser. Jag vill se hur subjektet, som i det här fallet är det goda barnet, 
sätts i relation till hur de ska vara som pojke eller flicka, elev och samhällsmedborgare.  
De frågeställningar jag har till mitt material är: 

• Hur konstrueras det goda barnet i relation till genus? 
• I vilka kontexter sätts det goda barnet in? 
• Hur ser en historisk jämförelse ut? 

                                                 
33 Jørgensen och Phillips, s. 79 
34 Jørgensen och Phillips, s. 19ff 
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Analys 
Min analys inleds med en kort presentation av mitt empiriska material. Analysen är uppbyggd på 
ett sätt som följer mitt syfte för att kunna ge svar på mina frågeställningar. Jag kommer 
inledningsvis visa hur mitt empiriska material sätter det goda barnet i relation till genus. Sedan vill 
jag visa hur det goda barnet sätts in i olika sammanhang: familj, skola och samhälle. Analysen 
avslutas med en reflektion kring den diskursiva praktiken.  
 

Diskursordning 
Inom skolvärlden finns det ett antal olika diskursiva praktiker som tillsammans bildar skolans 
diskursordning. De diskursiva praktiker som finns inom skolans diskursordning är exempelvis 
hur lärare talar till sina elever, hur lärarna talar med varandra samt det skriftspråk som används i 
läroböcker och i mitt fall läseböcker. De diskursiva praktikerna byggs upp av olika diskurser. De 
diskurser som finns inom den diskursiva praktiken i de läseböcker jag analyserat är det goda 
barnet i relation till genus, familj, skola och samhälle. Jag har i min analys valt ut dessa diskurser 
som jag tittar närmare på för att sedan jämföra de olika tidsperioderna med varandra.  
 

Presentation av texter 
I de läromedel jag analyserat från sent 1950- och 1970-tal är litteraturvetenskap dominerande, 
läromedlen bygger på olika berättelser skrivna av olika författare. I de läromedel från 2000-talet 
jag analyserar, är Sveriges geografi något som dominerar två av läseböckerna. Det verkar som att 
författarna har tänkt sig att det är praktiskt att samtidigt som man tränar läsning också lära sig 
något annat. Den tredje boken är mer inriktad på ämnet svenska där en berättelse blandas med 
olika språkliga uppgifter. Analysen inleddes med en övergripande läsning för att få ett hum om 
vad texterna innehöll och övergick sedan i en djupare analys för att hitta det som inte var 
uppenbart från början. För att visa hur min analys har gått till har jag valt att ha med exempel 
från mitt empiriska material.  
 

Vår läsebok, 1950-talet 
I den text från 50-talet som jag analyserat leder en fiktiv skolklass läsaren genom de olika 
texterna. Författaren tar i förordet upp att innehållet inte bara är fokuserat på modersmålet utan 
har avsnitt som behandlar naturkunskap, geografi, historia och samhällskunskap. I den här texten 
finns det flera olika diskurser, som bland annat rör familj och samhälle. Texten innehåller 
samtidigt även sagor, dikter och delar av olika barnböcker, den har en hög grad av manifesterad 
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intertextualitet. Detta innebär att texten bygger på delar av andra texter och att detta syns 
tydligt.35

 

Liv och lust, 1970-talet 
Läseboken från 70-talet är även den uppbyggd av olika texter, den har med andra ord också en 
hög grad av manifest intertextualitet. Samtidigt som läseboken är uppbyggd av andra texter med 
olika diskurser skapas en egen diskurs då de olika texterna sätts ihop i olika avsnitt med olika 
syften. I Liv och lust delas helheten upp i olika avsnitt som bland annat behandlar skola, familj och 
hur det ser ut i andra länder världen över.  
 

Pojken och Tigern, 2000-talet 
Pojken och Tigern börjar med att en katt kommer bort från sin familj när de stannar med bilen i 
Skåne. Pojken vill inte åka hem utan sin katt Tigern och rymmer för att själv hitta honom. Pojken 
lyckas inte hitta sin katt och de reser var för sig från södra Sverige till sitt hem i Norrbotten. 
Under resans gång träffar de olika personer som för berättelsen framåt. Eftersom katten i boken 
får mänskliga kvalitéer kommer Tigern analyseras som en person.  
 

Djurspanarna B, 2000-talet 
Berättarrösten i Djurspanarna är nioåriga Sofie som spelar in en dagbok på band under en 
sommar. Tillsammans med sin pappa och storebror reser hon genom Sverige på jakt efter alla 
landskapsdjur. Sofies pappa är fotograf och ska göra en bok med bilder av landskapsdjuren. 
Mamman, som är lärare, är frånvarande eftersom hon fått ett stipendium för att åka till Frankrike 
och läsa franska. Även om Sofie är huvudperson, tar hennes pappa och storebror stor plats i 
texten. Andra bifigurer är de personer i varje landskap som ska hjälpa familjen att hitta de djur 
som de letar efter.  
 

Lingva, 2000-talet 
Lingva är en text som blandar en berättelse med övningar som främst diskuterar språk. I 
berättelsen är det August som är huvudperson, birollerna innehas av den roliga magistern Henke, 
den bråkiga Marina, den övriga klassen och Lingva. Lingva är en gåtfull flicka som finns i 
familjens dator. Hon tar med August på äventyr som utspelar sig på olika ställen i världen vid 
varierande tidsperioder. August får bland annat besöka antikens Grekland och Mesopotamien för 
5000 år sedan.  

                                                 
35 Jørgensen och Phillips, s. 77 
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Genus 
I mitt studerande av läseböckerna har jag funnit en rad teman. Dessa teman utgör mina 
analyskapitel och behandlar alla hur bilden av det goda barnet konstrueras i olika sammanhang – 
familj, skola och samhälle. Men det goda barnet i läseböckerna är också i högsta grad ett könat 
barn, det ges vissa könsspecifika egenskaper och kvaliteter. Därför kommer jag i detta avsnitt visa 
hur det goda barnet konstrueras i relation till genus.  
 
Texten från 50-talet inleds med en presentation av den fiktiva klassen där några av barnen blir 
beskrivna. Nedan följer en del av den presentationen: 

Där vid fönstret ska Kerstin sitta, den lilla ljusa, trubbnosiga flickan, som kan och vet allting – 
nästan. Bakom henne sitter Dick, som är längst i klassen. Han är också väldigt klipsk men rätt 
lat. Hur som helst så har han humor och är inte rädd för att göra sina inlägg också när 
magistern inte frågar honom. Nära gruppbordet sitter parhästarna Annmari och Helen, som 
alltid gör likadant, precis som om de vore tvillingar. Annmari verkar lite pyttviktig ibland, men 
egentligen är hon bussig. I varje fall är både hon och Helen väldigt noggranna, håller allting 
snyggt och uppför sig städat som små prinsessor.36

När barnen beskrivs blir inte bara deras positiva egenskaper uppräknade utan även deras negativa. 
En av dessa är lathet och en annan är att vara pyttviktig, vilket jag tror betyder att man tycker sig 
vara förmer än andra. De negativa sidorna hos barnen beskrivs i bisatser och sedan kommer 
något positivt som slätar över det som inte är helt perfekt. Barnens positiva sidor är intelligens 
och ordningsamhet, Dick är dessutom modig och har humor. Sammantaget är det goda barnet 
smart och håller ordning samtidigt som det har dåliga sidor som dock inte är särskilt 
framträdande. Om det goda barnet delas upp i hur en bra flicka respektive pojke ser ut blir 
resultatet lite annorlunda. Presentationen av barnen i klassen fortsätter där citatet slutar och jag 
kommer att ta några exempel från den texten för att visa hur flickor och pojkar konstrueras. Tre 
av barnen beskrivs som omogna, de har svårt för att sitta still och pratar mycket. Av de tre 
barnen är två pojkar och en flicka. Sune och Lillemor är båda lite barnsliga och rusar runt utan att 
tänka sig för. Rolf har svårt att vara tyst och pratar ofta utan att tänka. Lillemor är den enda som 
förväntas förbättra sitt beteende. ”I år kanske hon slarvar mindre. Hon är ju stor nu.”37 I kontrast 
till Dick som beskrevs som framåt och modig finns Berit som är blyg och inte märks. Även hon 
beskrivs som begåvad. Pojken, som det goda barnet, har huvudet på skaft, är modig, men kan 
vara lite omogen. Flickan är intelligent, ordningsam och uppför sig som en prinsessa. Är hon 
omogen är det något som snart kommer att växa bort eller åtminstone är det vad som förväntas. 
Under en skidtävling kan man se hur genus förändras en aning.  

Ja, där kom en löpare till. Men vad nu då? Det var ju en flicka! Lillemor! Alla flickorna tjöt av 
förtjusning, för Lillemor hade startat som femma. Hon måste ha kört i vildaste fart. Pojkarna 
hejade på Ingvar, men han såg trött ut. Han hade visst besvär med bindningen på ena skidan 
också. Lillemor närmade sig allt mer och mer. På halva sträckan från skolan hörde vi hur hon 
ropade: Ur spår! Ur spår! Ingvar vände sig om igen. Det såg ut, som om han inte ville vika. 
Men till sist gjorde han en liten gir, så att spåret blev fritt, och Lillemor susade förbi och gick i 

                                                 
36 Yngve Berg, Vår Läsebok. Fjärde klassen. (Stockholm, 1956), s. 11 
37 Berg, s. 11 
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mål i finaste stil. Å, vad vi tjöt. /…/ Till sist var alla i mål. Lillemor hade den bästa tiden, och 
sen följde Dick och Ingvar. Men Ingvar hade haft otur. Om hans bindningar hade varit bra så 
hade han nog vunnit. /…/ Det var verkligen en rätt svår bana, och vi tyckte allihop, att 
Lillemor hade gjort en fin åkning.38

I och med att det uttrycks förvåning då Lillemor vinner skidtävlingen hade ingen förväntat sig att 
hon kunde vinna. I texten ställs flickor mot pojkar då flickorna tjuter av förtjusning när de ser 
Lillemor och pojkarna hejar på Ingvar. Detta gör att könen blir till en dikotomi, antingen är du 
det ena eller det andra. I valet av de olika uttryck som ges för flickornas respektive pojkarnas sätt 
att visa sin lojalitet förstärks skillnaden mellan könen. När flickorna tjuter av förtjusning ger de 
uttryck för ett känslomässigt engagemang. Pojkarna däremot hejar fram sin kandidat, vilket är ett 
uttryck som hör hemma i sportens värld. Lillemors vinst blir underkänd samtidigt som den ges 
erkännande. Vinsten erkänns med uttryck som att hon ”gick i mål i finaste stil” och att hon ”hade 
gjort en fin åkning”. Samtidigt underkänns den genom påståendet att Ingvar hade otur med sina 
bindningar. Men det presenteras inte som att Ingvar helt säkert hade tagit hem segern om hans 
utrustning hade funkat. ”Om hans bindningar hade varit bra så hade han nog vunnit.” Tolkar 
man detta genom modaliteten sanning är det inte fullständigt säkert Ingvar hade vunnit. Genom 
användningen av nog visar talaren en mindre grad av säkerhet än om nog inte varit en del i 
meningen. De deltagande i tävlingen är alla aktiva och ingen intar en passiv roll.  
 
I 70-talstexten finns det två motsatta poler av manlighet, antingen är man en klen stackare som 
blir slagen och mobbas eller så är man den större och starkare som slår. Detta illustreras av ett 
utdrag från Gummi-Tarzan som är en del av läseboken.  

– Vad är en karl för någonting? Frågade Ivan. 

– Jo, en karl, skrek hans pappa, en karl det är en som kan klå upp andra.  

– Det kan inte jag, sa Ivan. Jag kan inte klå upp nån alls. 

– Nej, skrek hans pappa. Du kan inte ett dugg pojk. Du är en riktig stackare. 

– Jaa… sa Ivan Olsen. Det är jag kanske. 

– Uff, skrek hans pappa och reste sig tungt från stolen. Vad har jag arma man gjort för att jag 
ska behöva dras med en sån stackare till son? 

– Det vet jag inte någonting om, sa Ivan Olsen. 

På det sättet lärde sig Ivan Olsen en hel massa. I skolan lärde han sig hur man får vatten i 
byxorna och spö – och hemma hos sin pappa lärde han sig, att en grabb ska vara en karl och 
klå upp andra.39

När Ivans pappa talar blir hans uttalanden starka eftersom modaliteten sanning är oomtvistlig. 
”En karl är någon som kan klå upp andra.” Alla hans påståenden framställs som sanna eftersom 
han inte lämnar något utrymme för någon annan tolkning. Här talar Ivan Olsson själv om hur en 

                                                 
38 Berg, s. 202ff 
39 Rolf & Lillian Falkenland, Liv och Lust. Svenska för mellanstadiet. Läsebok för åk 4. (Stockholm, 1981), s. 168 
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pojke ska vara, man ska kunna slåss och försvara sig. Det man inte ska vara är en klen stackare. 
Även om Ivan ska vara en anti-hjälte så blir han inte det förrän senare i texten. Han får önska sig 
vad han vill och det han vill är att kunna spotta långt och vara tillräckligt stark för att skrämma 
andra. Det är först då han får respekt av andra pojkar och män. Ivan är undantag mot normen 
som är att man ska vara stor och stark. Även i andra delar av texten finns exempel på pojkar som 
bryter mot normen men de blir i regel mobbade och får ingen upprättelse. På ett sätt är det som 
att de sänder ut en bild om att man kan vara annorlunda men då får man räkna med att bli 
mobbad. I en annan av texterna i läseboken blir Torbjörn beskriven på följande sätt. ”Han är 
nästan som en flicka, han börjar gråta om man tar hans mössa.” Här är det hur en pojke inte ska 
vara som är centralt, en pojke ska inte vara som en flicka. Det är inte bara Torbjörn som blir 
beskriven utan det blir flickor i allmänhet också. I de flesta av texterna i läseboken är det pojkar 
som har huvudrollen. De texter där flickor är i fokus handlar om husdjur, familj, sjukdom och 
död. De vänskapsrelationer som finns mellan flickorna är präglade av problem och avundsjuka. 
Något som endast sker i ett fall när det gäller pojkar. I en av texterna där en pojke blir mobbad 
har flickan som uppgift att trösta och få honom att känna sig bättre. Den flickan som är aktiv, är 
det i sin fantasi. Hon drömmer om att rädda en liten flicka från att drunkna och att därigenom bli 
hjälte. När alla får veta vad hon gjort kommer hon att få vänner och hennes pappa kommer att 
flytta hem igen. I avsnittet ”Så kan det kännas” tas känslor som kan vara jobbiga upp. En flicka är 
avundsjuk på att hennes reumatiska syster alltid får nya saker. Hennes mamma talar om för henne 
att hon inte ska vara avundsjuk utan vara tacksam över att hon är frisk. I nästa berättelse är det 
Malena som är huvudperson. Hennes mamma är sjuk och avlider, vilket gör att Malena är ledsen 
och tror att ”Ingen kommer någonsin var glad igen”. Sammantaget blir flickorna konstruerade 
som personer med problem både med vänner och i familjen samtidigt som de är 
omhändertagande, missunnsamma och gråtmilda.  
 
I Pojken och Tigern från 2000-talet har jag valt att låta Tigern och hans möte med en annan katt 
illustrera hur genus konstrueras. 

Kattflickan satt bredvid skålen och väntade medan han åt. Sedan gick de ut i solen. När Tigern 
tvättat sig berättade han allting. Han sa att han bodde långt borta, på andra sidan den stora 
slätten, på andra sidan skogarna, på andra sidan Sverige.  

– Du kan väl stanna här, sa kattflickan. 

– Jag måste vidare, sa Tigern. Men han tyckte om henne. Hon var nästan lika fin som Sara där 
hemma.  

– Då följer jag med dig, sa kattflickan. Här är inget spännande. Hon skulle vilja resa långt bort, 
sa hon.  

– Det går inte, sa Tigern.40

                                                 
40 Lars Westman, Nya Pojken och Tigern. En Sverige-saga. (Stockholm, 2004), s. 11ff 
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I citatet ovan har Tigern träffat en annan katt som han har följt med hem. Det är kattflickan, som 
faktiskt har ett namn, Blenda, men det används av någon anledning inte. Vissa verb symboliserar 
transivitet när det gäller vem som är aktiv respektive passiv. Blenda är passiv i citatet, hon väntar 
och lyssnar på Tigern. Hon gör ett försök att vara aktiv när hon vill följa med men det sätter 
Tigern stopp för, det är han som bestämmer. Även om jag möjligtvis är en aning fördomsfull 
verkar det som om Blenda vill bygga bo och vill att Tigern ska vara med. Han är dock inte 
intresserad, han har något större och viktigare på gång och det går inte för sig att hon följer med 
honom på hans resa. Tigern är som en cowboy i någon gammal västernfilm, en hjälte som lämnar 
brustna hjärtan bakom sig då han rider ensam och försvinner bakom horisonten i en solnedgång. 
Blenda får även sitt utseende beskrivet och bedömt: hon är svart med vita tassar och jämförs med 
en katt Tigern känner hemifrån. Tigern å andra sidan får inte sitt utseende beskrivet, antagligen 
eftersom hans namn antyder hur han ser ut. Blendas kön blir genom texten definierat genom att 
hon inte bara är en katt utan en kattflicka. Suffixet flicka verkar vara viktigt då det används mer 
än en gång. Jag ser båda dessa beskrivningar som något som visar att det är det avvikande som 
måste beskrivas. Detta betyder att jag tolkar att i den här texten är Tigern är norm och det som är 
normalt behöver inte beskrivas då det får sin mening i att inte vara det som tillskrivs det 
avvikande. Vad som betraktas som norm och inte i Pojken och Tigern, fortsätter att exemplifieras 
genom bland annat de djur som Tigern möter på sin resa genom Sverige. Han möter Mullvaden 
och Grävlingen, han träffar också på en vildkatt som han beskriver som jättekatten och i 
Stockholm möter han stadskatten Mister X. Alla dessa bekantskaper är av manligt kön, de gånger 
Tigern träffar på någon som inte är det får den genast en beskrivning i form av ett suffix. Detta 
blir ännu tydligare när Tigern träffar på och slåss med vildkatter. När de sedan samtalar refererar 
man endast till vildkatter. När sedan en ”kattflicka” i vildkattgänget kommer in i texten är det för 
att slicka Tigern på örat där han blöder lite grann, hon kommenterar också att han är modig. 
Eftersom det är återkommande att specificera när någon av kvinnligt kön träffar Tigern, drar jag 
slutsatsen att resten av djuren han träffar är pojkar. I de flesta fall går det att konstatera då det i 
texten kommer fram att det är en han men när det inte gör det tar jag ändå för givet att det är en 
han då beskrivningen inte avslutas med suffixet flicka.  
 
I Djurspanarna berättar Sofie att hon själv och hennes mamma är intresserade av att skriva och 
läsa. Hennes pappa och bror är däremot inte det. ”Pappa läser bara tidningar, aldrig böcker. Jens, 
min elvaåriga storebror, skriver aldrig – om det inte är kommandon för något spel på datorn.”41 
Sofie formulerar här en skillnad inom familjen där pappan och Jens drar det kortaste strået. Sofie 
och hennes mamma tycker om att läsa och skriva, vilket görs till bra värden. Sofies användning av 
”bara” när hon beskriver vad hennes pappa läser, gör att hans val av litteratur framställs som 
sämre än Sofie och mamman som läser böcker. Jens är inte heller lika duktig som Sofie då han 
aldrig skriver, och gör han det är det korta kommandon. Sofie skapar en skillnad i familjen som 
bygger på kön, kvinnor och män sätts i kontrast till varandra vilket skapar en dikotomi. Andra 
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skillnader mellan Sofie och hennes bror kommer tydligast fram när det handlar om mod. ”Jag 
vågade inte. Men Jens lirkade in sitt pekfinger mitt emellan båda taggparen. Jens grimaserade litet, 
men höll envist kvar fingret. – Det gjorde inte alls ont, sa han när ekoxen till slut släppte. ”42 
Citatet är typiskt för hela texten, gång på gång vågar Jens, men inte Sofie. Till skillnad från 
läsandet är det nu Jens som är den aktiva,  inte Sofie. Jens visar prov på mod, envishet och styrka 
och Sofie som inte vågar blir hans motsats. De två barnens egenskaper och personligheter skapas 
med andra ord i motsats till varandra.   
 
I Lingva under en av August resor i tiden, Jeriko för 5000 år sedan, träffar han på Mina. I Lingva är 
det en mer komplex bild av flickor och pojkar som konstrueras. ”Bakom smutsen och 
fattigdomen fanns en flicka som var precis likadan som han, 5000 år äldre, men ändå lika gammal 
som han. Han sträckte ut handen och tog hennes hand i sin. Den kändes alldeles varm, men så 
liten och tunn.”43 Till skillnad från Sofie och Jens beskriver August vad han och Mina har 
gemensamt. Även om deras yttre skiljer sig åt så är de lika på andra sätt. August tar här en aktiv 
roll som innebär att han är överbeskyddande. Han tycker synd om Mina som är fattig. Det är 
också han som sträcker fram sin hand och tar hennes och tar då rollen som den aktiva. Sedan 
påpekar han att hennes hand känns liten och tunn, antagligen i relation till hans egen. Detta 
förstärker bilden av honom som den aktive. August och Mina turas om att vara den som är 
modig och hjälper den andra. ”August blev rädd och ville springa därifrån, men Mina svor en 
lång ramsa och spottade framför fötterna på manen (sic).”44 Nu är det istället Mina som är den 
aktiva medan August är rädd och därmed passiv. Mina blir arg och säger ifrån när August inte 
vågar. Genom texten turas de om att ta rollen som aktiv respektive passiv. De kompletterar 
varandra istället för att bli varandras motsatser.  
 

Sammanfattning 
Genom alla tidsperioder finns mönstret att flickor och pojkar konstrueras genom varandras 
olikheter, det den ena är, är inte den andra. Barnen passas oftast in i traditionella könsmönster där 
pojken är den aktiva och flickan den passiva. Detta mönster utmanas några gånger, men är ändå 
dominerande. Jämför man perioderna med varandra är 70-talstexten tillsammans med Lingva från 
2000-talet de texter som utmanar traditionella könsmönster mest. Texten från 50-talet har 
gemensamt med Pojken och Tigern och Djurspanarna att kvinnor och män, flickor och pojkar oftast 
ställs mot varandra för att beskriva någon. Oftast konstrueras det goda barnet som antingen 
pojke eller flicka i kontrast med varandra. Det som förändrats mest sedan 50-talet är att ingen av 
barnen från de senare perioderna har fått egenskaperna ordningsam eller intelligent. Istället är det 
i fokus vad barnen vågar göra, om de är modiga eller inte. I texten från 70-talet får jag intrycket 
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att om man som pojke inte är stor, stark och kan slåss så blir man mobbad, vilket jag kommer att 
utveckla senare. De flesta huvudroller i texterna från de olika perioderna är tillskrivna pojkar. 
Vilket gör att pojkar har fler möjligheter att identifiera sig med karaktärerna då identifiering över 
könsgränserna försvåras av att flickor och pojkar i de flesta texter blir till en dikotomi. En 
postfeminist skulle med andra ord säga att den diskursiva konstruktion av genus som görs i 
texterna till stor del bygger på dikotomier. Genom att flickors och pojkars egenskaper ställs mot 
varandra konstrueras genus som manligt eller kvinnligt, inget utrymme ges till alternativa 
konstruktioner.  
 

Familj 
Här har jag för avsikt att visa hur det goda barnet sätts in i kontexten familj. Samtidigt som en bra 
son eller dotter konstrueras skapas också en bild av den goda familjen och deras relationer.  
 
I texten från 50-talet ges en bild av familjen då barnen i den fiktiva klassen ska lära sig om de 
olika geografiska områdena i Sverige och får hitta på en familj för varje område. De familjer som 
barnen hittar på består av två föräldrar, storebror och lillasyster, i en familj finns en storasyster 
men hon bor inte längre hemma. Som exempel på hur familjen framställs i texten från 50-talet 
har jag valt att visa ett stycke som handlar om familjen Åkerberg.  

En svart, blänkande Volvo rullar fram på den breda, raka asfaltsvägen över slätten. I bilen sitter 
familjen Åkerberg, som är på väg för att hälsa på morfar och mormor. Det brukar familjen ofta 
göra på söndagseftermiddagarna. Far kör, och Per sitter bredvid honom i framsätet. Nog skulle 
Per kunna köra själv, men han är bara 12 år och får inte körkort på flera år ännu. I baksätet 
sitter mor och Karin. De är inte så intresserade av att köra men de tycker om att få åka i 
bilen.45   

I citatet finns det exempel på transivitet som visar vem som är passiv respektive aktiv. Det är far 
som kör och i och med att Per sitter bredvid honom i framsätet ger det en bild av att det är de två 
som är framåt i familjen. Mor och Karin sitter i baksätet. De är inte intresserade av att köra utan 
är nöjda med att få åka i bilen. De är med andra ord passiva och gör inga försök att komma ur 
den rollen. Det finns dock en möjlighet för att de ska ta sig ur rollen då de inte beskrivs som helt 
ointresserade av att köra. Genom användningen av gradadverbet ”så” efter ”inte” och före 
”intresserad” antyds det att de möjligen kan vara intresserade av en förändring. Det finns ett 
exempel på tillåtande modalitet där Karin och mor har fått lov att åka i bilen. I det här fallet är 
det inte en talare som ger tillåtelse. Jag menar att det troligen är far som ger tillåtelse och på så 
sätt ytterligare förstärker sin position som aktiv. Genom att far är den som är aktiv samt har 
befogenhet att ge de andra familjemedlemmarna tillåtelse konstrueras han som den med makt i de 
sociala relationerna inom familjen. Citatet visar också att familjen är en enhet, genom att familjen 
nämns före någon enskild person. Familjen får kontinuitet genom att texten påpekar att de ofta 
åker iväg tillsammans på söndagarna, dessutom så hälsar de på en annan del av familjen, morfar 
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och mormor, vilket ytterligare förstärker bilden av en enhet. Familjen Åkerberg är representativa 
för alla familjer som förekommer i texten från 50-talet.  
 
I texten från 70-talet finns en blandning av olika familjesammansättningar. Det finns många 
kärnfamiljer men samtidigt presenteras även andra alternativ. ”Alla hade en mamma och en 
pappa. Eller också hade de bara en mamma, som Stefan och Ulla. Eller bara en pappa som 
Svante”.46 Även om alternativa familjer presenteras, är det kärnfamiljen som är normen. Detta 
understryks av att den familjekonstellationen inleder uppräkningen och valet av subjektet ”alla”. 
Efter att normen är fastställd kommer sedan undantagen i fallande ordning. Ensamfamiljernas 
ställning betonas av adverbet ”bara” som antyder att de inte fullständiga familjer, det är något 
viktigt som saknas.  
 
Relationer mellan familjemedlemmar är i texten från 70-talet mångfacetterade. Det finns exempel 
på både välfungerande familjer med problemfria relationer och familjer där relationerna är mer 
komplicerade.  

”Men när ens mamma står i månskenet och ropar obegripliga saker med gäll främmande röst 
och pappa inte svarar utan i stället fräser iväg med bilen, och när mamma sen kommer upp för 
trappan och gråter högt som ett barn eller en sjuk hundvalp. Då är det som i en mardröm, när 
man vill springa men inte kommer ur fläcken.”47

I relationen mellan mamman och pappan är det uppenbarligen något problem. Bråket slutar med 
att mamma förstärker en bild av en kvinna som styrs av sina känslor när hon skriker något som 
ingen begriper. När hon sedan kommer in i huset fortsätter det okontrollerade beteendet när hon 
gråter som ett barn, mamman konstrueras därmed som infantil. Pappan framstår som relativt 
rationell och samlad när han väljer att lämna platsen i en av symbolerna för manlighet, bilen. Han 
blir därmed den aktiva i satsen då han lämnar platsen och mamman stannar kvar som den 
passiva. Bilen kan även vara en symbol för något hårt och tekniskt i motsats till det känslostyrda. 
Manligt och kvinnligt blir därmed en dikotomi.  
 
I texterna från 2000-talet är familjen speciellt framträdande i Djurspanarna, där tre av fyra 
familjemedlemmar reser genom Sverige tillsammans. Mamman är inte med på resan men i början 
av texten får man dock en ledtråd till hennes roll i familjen. ”Pappa hade muttrat lite när mamma 
berättade om sitt stipendium. Men mamma sa att det var nog bara bra för honom att ta lite mer 
ansvar för oss.”48 I det här fallet är det mamman som är aktiv, hon verkar ha det huvudsakliga 
ansvaret för familjen och pappan är därmed passiv i familjelivet. Mammans uttalande ger dock 
inte uttryck för en absolut sanning eftersom hon genom användningen av nog lämnar utrymme 
för en annan tolkning. Relationen mellan Sofie och hennes storbror Jens är en vanlig 
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syskonrelation, de bråkar lite då och då men inget allvarligare händer. Jens är den som är ledande 
i relationen, som jag tidigare nämnt är det han som vågar göra det som Sofi inte vågar.  
 
I Pojken och Tigern finns familjen bara med i början av berättelsen. Man hinner dock få en blid av 
hur relationerna i familjen ser ut. 

– Smygehuk är Sveriges sydligaste udde, berättade pojkens pappa. Här börjar Sverige. Pojken 
ville gå ner till stranden och stå längst ut på Sverige. – Får Tigern följa med? sa han. – Tigern 
måste ligga kvar i bilen, sa pojkens pappa. – Det finns antagligen en massa hundar nere på 
stranden, sa hans mamma. Det blir bara bråk om Tigern följer med.49  

Pappan blir här en auktoritetsperson och därmed aktiv genom att han är den som informerar den 
övriga familjen om vad de ser. Han fortsätter ha den rollen då han inte ger sin son tillåtelse att ta 
med sig Tigern till stranden. I den sociala relationen mellan pojken och hans pappa råder det 
inget tvivel om vem det är som bestämmer. Mamman har en roll som går ut på att förklara 
pappans order. Pappans uttalande om att Tigern måste stanna i bilen ger inget utrymme för 
någon alternativ tolkning. Det som mamman säger har inte samma tyngd då hon använder sig av 
ord som antagligen och om. I hierarkin inom familjen tar pappan den högsta positionen genom 
att inte lämna utrymme för någon annan i sina uttalanden. Sedan kommer mamman som 
förklarar pappans order, samtidigt som hennes uttalande inte är lika auktoritärt. Pojken kommer 
längst ner eftersom han är den som ber om lov och därmed har lägst status i familjehierarkin. 
Foucault menar att alla sociala relationer är maktrelationer vilket är tydligt i pojkens familj. I och 
med att pappan konstrueras som den som har mest att säga till om och som den som innehar 
kunskap blir han därmed någon som besitter makt.  
 

Sammanfattning 
Familjerna i de tidigaste respektive senaste texterna påminner mest om varandra. Där är 
familjesammansättningen uppbyggd på samma sätt med två föräldrar, mamma och pappa, oftast 
två barn men ibland fler, syskonkedjan börjar med storebror och slutar med lillasyster. I 70-
talstexten lämnas det utrymme för andra sätt att leva, även om kärnfamiljen är normen. Med 
tanke på hur många familjer ser ut i Sverige idag, tycker jag att det är förvånade att texterna från 
2000-talet inte innehåller något alternativ till kärnfamiljen. Även i relationerna inom familjerna 
påminde 50-talstexten och texterna från 2000-talet om varandra då inga särskilda problem tas 
upp. Den goda familjen framställs som en kärnfamilj utan inre slitningar. I texten från 70-talet tas 
ett antal olika problem upp, bland annat en förälders död eller familjer där föräldrarna grälar. 
Texten från 70-talet öppnar för att fler barn ska kunna identifiera sig med personerna i texten och 
konstruerar ett antal varianter av den goda familjen. I relationerna inom familjerna kan fäderna 
sägas ha en överordnande ställning och därmed tillgång till makt eftersom Foucault menar att alla 
sociala relationer också är maktrelationer. Jag menar att texterna konstruerar en bild av att det är 

                                                 
49 Westman, s. 6 



 20

fäderna som har den största makten i relationerna inom familjen. Då Foucault menar att makt 
varken är positiv eller negativ lägger jag inte in någon värdering i detta utan väljer att enbart 
konstatera vem som till synes är innehavare av makt.  
 
Det är tydligt att konstruktionen av familjen i texterna bygger på en heterosexuell matris. Enligt 
Butler och queerteorin kan detta visa på att idén om det heterosexuella som norm, präglar 
konstruktionen av familjen i läseböckerna. Detta leder till att läseböcker som normaliserande 
praktik förstärker bilden av den heterosexuella familjen som det normala. Här kan en parallell 
dras till Foucault som menar att dominerande diskurser till stor del hålls uppe av administrativa 
tekniker. Detta innebär att läseböcker kan ses som en administrativ teknik vilken reproducerar 
diskurser som bygger på den heterosexuella matrisen.  
 

Skola och lärande 
Ett sammanhang där det goda barnet får ytterligare en betydelse är i skolan som elev. I skolan 
finns det även vuxna auktoriteter som har hand om lärandet, dessa blir förebilder och skapar 
konstruktioner om vem lärandet, och därmed också kunskap, tillhör. Den goda eleven 
konstrueras i viss mån i relation med den som lär ut. Det behöver inte bara vara lärare som är 
auktoriteter inom lärandet, den rollen kan bland annat föräldrar ha. En annan del av vad som 
händer i skolan rör mobbing, även detta bidrar till konstruktionen av det goda barnet. Eftersom 
två av tre läseböcker från 2000-talet utspelar sig på resor finns ingen skoldiskurs närvarande på 
samma sätt som i övriga texter. En diskurs om lärande finns, den riktar sig dock mer till läsaren 
och handlar bland annat om Sveriges geografi och historia.  
 
Den goda eleven konstrueras i 50-talstexten bland annat med hjälp av dåliga exempel. 

– Här ska vi ta till höger, sa magistern. – Det är genare rätt fram, sa Rolf och rusade iväg. Ett 
par till i hans grupp följde med. Vi undrade, vad magistern skulle göra, men han stod bara stilla 
och väntade. Efter några minuter kom Rolf och de andra tillbaka. – Gick ni inte genvägen? 
frågade magistern. – Det fanns ingen bro över bäcken, sa Rolf och var snopen. Men när jag 
gick här sist, var bron i ordning. – Minns ni, vad jag sa, innan vi gav oss i väg? frågade 
magistern. Ni fick själva bestämma, vart vi skulle gå, men sedan skulle ni lita på ledaren, var det 
inte så? Rolf och de andra såg ännu mer snopna ut.50

De två första meningarna uttalas utan någon möjlighet till tvivel, ”vi ska” och ”det är”. Det är 
dock bara en av personerna som till slut vinner kampen om vems uttalade som väger tyngst. 
Magistern väljer att inte tillrättavisa dem som inte följt hans direktiv. Istället påminner han alla 
om vad han tidigare sagt och bygger på så sätt upp sin auktoritet. Rolf har inte varit en god elev, 
han inser det själv och ser snopen ut. En god elev lyssnar till auktoriteter och litar på att de har 
rätt. Inget utrymme ges för diskussioner eller invändningar. I Vår läsebok konstrueras magister 
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Svenning som den lärande auktoritetspersonen. Han framställs som rolig och påhittig samtidigt 
som han rättvist styr sin klass. Problem som mobbing tas bara kort upp i inledningen av texten. 

Några grupper blev på två eller tre, andra på fyra eller fem. Det enda tråkiga var att ingen valde 
Ingvar. Han såg så ledsen ut för det. Men när magistern påminde oss om att Ingvar ritar väldigt 
bra, så ville alla grupperna ha honom, och därför fick han själv välja grupp. Då sken Ingvar 
upp som en liten sol.51

Problem med mobbing är inget stort problem i klassen. När Ingvar blir utanför löser magister 
Svenning snabbt problemet genom att framhäva Ingvars bra sidor. Ingvar är den som är passiv i 
satsen då han väntar på att bli vald av någon. Han får dock chansen att vara aktiv och själv välja 
grupp. Möjligen kan man tycka att han förminskas genom att det beskrivs att han sken upp som 
en liten sol. Orsaken till mobbing eller utfrysning är att de andra barnen inte ser Ingvars bra 
sidor. Lösningen på problemet är att visa att Ingvar kan vara nyttig genom att han ritar bra. Hade 
Ingvar inte haft något att tillföra, kanske lösningen blivit en annan. Problemet mobbing framställs 
här ligga både hos dem som mobbar och hos offret. 
 
I texten från 70-talet har ingen lärare något inflytande i texten, de nämns bara i förbigående. I de 
delar av texten som behandlar skolan är eleverna i fokus och speciellt tas deras problem upp. 
Texten från 70-talet har fokuserat på hur det kan vara att börja en ny skola och hur det kan vara 
att inte ha någon vän i klassen. Det är ingen vuxen som visar vägen när den nyinflyttade Pelle blir 
slagen av de pojkar i hans klass som är större och starkare. En pojke ur en högre årskurs hotar 
mobbarna med stryk om de inte lämnar Pelle i fred och löser på så sätt problemet kortsiktigt. 
Pelle känner sig också lite bättre när en av flickorna i klassen visar intresse för honom. Eftersom 
den här delen av texten slutar med att Pelle måste smyga och ta en omväg för att ta sig hem 
oskadd är problemet dock inte löst. Ytterligare ett utdrag ur texten, där problem i skolan tas upp, 
beskriver Jenny som för att få umgås med någon måste ge en sorts muta i form av godis. Även 
den här episoden har ett slut utan lösning, det sista som händer är att Jenny stjäl pengar för att 
kunna köpa det godis hon behöver använda som muta. I utdraget ut Gummi-Tarzan, som finns 
omnämnd tidigare i uppsatsen, säger Ivan Olsson att han i skolan får lära sig hur man får spö. 
Lösningen för Ivan är att hans önskning att bli stark slår in, därefter hotar han sina mobbare. 
Sammantaget presenteras inga lösningar på mobbing utan det konstateras enbart att det finns. De 
pojkar som blir mobbade blir det fysiskt på grund av att de är svaga och klena. För flickorna ser 
det annorlunda ut. De blir utfrysta och har ingen att vara vän med, orsaken till detta uppdagas 
aldrig. Här ställs pojkar och flickor i olika positioner. Pojkarna blir fysiskt mobbade vilket är en 
aktiv handling. Flickorna fryser istället ut varandra, något som i och för sig är aktivt men i 
jämförelse med pojkarnas fysiska mobbing kan deras agerande möjligen betraktas som passivt. 
Återigen konstrueras pojkar och flickor till skilda väsen med hjälp av språket.  
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Av texterna från 2000-talet är det bara en som tar avstamp inom skolvärlden, de andra två 
utspelar sig under sommarlovet. I Lingva ges det samtidigt exempel på hur en bra respektive dålig 
elev ska vara. 

Henke såg ut som han skulle tappa hakan. Han bara stirrade på Marina. Kanske blev han så 
överraskad bara för att det var Marina som kunde så mycket. Marina var inte särskilt 
intresserad av skolan annars. Hon var mest orolig och busig och störde de andra. Alla i klassen 
tyckte hon var jobbig, men nu hade de med ens glömt hur jobbig hon brukade vara.52

Marina går i citatet från att vara en dålig elev till att vara en bra. En bra elev kan mycket och 
kommer med egna förslag. Marina tar ordet i en öppen diskussion i klassrummet och framför en 
hypotes som magistern Henke gillar. Marinas uppgift i texten är att vara ett dåligt exempel. Hon 
klottrar Skitaugust på en vägg och tidigare i berättelsen har Marina också dragit någon i håret. 
Magister Henke säger till August att även om Marina är dum så får man inte ge igen. Den 
mystiska Lingva har också sagt till August att man aldrig ska döma någon ohörd. I slutet av 
berättelsen ger Marina August en dikt som antyder att hon varit med om någonting jobbigt, 
speciellt två rader visar detta: ”Jag pratar många språk, kan hundra ord för krig och bråk.”53 När 
Marina är dum och jobbig beror det inte på att hon är en dålig människa. Henkes och Lingvas 
kommentarer tillsammans med Marinas dikt tyder på att problemet med mobbing inte ligger på 
en individnivå som i de tidigare texterna. Här verkar problemet snarare ligga på samhällsnivå. Det 
är yttre omständigheter som gör Marina till en mobbare, exakt vilka framkommer dock inte. 
Marina skiljer sig också från flickorna i 70-talstexten när hon på olika fysiska sätt mobbar andra, 
både flickor och pojkar. Även om mobbing i skolmiljö inte sker i de två övriga texterna från 
2000-talet, hamnar Tigern i Pojken och Tigern vid ett tillfälle i slagsmål med vildkatter. Anledningen 
till bråket är att Tigern inte luktar som en vildkatt och eftersom han inte hör hemma där ger sig 
katterna på honom. Bråket slutar därför att en av katterna, jättekatten, har hört talas om Tigerns 
resa och accepterar honom. I likhet med texten från 70-talet blir Tigern tröstad av en flicka efter 
slagsmålet. Detta bidrar till en konstruktion av pojkar som slagskämpar och flickor som 
omhändertagande som finns där när pojkarna behöver dem. Flickorna är med andra ord 
tillgängliga för pojkarna.  
 
Mobbing eller konstruktion av den goda eleven finns som sagt inte i de två övriga texterna från 
2000-talet. Det finns dock personer som förmedlar lärande. Både i Pojken och Tigern och 
Djurspanarna uppstår till exempel möten med personer som förmedlar information på ett eller 
annat sätt eller i vissa fall är experter inom ett visst område. I Djurspanarna är det pappan och de 
olika experter de träffar på som delar med sig av sin kunskap. De flesta av experterna är män och 
de förmedlar kunskap på ett lättsamt sätt. Detta tema finns även med i Pojken och Tigern. De 
människor och djur som pojken och Tigern träffar på, är i de flesta fall män som på olika sätt 
hjälper dem vidare på resan.  
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Sammanfattning 
Texterna från de olika perioderna har inte samma sätt att ta tag i problemet med mobbing. I den 
tidigaste texten är det ett problem som är snabbt avklarat genom att läraren visar att den 
mobbade har något att erbjuda de andra och därför är han välkommen in i gruppen. Jag tycker 
också att texten har något av en förmanande ton när den visar att även den mobbade har 
fördelar, samtidigt verkar det som om de andras accepterande hänger på att han har något att 
erbjuda. 70-talstexten å andra sidan erbjuder inte någon lösning utan ger läsaren en möjlighet att 
själv lösa problemet. Min uppfattning om den här texten är att den skildrar en verklighet, vilket 
understryks av att bilderna i texten är fotografier istället för illustrationer. Det finns ingen tydlig 
sensmoral om mobbing som det finns i texten från 50-talet. Texten från 2000-talet har flyttat 
orsaken till mobbing en aning, jag upplever att texten inte vill föra fram att den som mobbar är 
elak och dum utan att det förmodligen är något som ligger bakom det här beteendet. Vilka yttre 
omständigheter det kan vara nämns inte utan lämnas öppet. Genom tidsperioderna går mobbing 
från att vara ett individrelaterat problem till något som beror på yttre omständigheter. Från att en 
klass på grund av okunskap är elaka mot en individ utvecklas mobbing till en aktivitet som har 
med fysisk styrka att göra. På 70-talet är det enskilda elever som mobbar eller fryser ut någon. 
Mobbing blir slutligen något som görs av en individ som inte mår bra. 
 
Sammanfattningsvis har texterna från de olika perioderna gemensamt att de som förmedlar 
lärande är män. Detta konstruerar en bild av att kunskap är något som tillhör ett manligt genus. 
Enligt Foucault hör sanning och kunskap ihop med maktanspråk vilket skulle kunna tolkas som 
att den som konstrueras till innehavare av kunskap därmed också är innehavare av makt. 
Konstruktionen av genus fortsätter att bygga på en dikotomi mellan det manliga och kvinnliga. 
Pojkar och flickor mobbar inte på samma sätt, de får också olika uppgifter i och med att pojkarna 
slåss och flickorna har till uppgift att ta om hand.  
 

Samhälle/Välfärdssamhälle 
Det goda barnet ska inte bara passa in i familj och skola, utan ska även fostras in i rollen som 
medborgare. Detta tas också upp i läroplanerna som en del av skolans uppdrag.  
 
Huvudtemat i 50-talstexten Vår läsebok är, enligt min mening, att skapa goda samhällsmedborgare 
med sunda värderingar. För att illustrera detta används den fiktiva skolklassen och de lektioner 
och diskussioner de har tillsammans med sin magister. Under en lektion i samhällskunskap 
utspelar sig följande diskussion.  

– Vet ni vad det kostar för varje år att ett skolbarn får gå i skola? frågade magistern en dag.       
– Det kostar ingenting, svarade Helen. – För det får man gratis, sa Annmari. – Ja, det är nog 
sant, instämde magistern, men ni vet ju, att någon i alla fall måste betala, och att kostnaderna 
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egentligen kommer på skattesedlarna, som de vuxna får. Skolskjutsar, blyertspennor, 
skolbänkar, läroböcker och allt det andra kostar ju pengar, och nu undrar jag, om ni kan gissa 
vad kostnaden blir för varje skolbarn under ett år. – Tio kronor, sa Sune. – Hundra, föreslog 
Ingvar. – En miljon, sa Rolf, för han ville alltid vara värst. – Nej, men över tusen kronor, sa 
magistern. Och det betyder att 5-6 skolbarn kostar lika mycket som det kostar att köpa en bil.  
– Då är det bättre att köpa en bil, sa kvickhuvudet Dick. – Det är jag inte så säker på, svarade 
magistern. För de pengar som går åt till barnens uppfostran och utbildning kommer igen 
genom att barnen sen kan göra ett bättre arbete när de blir stora. Men pengarna man ger ut för 
en bil kommer inte så ofta igen.54  

Magister Svennings fråga avslutas med tillåtelse: ”ett skolbarn får gå i skola”. Genom detta 
antyder han att det är någon som låter barn få gå i skolan, det är ingenting som de automatiskt 
har rätt till. När han sedan fortsätter med att konstatera hur mycket som kostar pengar i skolan 
och vem som betalar, byggs det en kedja av påståenden som bidrar till att skapa ett 
beroendeförhållande. I det här fallet är det eleverna som är beroende av någon annans goda vilja, 
vilket gör att de görs passiva. Eleverna har dock chansen att ta en aktiv roll genom att betala 
tillbaka sin skuld då de kan göra ett bättre arbete som vuxna med en bra utbildning i grunden. 
Magister Svenning bygger också en kedja mellan eleverna och samhället som går från kostnaden 
att gå i skolan till vuxna via skattsedlar till samhället och sedan tillbaka genom skolan och till 
eleverna. Genom att läseboken kopplar ihop eleverna med samhället och konstruerar en bild av 
att man ska vara tacksam för att få gå i skolan uttrycks en politisk ståndpunkt. Här är det möjligt 
att läseboken, med Foucault i åtanke, är en av de administrativa tekniker som används för att 
bibehålla makt. I det här fallet skulle det då vara samhällets sätt att fostra barn som 
samhällsmedborgare. Samhällsmedvetande är ett tema genom hela texten och kommer igen bland 
annat under en bussresa hem från skolan då busschauffören slänger av Rulle. Rulle har bråkat 
och chauffören har fått nog och slänger av honom, Rulle protesterar och säger att det är hans 
rättighet att åka med. Farbror Andersson kontrar då med: ”de som uppför sig hyfsat får förmånen 
att åka, men någon rättighet talar vi inte om /…/ Den som inte kan sköta förmånerna, han 
förlorar dem”.55 Detta uttalande förstärker ytterligare den fostrande tonen i texten. Detta 
stämmer inte överens med Ingrid Netterviks forskning kring barnlitteratur. Enligt henne 
förändrades barnlitteraturen under 40-talet från att ha varit uppfostrande till att vara mer 
fantasirik. Jag menar att min text till stor del vidhåller en uppfostrande ton, det finns inslag av 
fantasi men fostran är huvudsyftet. Skillnaden skulle möjligen kunna bero på att Netterviks 
forskning bygger på barnlitteratur medan min analys görs på en läsebok.  
 
Det förmedlas även en bild av samhället som kan illustreras av familjen Åkerbergs resa till morfar 
och mormor. ”En svart, blänkande Volvo rullar fram på den breda, raka asfaltsvägen över slätten. 
I bilen sitter familjen Åkerberg, som är på väg för att hälsa på morfar och mormor.”56 Här ser 
man hur en bild av det goda svenska samhället konstrueras genom lantbrukarfamiljen Åkerbergs 
bil. Det är inte vilken bil som helst utan det är en svensktillverkad Volvo som får symbolisera det 
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goda livet, vilket understryks av att den är blänkande. Bilen kör dessutom på en bred, rak 
asfalterad väg vilket kan tolkas som symboler för framsteg och framtid: familjen Åkerberg kör 
mot en ljus framtid i det goda Sverige.  
 
Texten från 70-talet innehåller också referenser till samhällsstruktur. Texten har dock fokuserat 
på hur samhällen ser ut utanför Sverige. Möjligtvis skapas därmed en bild av det svenska 
samhället genom att andra länder används för att visa hur det inte ser ut här. Barnen i de 
samhällen som beskrivs framställs som offer. I citatet nedan har de indiska barnen Ravindra och 
Susila fått en hundrarupiesedel när de har tiggt. De försöker nu köpa något för den men 
misstänks för att ha stulit den.  

Så där höll de på, Ravindra visste inte hur länge. Till sist började han gråta av trötthet, Susila 
också. Det kom två poliser, de tog dem i var sin arm och förde ut dem till en stor svart bil. ”Jag 
vill ha mina pengar”, skrek Ravindra. ”Ge mej mina pengar…” Bildörrarna stängdes bakom 
dem, de for i väg. Hundrarupie-sedeln såg han aldrig mera.57

Barnen görs passiva genom att de ger upp och börjar gråta, någon starkare har lyckats knäcka 
dem. Detta förstärks genom att Ravindra söker tillåtelse och att barnen är hjälplösa då de inte kan 
påverka sin situation. Någon stänger bildörrarna och deras pengar är borta för alltid. Här är ett 
mer låst maktförhållande; Ravindra och Susila har ingen chans att vända eller utmana relationen. 
Hopplöshet inför maktförhållanden finns även i en text som skildrar förhållanden för arbetare i 
Sydamerika. Juanitas pappa berättar om de fattigas försök att starta ett kollektiv istället för att 
arbeta åt den rika jordägaren:  

– Något förbannat kräk har förrått oss. Det är förbjudet att prata så som vi gjorde i natt. Dom 
fattiga ska fortsätta att vara fattiga och dumma, så att dom gärna arbetar för dom där slantarna 
dom får nere i dalen. Vi är avskedade för alltid. 58

Här är det tydligt att Netterviks forskning stämmer överens med vad jag uppfattar vara en stor 
del av syftet med läseboken från 70-talet, nämligen ett ökat inslag av politisering i texten. 
Nettervik konstaterar, som jag tidigare nämnt, att ungdomslitteraturen under den här tiden till 
stor del bygger på en tanke om att barn tidigt ska göras medvetna om orättvisor i världen.  
 
Texten från 70-talet tar även till viss del upp hur ett önskvärt svenskt samhälle kan se ut. Texter 
om avvikare varvas med trevliga historier. Genom att göra detta kan avvikare normaliseras 
samtidigt som de kan användas för att visa vad som är normalt. Min uppfattning är dock att den 
här texten har för avsikt att göra det avvikande normalt. Som exempel kan Lena och hennes 
pappa användas:  

– Min pappa – är han tokig? Mannen i vita rocken tittade allvarligt på henne. – Här finns det 
inga tokiga, sa han. Här finns bara sjuka människor. Det är inget konstigare att få en psykisk 
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sjukdom – som vi kallar det – än att bryta armar och ben. /…/ – Det brukar vara de finaste 
och mest känsliga människorna som kommer hit.59

När sjukskötaren förklarar för Lena och dem som läser texten att det inte är något konstigt med 
att bli psykiskt sjuk, konstrueras påståendena så att de blir sanning genom användning av ”är”. 
Läsaren får tillsammans med Lena lära sig något: avvikare är som alla andra. Jag uppfattar att 
andemeningen är, att genom läsningen skapa empati och förståelse hos läsaren som då blir en 
medkännande medborgare. Här fortsätter också den social realism som enligt Nettervik var vanlig 
i barnlitteratur från den här perioden.  
 
I texterna från 2000-talet är det inte lika lätt att hitta referenser om samhället. I Pojken och Tigern 
träffar pojken en flykting, Zenia, som gömmer sig i en kyrka då hon och hennes familj hotas av 
utvisning.  

Hon berättade om sin familj. Det var tre barn och mamma och pappa och mormor. De kunde 
inte åka tillbaka till sitt land. Då blir vi dödade sa hon. – Först trodde vi att vi skulle få stanna i 
Sverige. Nu måste vi åka tillbaka. Jag vill inte tillbaka. /…/ – Vi vet att du är där Zenia, ni får 
stanna i Sverige, sa prästen.60

Här är det flera bilder av Sverige som konstrueras. Genom att Zenia beskriver sitt land blir 
Sverige en plats där man kan känna sig säker. Sedan förändras den bilden eftersom Zenia och 
hennes familj riskerar att bli utvisade, de är med andra ord inte säkra i Sverige heller. Till slut blir 
Sverige ändå en trygg plats eftersom beslutet om avvisning är upphävt. Maktrelationen är i det 
här fallet mellan Zenias familj och det svenska samhället. Det är tydligt att det är det svenska 
samhället som har och utövar makt över Zenia och hennes familj. Genom att familjen gömmer 
sig och på så sätt undviker utvisning utmanar de makten. Även om Zenia och hennes familj är 
underordnade det svenska samhället lyckas de med ett motstånd och maktrelationen är därmed 
dynamisk. Pojken reagerar på Zenias berättelse med att vilja hjälpa henne. ”Jag tar med henne 
hem, tänkte han. Hon kan bo i morfars hus. Ingen kommer att hitta henne.”61 Pojken visar 
genom sina tankar att han har stor empati. Han visar också handlingskraft, ”jag tar”, därmed tar 
pojken en aktiv roll. Pojkens empati för Zenia kan ses som en positiv egenskap i relationen med 
andra människor. Genom detta kan empati vara ett värde som rankas högt i samhället, man är 
solidarisk med andra människor. De två andra texterna från 2000-talet innehåller få referenser till 
samhället i stort.  
 

Sammanfattning 
Jag anser att texten från 50-talet har som huvudtema att konstruera en god och arbetade 
samhällsmedborgare. Detta följs upp i texten från 70-talet men görs där på ett annat sätt. I stället 
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för att fokusera på Sverige tar texten upp orättvisor i andra delar av världen. I texterna från 2000-
talet finns få bilder av den önskvärde samhällsmedborgaren.  
 

Diskursiv praktik 
Jag har i analysen till viss del redan tagit upp aspekter av den diskursiva praktiken men vill här 
föra en djupare diskussion kring konsumtion och produktion av mitt empiriska material. Alla 
texter är avsedda att konsumeras i samma miljö, skolan, under olika tidsperioder. Texterna har 
också producerats med syfte att de ska konsumeras i en bestämd miljö av barn i vissa åldrar. Mitt 
empiriska material är med andra ord homogent med avseende på övergripande aspekter av 
konsumtion och produktion.  
 
50-talstexten inleds med ett förord, som riktar sig till läraren, där författaren tar upp sina avsikter 
med texten och ger tips till hur den kan användas i klassrummet. Här påverkar producenten av 
texten hur den ska konsumeras. Texten är skriven på ett sådant sätt att konsumenten inte 
behöver reflektera över olika problemställningar. De problem som kommer upp i texten har alltid 
en klar lösning och visar tydligt vilka beteenden som är önskvärda. Jag anser att texten är 
producerad på ett sådant sätt att fostran av konsumenten är ett av de syften texten har.  
 
Även i 70-talstexten finns en sida som riktar sig speciellt till läraren, den tar upp de olika syften 
boken kan tjäna och hur de har tänkt att man ska arbeta med den. De menar att texten kan ligga 
som underlag för diskussioner både om litteratur och om verkligheten bakom de olika 
berättelserna. Detta säger någonting om både produktionen och konsumtionen av texten, vilket 
är en del av den diskursiva praktiken. Producenterna ger alltså instruktioner om hur det är 
meningen att texten ska konsumeras. Dessutom påpekar de även hur konsumenterna av texten, i 
det här fallet eleverna, kommer att behöva jobba med vissa bitar som väcker eftertanke. Till Liv 
och kust finns det ett särskilt arbetshäfte, Fundera och Fantisera I, som ska ligga till grund för 
elevernas bearbetning av texterna. 70-talstexten har en annan ingång till fostran än texten från 50-
talet. Den lämnar problem som mobbing och problem inom familjen öppna och ger dem ingen 
lösning. Därigenom blir konsumtionen och konsumenten av texten inte lika styrd av producenten 
som i 50-talstexten. Eleverna fostras genom egen eftertanke och reflektion.  
 
Av texterna från 2000-talet är Lingva mer interaktiv än de andra, den innehåller olika uppgifter 
som ska göras samtidigt som den ställer mer filosofiska diskussionsfrågor. De andra två har en 
mer berättande karaktär utan någon större medverkan från läsaren. En av dem har dock en gåta 
som presenteras i början, sedan får läsaren ledtrådar under läsningens gång och lösningen avslöjas 
på den sista sidan. Alla texter har särskilda arbetshäften där konsumenten troligen interagerar mer 
med texten än vad som görs vid endast genomläsning. Syftet att fostra konsumenten är inte lika 
tydligt i texterna från 2000-talet som i de äldre texterna. En möjlig förklaring kan vara att 
skolanknytningen är låg. 
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Sätts min analys i relation till Katarina Erikssons tidigare forskning inom området kön och 
läsning i skolan, finns det ett antal punkter som är gemensamma. Berättarrösten eller 
huvudpersonerna i de flesta av mina texter tillhörde någon av manligt kön. Enligt Eriksson är 
barns tidigare erfarenheter av läsning präglade av att de flesta berättarröster är manliga.62 Om 
texter då är uppbyggda på samma sätt som exempelvis Pojken och Tigern, där personer eller djur 
blir refererade till som ”Kocken” eller ”Grävlingen”, är det inte underligt att läsaren tar för givet 
att de är av manligt kön. Vilket de i det här fallet också var. Erikssons forskning tar upp en del i 
den diskursiva praktiken då hon observerar hur texter faktiskt blir konsumerade. Som jag tidigare 
nämnt är en av hennes slutsatser att texter med icke-stereotypa inslag måste diskuteras för att ha 
någon påverkan på barns uppfattning av genus. Eriksson konstaterande att de elever hon 
observerade var mer öppna för att barn i berättelserna klev ur traditionella könsroller än när 
vuxna gjorde det.63  
 
Även om alla texter är producerade med samma syfte för att konsumeras i samma miljö, skiljer 
sig konsumtionen av texterna mellan de olika tidsperioderna. Detta kan bero på att skolan har 
förändrat sin syn på lärande, från att ha varit auktoritärt till en mer interaktiv syn på inlärning. 
Produktionen av texterna påverkas också av de läroplaner som var aktuella då de skrevs. Till de 
flesta av texterna finns det arbetshäften eller övningsböcker. Dessa har jag inte haft tillgång till 
och det är troligt att de skulle bidra till en större förståelse av texternas produktion och 
konsumtion.  
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Avslutning 

Sammanfattning 
Mitt syfte med uppsatsen var att ta reda på hur det goda barnet konstrueras i läseböcker från tre 
olika perioder. Jag ville även titta på hur det goda barnet konstruerades i relation till genus, familj, 
skola och samhälle. Jag har konstaterat att när det goda barnet konstrueras till flicka eller pojke, 
görs detta i de flesta fall så de blir varandras motsatser. Flickorna och pojkarna i texterna ställs 
mot varandra i de flesta situationer. Det visar sig bland annat i tävlingar där pojkar och flickor 
inte kan heja på varandra över könsgränserna. Tydligast visar sig dock detta i 
personbeskrivningarna, där exempelvis Sofie får vissa egenskaper och Jens får egenskaper som 
kan sägas vara motsatta. Beskrivningarna av barn i texterna följer till största delen traditionella 
könsmönster där pojkar är aktiva och flickor passiva, pojkar är hårda och logiska medan flickor är 
mjuka och känslosamma. Flickor och pojkar är varandras motsatser och en dikotomi skapas. Det 
finns naturligtvis undantag från detta. I 70-talstexterna får flickor och pojkar ibland ta över det 
andra könets egenskaper. Detta sker dock i undantagsfall och de personer som korsar 
könsgränserna gör det inte utan att det uppstår problem. I en av texterna från 2000-talet kan man 
också till viss del se detta. Bland annat i Augusts möte med Mina, som finns med tidigare i 
uppsatsen. Där byter barnen roller, när den ena är modig är den andra rädd. Även om August 
och Mina får vara både aktiva och passiva är de alltid det i motsats till varandra vilket kan ses som 
ännu ett uttryck för en dikotomi. Sammanfattningsvis konstrueras det goda barnet antingen som 
pojke eller som flicka och detta görs genom att de identifieras i motsats till varandra. Det goda 
könsspecificerade barnet sätts sedan in i olika sammanhang som familj, skola och samhälle. 
 
Familjen och relationerna inom den konstrueras på liknande sätt i texterna från 50- respektive 
2000-talet. Där är familjerna uppbyggda på samma sätt med mamma, pappa och två barn, 
storebror och lillasyster. Familjernas relationer konstrueras som konflikt- och problemfria i de 
båda tidsperioderna. Även i 70-talstexten är kärnfamiljen norm, men alternativa familjebildningar 
presenteras också. Här skiljer sig även relationerna inom familjen från de andra två tidsperioderna 
då problem och konflikter tas upp. 
 
I skolan tas problem och konflikter upp i alla tre tidsperioder men i varierade grad och på 
varierande sätt. Mobbing är i 50-talstexten ett individrelaterat problem som läraren löser snabbt. I 
70-talstexten får problemet ett större utrymme och jag anser att även här ses mobbing som ett 
individrelaterat problem. Här finns det dock en skillnad mellan hur pojkar och flickor mobbar. 
Pojkarna mobbar varandra fysiskt och flickorna mobbar varandra genom utfrysning. Mobbing 
sker inom könsgränserna, ingen ger sig på det andra könet. Mobbingen sker också på olika sätt 
beroende på om det är en flicka eller pojke som mobbar. Mobbing ges inte någon annan 
förklaring än att de som mobbas avviker, problemet ligger därmed kvar på individnivå. I texterna 
från 2000-talet är det främst i Lingva som mobbing förekommer. Mobbingen flyttas över 
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könsgränserna, Marina mobbar fysiskt både pojkar och flickor. Anledningen till mobbing flyttas i 
Lingva från individen till samhället eller yttre omständigheter. Texterna från de olika perioderna 
har gemensamt att de som förmedlar lärande är män, vilket kan ge en bild av att kunskap är något 
som tillhör män.  
 
Hur konstrueras då den goda samhällsmedborgaren? I 50-talstexten är det tydligt att Sverige 
behöver de unga som arbetskraft. Har de blivit uppfostrade och utbildade av skolan kan de göra 
ett bättre jobb för samhället. 70-talstexten har en ton av solidaritet över nationsgränser när den 
tar upp problem som finns i andra delar av världen. I texterna från 2000-talet finns inte samma 
uppfostrande ton som i de från 50-talet. Däremot skapas en bild av Sverige som ett naturskönt 
land i de texterna. Sverige som helhet framställs som ett givmilt och accepterande samhälle då en 
familj istället för att utvisas får stanna i Sverige.  
 
Jag har uppfyllt mitt syfte genom att använda mig av postfeminismens och, i viss mån, Foucaults 
tankar om att genus konstrueras diskursivt och att språket därför måste dekonstrueras så att 
dominerande betydelser förlorar sin makt. Detta har jag gjort genom en lingvistisk analys av mitt 
empiriska material där jag använt mig av verktyg från den kritiska diskursanalysen.  
 

Avslutande diskussion 
Läromedel är intressant att sätta i relation med Foucault då han menar att ingen 
kunskapsproduktion saknar maktanspråk. Läromedel i andra ämnen än svenska får troligen sitt 
innehåll problematiserat i högre grad än läseböcker. Läseböcker kan ses som neutrala då deras 
huvudsakliga syfte inte är att förmedla fakta och information utan att träna eleverna i läsning. 
Även om läseböcker inte förmedlar fakta på samma sätt som andra läromedel, fungerar de som 
normaliserande praktiker, bland annat genom den konstruktion av verkligheten som presenteras. 
Jag anser att läseböckerna till största delen är likartade och enkelspåriga. De bilder av det goda 
barnet som konstruerades följer traditionella könsmönster. Även om bilden ibland utmanades, 
blir alternativa konstruktioner av genus avvikande. Enligt Foucault är detta ett tecken på att den 
diskursiva konstruktionen av genus i texterna innehåller maktrelationer som är dynamiska. Det 
finns utrymme för det avvikande att förflytta sina positioner och därmed omförhandla makten.  
 
Jag menar att läroplanerna är en del av den sociala praktiken då de är officiella och till viss del 
politiska dokument som ska användas inom den svenska skolan. Tillsammans med tidigare 
forskning utgör läroplanerna grunden för min diskussion kring den sociala praktiken. Enligt Lpo 
94 har skolan ett ansvar för att motverka traditionella konstruktioner av genus. Vad säger då de 
övriga läroplanerna om skolans ansvar i de här frågorna? I Undervisningsplan för rikets folkskolor från 
1955 tas kön upp i ett avsnitt som kan sägas behandla jämställdhet. 
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Lärjungarna måste alltid behandlas med konsekvens och opartiskhet. Detta får emellertid inte 
innebära, att samma fel under alla förhållanden skall bedömas på samma sätt. Hänsyn måste tas 
till elevens ålder och kön, mognadsgrad och allmänna läggning.64

Här innebär dock inte jämställdhet att könen ska behandlas lika utan att man ska se till skillnader 
mellan könen, en slags särartsfeminism. Jag anser att läseboken från 50-talet på samma sätt som 
läroplanen konstruerar genus som dikotomi mellan kvinnor och män, där män är normen. 
Netterviks forskning visade att könssegregerade böcker med olika innehåll för flickor och pojkar 
var populära under den här tiden. Därför menar jag att läseboken reproducerar en social praktik 
med en syn på genus som en dikotomi mellan manligt och kvinnligt.  
 
70-talstexten är den text som presenterar flest variationer på genus, läroplanen från 1969 tar även 
upp jämställdhet och könsroller. 

Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i familjen, på arbetsmarknaden 
och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om könsrollsfrågan, stimulera eleverna till 
att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden.65

Jag tycker att texten från 70-talet till stor del lyckas med sitt uppdrag. Den konstruerar flera bilder 
av genus. Därmed orienterar texten kring könsrollsfrågor, även om den traditionella bilden av 
genus blir normen även här. Netterviks forskning fokuserade på en politisering av barnlitteratur 
vilket även kommer i uttryck i 70-talstexten. Läseboken från 70-talet tar problem och lämnar dem 
dessutom olösta. Detta bidrar till läsarens möjligheter att reflektera och själv ta ställning i olika 
frågor. Jag upplever också att texten till viss del vill normalisera det avvikande och på så sätt bidra 
till skapandet av ett solidariskt samhälle. Jämfört med de andra texterna har den också en annan 
syn på genus och familj. Detta skulle kunna vara ett resultat av bland annat införandet av 
föräldraförsäkringen 1974. Christina Bergqvist och Ann-Cathrine Jungar hävdar i ”Adaptation or 
Diffusion of the Swedish Gender Model” att föräldraförsäkringens mål var att bidra till 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Från att familjeförsörjningen sköts av en person, oftast en 
man, stödjer samhället en övergång mot en dubbel familjeförsörjning. Båda föräldrarna ska ses 
som ekonomiskt oberoende individer som har skyldigheter och rättigheter gentemot både barn 
och arbetsmarknad.66 Detta och andra politiska beslut bidrar troligen till ett samhällsklimat som 
gör att läseboken från 70-talet är radikalare än de andra texterna jag haft som empiriskt material.  
Med andra ord verkar det som 70-talstexten är en del av den sociala praktiken som till viss del 
reproducerar den sociala praktiken kring genus och könsroller. Texten är också politiserad vilket 
stämmer överens med Netterviks antaganden.  
 
Lyckas då texterna från 2000-talet med att följa ambitionerna från läroplanen och motverkar de 
traditionella könsmönster? Mitt svar är att de tyvärr inte gör det. I viss grad presenteras olika 
                                                 
64 Kungliga Skolöverstyrelsen, Undervisningsplan för rikets folkskolor, (Stockholm 1955), s. 9ff 
65 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan. Lgr 69, (Malmö, 1973), s. 14 
66 Christina Bergqvist och Ann-Cathrine Jungar, ” Adaptation or Diffusion of the Swedish Gender Model” I: Linda 
Hantrais (ed), Gendered Policies in Europe. Reconciling Employment and Family Life, (London, 2002), s. 163 
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konstruktioner av genus. Det händer dock inte ofta och absolut inte i tillräckligt hög grad för att 
sägas motverka traditionella könsmönster. Tvärtom anser jag att texterna från 2000-talet 
påminner om texterna från 50-talet. Jag ser alltså en tillbakagång till traditionella värden i 
konstruktionen av genus i mitt empiriska material. Angerd Eilard menar, som jag tidigare nämnt, 
att pojkarna i den läsebok hon analyserade hade flera olika positioner inom ett manligt genus att 
använda sig av. Flickorna begränsades däremot i ett traditionellt kvinnoideal. Jämför jag detta 
med min analys av texterna från 2000-talet stämmer det till en viss del överens. De få flickor och 
kvinnor som är med i läseböckerna konstrueras till största delen som omhändertagande. Den 
enda som står utanför detta är Marina i Lingva, hon är stökig, bråkig och gör som hon vill. Det är 
dock tydligt att hennes beteende inte är accepterat och därmed blir hon avvikande. Ingen av 
pojkarna i någon av böckerna testar genusgränserna. De konstrueras alla som äventyrliga och 
modiga. I mitt empiriska material har således, till skillnad från Eilards, både flickor och pojkar få 
alternativa roller de kan använda sig av. Genus konstrueras ofta genom användning av dikotomier 
mellan manligt och kvinnligt och inom dessa genus finns inget utrymme för 
gränsöverskridningar. Genus delas upp i två delar och de är båda homogena. Ser man läroplanen 
som en officiell del av den sociala praktiken konstruerar de läseböcker jag analyserat en bild av 
genus som omformar den sociala praktiken. Detta skulle kunna innebära att läseböcker är ett 
uttryck för en skillnad mellan ett officiellt perspektiv på genus och hur det praktiskt fungerar i 
vardagen. Eilard menade att den läsebok hon analyserat till viss del brast i fråga om läroplanens 
jämställdhetsperspektiv. Detta är något som jag också tycker mig se i de läsböcker jag analyserar 
vilket skulle kunna betyda att läseböckerna både reproducerar och omskapar den sociala 
praktiken som kan sägas vara splittrad. 
 
Postfeminismen menar, som jag tidigare nämnt, att genus och identitetsskapande bland annat 
bygger på klass, etnicitet och sexuell tillhörighet. Jag anser att få av läseböckerna problematiserar 
någon av dessa faktorer. Klass framställs i 50-talstexten på så sätt att de familjer barnen hittar på 
alla tillhör arbetarklassen, de arbetar bland annat med jordbruk och fiske. Texten har också en 
tendens att framställa att dessa familjers arbete nu är på väg att löna sig, de moderniserar och 
utvecklar arbetet. Tillsammans med bilden av kärnfamiljen skapar texten en arbetarfamilj i 
”folkhemssverige”. Någon problematisering av klass sker dock inte. Klassproblematiken i 70-
talstexten rör inte svenska förhållanden och i texterna från 2000-talet är klassfrågan frånvarande. 
Etnicitet tas bara upp i en text från 2000-talet Pojken och Tigern då en familj av med utländsk 
härkomst hotas av utvisning. Den etnicitet som är norm i texterna är den svenska. De bilder av 
barn och familj som konstrueras i texterna bygger på en heteronormativ tanke. Detta kan ses som 
begränsande då postfeminismen menar att sexuell tillhörighet är något som ingår i skapandet av 
identitet och genus. Ett sätt att konstruera genus är dominerande i texterna och det är den 
klassiska dikotomin mellan manligt och kvinnligt. Sammanfattningsvis varken konstrueras eller 
problematiseras genus i någon högre grad i relation till faktorerna klass, etnicitet och sexuell 
tillhörighet.  
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Jag anser att genom att genus, manligt och kvinnligt, genomgående konstrueras som en dikotomi 
bidrar det till ett befästande av den heterosexuella matrisen. Butler menar, som jag tidigare nämnt, 
att den heterosexuella matrisen spelar roll bland annat i konstruktioner av relationer och att den 
präglar hela vår kultur. Heterosexualitet betyder en sexuell dragning till det motsatta könet vilket 
innebär att olika väsen ska förenas. Jag menar att när texterna bygger upp en dikotomi mellan 
kvinnor och män bidrar de till att reproducera den heterosexuella matrisen. Män och kvinnor är 
olika och det betyder därmed att de ska förenas, bilda relationer med varandra. Tillsammans med 
det faktum att alla familjekonstellationer i alla texter bygger på heterosexualitet är det tydligt att 
detta bidrar till konstruktionen av genus.  
 
Jag vill avsluta med att återgå till inledningen och Simone de Beauvoir genom att svara på frågan: 
Är kvinnan det andra könet i mitt empiriska material? Tyvärr måste nog svaret bli ja. 
Sammantaget presenteras pojkar och män som norm, de är oftast huvudpersoner i berättelserna 
och får oftare en roll som aktiv i texterna, samtidigt som flickorna får komma in i texterna när 
någon behöver tröstas eller tas om hand. Med andra ord finns det anledning att se över de 
läseböcker som används i svenska skolor. Speciellt eftersom texter i läromedel förmedlar ett 
samhällsperspektiv som kan ses som normerande. Detta bidrar till att forma elevers 
verklighetsuppfattning och allt som då inte konstrueras som normalt blir därmed avvikande och 
onormalt.  
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