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Sammanfattning  
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kulturella, historiska konstruktioner, snarare än som biologiskt nedärvda, beständiga och oföränderliga egenskaper. Uppsatsen har ett 
diskursanalytiskt angreppssätt. Analysen syftar därmed till att analysera läsebokstext och söka diskurser i dessa, diskurser som visar på hur 
genus konstrueras i texterna. De tre mest framträdande genusdiskurser jag funnit vid textanalysen är Den duktiga flickan/Flickan som biroll, 
Flickan som objekt för pojkars kärlek och Pojken som huvudperson. Det faktum att flickor och pojkar i läseböckerna ofta positioneras i 
dessa diskurser resulterar i att läsebokstexterna i hög grad bidrar till att befästa och tradera rådande genusstereotyper. I båda läseböckerna 
förekommer dock även brott mot dessa stereotyper. 
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Inledning 
Under våren 2006 har jag, parallellt med mina lärarstudier, läst en fempoängskurs vid 

Linköpings universitet om genusforskning och jämställdhetsarbete i förskolan och 

grundskolans tidigare åldrar. Kursen har gett mig insikten att flickor, pojkar, kvinnor och män 

är mänskligt skapade kategorier, nära kopplade till de historiskt, kulturella och språkliga 

sammanhang de existerar i. Många gånger upplever jag att dessa kategorier fungerar 

normerande och att deras omfång är tämligen begränsat. Det står också klart för mig att 

skolan har ett stort och betydande ansvar i konstruerandet av innehållet i dessa kategorier, i 

barns och ungdomars genuskonstruerade. De bilder skolan förmedlar av flickor och pojkar 

och hur de bör vara, agera, reagera ser jag som viktiga faktorer för enskilda elevers 

subjektsskapande. Detta är även något som skolans läroplan, Lpo94, framhåller: 

 
    Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män [min 

kursivering] samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan 

skall gestalta och förmedla. /…/ 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 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 5-6). 
 

Läroplanens jämställdhetssträvan är inte någon avskild företeelse. Jag ser den snarare som en 

del av en offentlig och uttalad jämställdhetssträvan/jämställdhetsdiskurs, vilken återfinns på 

olika håll och i olika klädnad i samhället i stort. Exempelvis har vi en manlig statsminister 

som enligt egen utsago är feminist, Jämo som ska se till att ingen blir diskriminerad på grund 

av kön och lagen om förbud mot sexköp. Detta har vi å ena sidan. Å andra sidan finns bilden 

av det svenska samhället som ett genussystem, det vill säga ett samhälle där ett hierarkiskt 

och isärhållande tillstånd råder mellan könen, inom såväl politik, som ekonomi och 

familjesfär. Ett samhälle där mannen och det manliga är norm och står högst i rang (Hirdman, 

2001; Gemzöe, 2005). Båda dessa diskurser existerar samtidigt i Sverige – å ena sidan den 

uttalade, officiella demokrati/jämställdhetsdiskursen och å andra sidan det ofta outtalade, 
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nästan självklara, genussystemet, där kvinnor och kvinnlighet är underordnade män och 

manlighet.1  

 

I detta dubbelbottnade samhälle existerar skolan. Läroplanens uttalade jämställdhetsmål har 

belysts ovan. Men hur är det med genussystemet och dess hierarkiska indelning av kön i 

skolan? Finns den diskursen även här, trots läroplanens artikulerade jämställdhetsnorm? På 

senare tid har genus och jämställdhetsfrågor i förskolans och skolans värld uppmärksammats 

och debatterats tämligen flitigt. Olika undersökningar och studier med genus som 

utgångspunkt har gjorts i såväl förskolan som skolan. I Lärarförbundets ”Genuspraktika för 

lärare” (Berg, 2000) presenteras ett urval av vad några av dessa undersökningar visat. Till 

exempel att: 

 
Lärare i skolan har en benägenhet att ge mer utrymme åt pojkar både vad 

gäller tid och rum /…/  flickor har flest psykosomatiska symtom och de 

upplever sin kropp och sitt utseende som mer problematiskt än vad pojkarna 

gör /…/ sagoböcker och sånger domineras av aktiva maskulina agenter och 

passiva feminina /…/ läromedlen i skolan saknar medvetet könsperspektiv 

och diskriminerande texter och bilder förekommer. (s. 23) 

 

Det verkar således som om genussystemet till viss del gör sig gällande även på skolans arena.  

 

Det är den sista meningen i ovanstående citat ”… läromedlen i skolan saknar medvetet 

könsperspektiv och diskriminerande texter och bilder förekommer” som gripit tag i mig och 

som den här uppsatsen syftar till att behandla. Är det så här? Stämmer ovan nämnda bild av 

läromedlen i skolan? Vad får det i så fall för konsekvenser för skolans jämställdhetssträvan 

och för den enskilda eleven? Helt enkelt: hur ser det ut med genus och jämställdhet i svenska 

läromedel idag? Dessa frågor är dock alltför vida och stora varför de smalnats av och 

specificerats i uppsatsens syfte och frågeställningar, vilka introduceras i följande stycke. 

 

 

                                                 
1 Värt att uppmärksamma här är självklarheten att vårt samhälle rymmer fler diskurser än dessa två, det är dock i 

krocken mellan ovan nämnda diskurser som intresset för den här studien tar sin utgångspunkt. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att genom diskursanalys analysera hur genus konstrueras i två 

läseböcker avsedda för grundskolans tidigare åldrar. Jag har också för avsikt att studera 

huruvida konstruktionen av genus i läromedlen förstärker och/eller bryter mot rådande 

genusstereotyper och i sådana fall hur detta görs. Till min hjälp har jag följande 

frågeställningar: 

• Hur framställs flickor respektive pojkar i texten? 

• Vem är aktiv och vem är passiv i texten - vem är subjekt och vem är objekt? 

 

 

Teori och tidigare forskning 
Inledningsvis presenteras här den teori i vilken min analys och diskussion tar sina 

utgångspunkter, främst genusteori. Därpå följer ett avsnitt om genusforskning i förskolan och 

skolan. Sedan kommer ett stycke om genuskonstruktioner i barnlitteratur. Därefter avslutas 

avsnittet med en genomgång av några tidigare läromedelsanalyser vilka alla har genus som 

utgångspunkt. 

 

 

Genusteori 
Genus syftar till att kön, kvinnligt och manligt, är något som konstrueras, något vi människor 

gör, inte är, utifrån den sociala, kulturella och historiska kontext vi är en del av. Begreppet 

kön relaterar däremot ofta till det biologiska könet, även om detta ständigt problematiseras. 

Det finns könsteoretiska forskare, framförallt i Sverige, Norge och Danmark, som använder 

begreppet kön och ger det samma innebörd som genus (Gemzöe, 2005, s. 81). Det råder i 

teorin alltså inte någon enig, konsekvent användning av det ena eller andra begreppet utan 

båda förekommer. Jag använder i den här uppsatsen begreppet genus och utgångspunkten att 

vad vi uppfattar och förstår som kvinnligt och manligt, i första hand är en social, kulturell och 

historiskt mänsklig/språklig konstruktion. Därmed ser jag också begreppen genus, kvinnligt 

och manligt som möjliga att förändra och utvidga. På vissa ställen i teoriavsnittet används 

ändå begreppet kön detta beroende på att den refererade källan gjort det. 
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Genus handlar följaktligen om kvinnligt och manligt och om våra föreställningar kring vad 

dessa identitetsskapande begrepp rymmer och innebär. Historikern Yvonne Hirdman menar 

”Att göra genus är att göra skillnad där skillnad inte finns. /…/ …att hålla isär [kvinnor och 

män, kvinnligt och manligt]” (Hirdman, 2001, s. 65). Alltså: att göra/konstruera genus är, 

enligt Hirdman, att skapa olikhet mellan könen.  
 

Kvinnor antas bland annat vara omvårdande, känslosamma, mjuka och 

relationsinriktade medan män i högre grad anats ha egenskaper som 

självständighet, målmedvetenhet och förmåga att fatta snabba och förnuftiga 

beslut. /…/ Kvinnor [flickor] är det som män [pojkar] inte är, och män 

[pojkar] det som kvinnor [flickor] inte är – så skapas skillnaden (Gemzöe, 

2005, s. 82-83). 

 

Detta tudelade tänkande om hur kvinnor/män/flickor/pojkar skall vara återfinns redan hos 

barn i förskolan. Anette Hellman, pedagog och genusforskare, har i sin forskning bland annat 

intervjuat förskolebarn om hur en pojke skall vara.  

 
Alla barn visste hur en pojke förväntades vara och gav liknande 

beskrivningar. En pojke skulle vara snabb och stark och inte mesig. Han lekte 

inte med tjejer eller tjejleksaker och hade fräcka kläder i mörka färger. 

(Hellman, 2005, Förskolebarns konstruktion av maskuliniteter, s. 149) 

 

Det genusstereotypa tänkandet grundas således tidigt och Hirdman (2001, s. 73) menar att vi 

kan återfinna detta tänkande i stort sett överallt och på alla områden i vårt samhälle. Kläder, 

saker, sysslor, platser - allting kan genusdefinieras, det vill säga kopplas ihop med kvinnlighet 

eller manlighet. Rosa – blått, byxor – kjol, förnuft – känsla, deklarera – baka, byggbarack – 

förskola. Detta isärhållande av kvinnor/kvinnligt och män/manligt i såväl det offentliga som 

privata rummet liksom i arbetslivet, där mannen och det manliga är norm, utgör grunden i det 

Hirdman kallar genussystemet. För att belysa genussystemets funktion citeras här 

genusforskare Lena Gemzöe (2005):  
 

En kultur som ständigt upprepar att de två uppsättningarna av egenskaper hör 

hemma hos vartdera könet slår också fast att vissa roller och arbeten är 

lämpliga för kvinnor, andra för män. När så den typen av arbeten som är 

lämpliga för kvinnor ger mindre i lönekuvertet och mindre status än de som 

är lämpliga för män, så har de kulturella föreställningarna bidragit till att 

upprätthålla en viss maktordning mellan könen. (s. 82) 
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 I symbios med teorin om genussystemet lanserar Hirdman också begreppet genuskontrakt. 

Genuskontraktet går ut på att kvinnor och män anvisas skilda positioner och identiteter i 

samhället vilka fungerar tvingande och normerande för båda parter. Innehållet i 

genuskontraktet har varierat mellan olika tider, klasser, perioder. Grovt sett handlar det om de 

urgamla, stereotypa förväntningarna på mannen och kvinnan. Där mannen skall sörja för, ta 

hand om och skydda kvinnan som i sin tur skall vara i hemmet och sköta arbetet där, föda 

barn etc. Hirdman beskriver genuskontraktet som: 

 
… en kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma 

sammandragande med åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Ty 

vad begreppet vill ringa in är det strukturella tvång som båda kön tyngs 

under, som av ett gemensamt ok de inte kan ruska av sig – samtidigt som det 

antyder möjligheter till förhandling, men också en förståelse av upplevda 

fördelar med den styrda överenskommelsen (Hirdman, 2001, s. 84). 

 

Alltså, genuskontrakten kan ses som de ömsesidiga föreställningar om skillnader mellan 

kvinnor och män som förekommer i ett samhälle, medan genussystemet är den process som 

via genuskontrakten skapar ny segregering och hierarkisering mellan kvinnor och män. 

 

Pedagogen och forskaren Hillevi Lenz Taguchi (2004) menar att genus och kategorierna 

kvinnligt och manligt ofta ses som biologiskt nedärvda, beständiga och oföränderliga 

egenskaper hos individen, det vill säga ett essentialistiskt tänkande. Det essentialistiska 

tänkandet kring människans subjektsskapande kontrasterar Lenz Taguchi mot feministiskt 

poststrukturella tankegångar.2 Feministiska poststrukturalister ifrågasätter och vill överskrida 

eller lösa upp kategorierna kvinnligt och manligt. Detta då de menar att individen, subjektet, 

genus, görs men också gör sig själv med hjälp av de betydelsebärande diskurserna i mänskliga 

uttrycksformer. Människan, jaget, genus, är enligt feministiska poststrukturalister alltså 

konstruerad av språket, av historien och av kulturen.  
 

Dessa teorier, Hirdmans genusteori och den feministiskt poststrukturalistiska subjektsteorin, 

är användbara för mig i analysen av mitt empiriska material då en del av mitt syfte är att 

                                                 
2 Jag har i den här uppsatsen inte har för avsikt att redogöra för och presentera hela det teoribygge som 
poststrukturalismen vilar på utan jag nöjer mig med att precisera och använda den feministiskt 
poststrukturalistiska subjektssynen, då det är den som är relevant för mig i min analys och resultatdiskussion. 
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undersöka hur genus konstrueras i två läseböcker. Vidare är den feministiska 

poststrukturalistiska subjektssynen förenlig med den inom diskursanalysen, vilken jag 

använder som metod (se exempelvis Winther Jörgensen & Philips, 2000). 

 

Genusforskning i förskolan och skolan 
Marie Nordberg, pedagog och genusforskare, har i sin forskning kring pojkar och 

maskulinitetsskapande i förskola/skola sett att det är och anses vara mer problematiskt för en 

pojke att närma sig det som är feminint kodat än vad det är för en flicka att närma sig 

maskulint kodade företeelser.  

 
Det statusmässiga underordnandet av det feminint kodade medför, 

tillsammans med dagens smala maskulinitetsdefinition där en koppling görs 

mellan manlig femininitet och homosexualitet, att flickpojken i högre grad än 

pojkflickan framställs som en avvikare. /…/ Genom att det maskulina och 

pojkflickan ges högre status än flickpojken och det feminina, är det lättare att 

uppmuntra flickor att prova det manligt kodade än omvänt. Då pojkar närmar 

sig och förkroppsligar det feminina skapas en oro och könsgränsen 

tydliggörs. (Nordberg, 2005, Det hotande och lockande feminina – om 

pojkar, femininitet och genuspedagogik, s. 127) 

 

Nordberg såg också att indelningen i två motsatta könskategorier och utpekandet av det 

feminina som någonting otänkbart för pojkar ledde till både ett avståndstagande och en 

lockelse till det feminint kodade. Nordbergs resultat är användbart för mig i uppsatsens analys 

då ett av studiens syften är att undersöka hur pojkar och flickor framställs i läsebokstext. 

 

Vilka möjligheter har barn att gestalta sitt kön i skolan? I artikeln Bussig eller busig – eller 

både-och? Hur barn gestaltar kön i skolan (Locus, nr 4, 2003) beskriver genusforskare Ingrid 

Karlson hur hon genom en etnografisk studie studerat just detta hos barn i förskoleklass till 

skolår tre på en skola. Karlson fann många könsgestaltningar i den barngrupp hon undersökte 

men såg att de traditionella formerna dominerade. Återkommande fanns det dock barn som 

överskred könsgränserna. De vanligaste sätten på vilka barnen konstruerade sina sätt att vara 

flicka och pojke var i förhållande till den egna kamratguppen. Det var den egna 

kamratgruppen som barnen i studien hela tiden förhöll sig till och ville bli accepterade av, 

vilket Karlson menar kan innebära en risk för att rådande könsmönster traderas. Detta resultat 

blir intressant för mig då vi har liknande syften med våra studier –att undersöka hur genus 
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konstrueras. Vi har dock studerat skilda praktiker. Karlson har studerat genuskonstruktioner 

hos ”riktiga” barn medan jag studerar genuskonstruktioner hos fiktiva barn i två läseböcker, 

men båda våra studieobjekt återfinns i en skolkontext. Därför torde det resultat jag kommer 

fram till i min analys till viss del kunna ställas i relation till Karlsons. 

 

Bronwyn Davies, en samhällsvetenskaplig och poststrukturellt inspirerad forskare, har i sin 

forskning (2003) läst feministiska sagor för samt observerat och analyserat fyra-femåringars 

beteenden och lekar i förskolan. Syftet var att studera hur barn konstruerar kön. Hon frågade 

varför detta med att uppfatta sitt eget och andras kön på rätt sätt är så viktigt? Davies svar på 

denna fråga är att kategorierna och identiteterna pojke eller flicka, manlig eller kvinnlig är de 

enda förståeliga, möjliga identiteter som barn har att tillgå i de diskursiva praktiker som är 

tillgängliga för dem.  
 

Dessa [flicka, pojke] konstitueras inte bara som två bland många tänkbara 

kategorier, utan som två exklusiva kategorier som får sin innebörd i relation 

till varandra och som grundas på det biologiska ”faktumet” om skillnader 

mellan dem. Det görs klart för barn genom språket, med vars hjälp de lär 

känna världen, att detta att ha en viss uppsättning könsorgan är inte 

tillräckligt för att beteckna någons position som manlig eller kvinnlig. Att 

vara igenkännbart manlig eller kvinnlig drar in en i särskilda sätt att vara, och 

specifika slags positioner i levda och föreställda berättelsestrukturer. Det är 

alltid det ”motsatta” könet som konstitueras, inte bara ett ”annat” (s. 216). 

 

Davies menar att det vore positivt för barn (och vuxna) om rådande genusföreställningar och 

normer inte var så snäva, barn borde kunna vara på många olika sätt utan att begränsas av 

genus menar hon. Davies menar att det framförallt är genom språket som barn lär sig ”rätt” 

genuskonstruktion. Denna tes, att det är genom språket som barn i huvudsak lär sig rätt 

genuskonstruktion, gör min studie intressant då jag har för avsikt att analysera texter i 

läseböcker vilka i den här uppsatsen ses som språk. Utifrån Davies resonemang kan de 

genusdiskurser jag finner i analysen av läsebokstexterna således ses som bidragande till att 

forma flickor och pojkars syn på genus. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang blir 

också en översikt av hur flickor och pojkar vanligtvis skildras i barnlitteratur intressant, då 

formen i de läsebokstexter som analyseras i uppsatsen i mångt och mycket liknar formen i 

barnlitteraturen. Detta görs i den text som följer. 

 

 8



 

Vanliga genuskonstruktioner i barnlitteratur 
Manjari Singh sammanfattar i en artikel från 1998 amerikanska forskares studier kring 

genusaspekter i barnlitteratur. I artikeln framkommer att majoriteten av den undersökta 

barnlitteraturen domineras av manliga figurer, och att böckernas flickor sällan framställdes 

som aktiva utan ofta handlade efter någon annans direktiv. Vidare beskrevs flickor som söta, 

naiva, fogliga, beroende personer. Pojkarna i barnlitteraturen gestaltades vanligen som starka, 

äventyrslystna, oberoende, kapabla och skrevs in i rollkaraktärer som var kämpar, äventyrare 

och räddare. Flickorna tenderade att tillskrivas roller som passiva, omhändertagande, 

mammor, prinsessor i behov av räddning eller karaktärer som stöttade och backade upp 

berättelsens pojkar. Singh skriver att flickkaraktärer ofta uppnådde sina mål med hjälp av 

andra, medan pojkarna gjorde det samma genom att vara påhittiga och ihärdiga. Uttrycket i de 

läsebokstexter vilka analyseras i uppsatsen ligger nära det inom barnlitteraturen, därmed blir 

mina resultat intressanta att ställa i relation till Singhs sammanställning. 

 

 

Tidigare läromedelsanalyser med genus i fokus 
I artikeln Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska skolan (2004) 

beskriver Angerd Eilard hur hon med diskursanalys, postkolonial teori och genusperspektiv 

som utgångspunkter analyserat en läsebok för grundskolans tidigare åldrar. Eilard visar i 

artikeln hur texten i läseboken implicit återskapar och befäster rådande normer för genus/kön 

och för invandraren och svensken. Resultatet av Eilards studie och analys blir att läseboken 

ytligt sätt är nyskapande då ”den försöker skildra skolvardagen i form av både etnisk 

mångfald och en viss modern svensk genusordning” (s. 258) men ”på djupet reproduceras 

icke desto mindre traditionella mönster” (s. 259) – såväl genusmönster som etniska. Eilards 

studie och resultat är intressanta för mig då vi båda använder oss av diskursanalys som metod 

och båda analyserar läseböcker för grundskolans tidigare åldrar. Mitt resultat torde således till 

viss del kunna ställas i relation till Eilards. 

 

Moira von Wright (1999) har granskat och analyserat fysikläromedel för grundskolans senare 

år och gymnasiet ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Syftet var att studera huruvida 

fysikläromedlen bidrar till skapandet och återskapandet av traditionella föreställningar om 

manligt och kvinnligt samt att undersöka om texterna kan ses som förenliga med och stödja 
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skolans jämställdhetssträvanden. von Wrights slutsats är att ”läromedlen i fysik otvivelaktigt 

värderar det som traditionellt tillskrivs manligt genus högre än kvinnligt genus /…/ [texterna] 

bidrar i hög grad till återskapandet av de orättvisor som jämställdhetssträvandena försöker att 

råda bot på” (s. 62-63). von Wright har förvisso analyserat och granskat en läromedelsgenrer 

som vitt skiljer sig från min, fysikläromedel ämnade för undervisning i grundskolans senare 

år. Jag menar att hennes resultat ändock är användbart för mig då vi har likartade syften med 

våra studier. Dessutom har det visat sig att de flesta läromedelsanalyser med genusperspektiv 

som jag hittat granskar läromedel riktade just till de högre åldrarna, det har helt enkelt varit 

svårt för mig att finna forskning där läromedel för grundskolans tidigare år analyseras utifrån 

ett genusperspektiv. Mitt arbete kan alltså bidra till att fylla en lucka här. 

 

I en amerikansk studie från 1972, refererad av Gunilla Zackari (1976, Behöver det vara så?), 

analyserades 134 läseböcker avsedda för ”elementary school” med syfte att studera vilka 

genusmönster läseböckerna återgav. Resultatet av analysen stämmer i många avseenden 

överens med dem som presenterats ovan i stycket om genuskonstruktioner i barnlitteratur. 

Exempelvis tillskrevs egenskaper som kreativitet, mod, uthållighet, äventyrlighet, 

självständighet och självkänsla i de undersökta läseböckerna nästan uteslutande pojkar och 

män. Flickorna var förnöjsamma och uppoffrande, andras önskemål kom oftast före de egna. 

Vidare skildrades pojkarna i de undersökta läseböckerna som oberoende, de var ofta iväg 

hemifrån och gav sig modigt i kast med det som kom i deras väg. Flickorna skildrades oftast 

inte långt utanför hemmet. När pojkarna i de analyserade läseböckerna sökte uppskattning 

genom sina handlingar gjorde flickorna det samma genom att vara andra till lags. Mamman i 

de undersökta läseböckerna framställdes som den perfekta tjänarinnan. Hon önskade inget för 

egen del, lycka för henne var att passa upp de andra familjemedlemmarna. I undersökningen 

förekom flickor tre gånger så ofta som pojkar i den husliga rollen, till exempel var det flickor 

som bakade bullar vilka sedan åts av pojkar. Pappan var den som tog med barnen på roliga 

saker och det var han som fixade, lagade och uppfann. Mannen sågs arbeta utanför hemmet 

medan kvinnan arbetade däri. Äktenskapet framställdes i de undersökta läseböckerna som det 

lyckliga och slutliga målet i livet.  
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Metod och material 
I det följande kommer först uppsatsens metod, diskursanalys och kritisk diskursanalys, 

presenteras, sedan följer ett avsnitt där jag redogör för analysens praktiska genomförande. 

Därefter motiverar jag mitt val av material och talar om vilka avgränsningar som gjorts, 

metoddelen avslutas sedan med en presentation och diskussion av det material jag analyserar. 

 

 

Diskursanalys 
Denna uppsats har ett diskursanalytiskt angreppssätt. Diskursanalys är inte ”en enda ansats 

utan en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som man kan använda på många 

olika sociala områden i många typer av undersökningar” (Winther Jörgensen & Philips, 2000, 

s. 7). Att använda diskursanalys som metod innebär att man också måste acceptera vissa 

teoretiska utgångspunkter, då diskursanalys är både teori och metod. I det följande redogörs 

grovt för dessa teoretiska utgångspunkter, därefter följer en genomgång av diskursanalysens 

syn på språk, mänskligt subjektsskapande och forskarens roll. Först definieras dock begreppet 

diskurs. I den här uppsatsen förstås diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Ibid. s. 7) och individer vilket utesluter andra tolkningsmöjligheter. Olika diskurser 

får följaktligen världen och individer att framträda på ett visst sätt. Diskursbegreppet kan 

alltså sägas handla om perspektiv – olika diskurser representerar olika perspektiv, det vill säga 

olika sätt att se på, tolka och förstå världen, människan, manligt respektive kvinnligt 

exempelvis.  

 

Det teoribygge diskursanalysen tar sin utgångspunkt i är socialkonstruktionismen. Winther 

Jörgensen och Philips (2000, s. 11-12) tar, utifrån Vivien Burrs sammanfattning av 

socialkonstruktionismen, upp fyra nyckelpremisser som de diskursanalytiska angreppssätten 

som regel utgår ifrån:  

 

För det första har man inom socialkonstruktionismen och diskursanalysen en kritisk 

inställning till självklar kunskap. Man menar alltså att den kunskap vi har om världen inte kan 

ses som en objektiv sanning, utan att verkligheten är tillgänglig för människan genom hennes 

kategorier. Vår kunskap och vår syn på världen ses följaktligen inte som en spegelbild av 

”verkligheten därute” utan som en produkt av våra sätt att kategorisera världen.  
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För det andra menar man att människan är en historisk och kulturell varelse. Vår syn på och 

kunskap om världen är alltid kulturellt och historiskt präglade, vilket innebär att de sätt på 

vilka vi uppfattar och representerar världen är kulturellt och historiskt specifika och 

kontingenta. Alltså: våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och de kan 

förändras över tid, vilket kan sägas vara ett anitessentialsitiskt tänkande.  

 

För det tredje ser man inom socialkonstruktionismen och diskursanalysen ett samband mellan 

kunskap och sociala processer. ”Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala 

processer. Kunskap frambringas i social interaktion, där man både bygger upp gemensamma 

sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt”(Ibid. s. 12). 

 

Slutligen ser man ett samband mellan kunskap och social handling:  

 
I en bestämd världsbild blir några former av handling naturliga och andra 

otänkbara. Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala 

handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får 

därmed konkreta sociala konsekvenser (Ibid. s. 12).  

 

Till exempel, i vår västerländska heteronormativa världsbild blir homo- bi- och transpersoner 

ofta betraktade som onormala eller avvikande. 

 

Inom diskursanalysen har språket en mycket central roll då man menar att språket inte återger 

verkligheten utan att det istället bidrar till att forma detsamma. Språk ses inom 

diskursanalysen inte som ett neutralt verktyg för kommunikation. Diskursanalytiker menar att 

språk däremot är en social aktivitet som formas i en social kontext. Språket har också en 

formande/konstituerande sida då företeelser som identiteter, relationer och olika religioner i 

hög grad anses formade av och genom språket. Språket anses inom diskursanalysen utgöra 

grunden för våra tankar och handlingar, liksom språket anses påverka och konstituera vår syn 

på vilka vi själva är och på världen (Bergström & Boréus, 2000, s. 234-235). 

 

Subjektet skapas, enligt diskursanalysen, i diskurser. Olika diskurser ger subjektet olika 

positioner att tala utifrån (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Subjektet ses således, inom 

diskursanalysen liksom inom den feministiska poststrukturalismen, som föränderligt och utan 

en fast inre kärna bestående av ett enhetligt jag.  
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Diskursanalytikern söker efter ’synen på’ eller ’föreställningar om’ exempelvis sociala 

fenomen och identiteter (Bergström & Boréus, 2000, s. 237).   

 
I den diskursanalytiska undersökningen handlar det alltså inte i första hand 

om att sortera utsagorna om världen i dem som är riktiga och dem som är 

felaktiga…/…/ Däremot ska man arbeta med det som faktiskt sagts eller 

skrivits för att undersöka vilka mönster det finns i utsagorna – och vilka 

sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten får 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 28). 

 

Detta är också vad den här uppsatsen syftar till, att analysera läsebokstext och söka diskurser i 

dessa, diskurser som visar på hur genus konstrueras i texterna. Genom att koppla dessa 

diskurser till den genusteori uppsatsen utgår ifrån borde jag kunna säga något om de sociala 

konsekvenser som de olika diskursiva framställningarna av genus i läsebokstexterna, utifrån 

teorin, skulle kunna generera. 

 

 

Kritisk diskursanalys  
Tidigare i uppsatsen har konstaterats att diskursanalys är ett brett forskningsfält som rymmer 

flera olika inriktningar. Den diskursanalytiska inriktning jag framförallt är inspirerad av och 

hämtar mina analysverktyg ifrån är den kritiska diskursanalysen och den tredimensionella 

analysmodell som Norman Fairclough (1992, s. 73) tagit fram.  

 

Fairclough menar att varje fall av språkbruk, till exempel de läseböcker jag analyserar, är en 

kommunikativ händelse som har tre dimensioner:  

• den är text (begreppet text rymmer här tal, skrift och bild eller en blandning av det 

språkliga och det visuella) 

•  den är en diskursiv praktik vilket innebär produktion och konsumtion av texter  

• den är en social praktik (Winther Jörgensen och Philips, 2000, s. 72-79; Fairclough, 

1992, s. 71). 

Det är dessa tre dimensioner, text, diskursiv praktik och social praktik, som Faircloughs 

analysmodell bygger på och som jag utgår ifrån i analysen av mitt empiriska material.   
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Genom att analysera en text med bestämda redskap kan man klarlägga hur diskurserna 

implementeras i texten (Winther Jörgensen och Philips, 2000, s. 72-79). I analysen av 

läsebokstexterna har jag för avsikt att använda mig av två av Faircloughs textanalytiska 

redskap, tema och transitivitet. När man analyserar och undersöker en texts tema söker man 

efter återkommande mönster i texten och man frågar sig varför just dessa mönster upprepar 

sig.  

 
The objective is to see if there is a discernible pattern in the text’s thematic 

structure…/…/ Are marked themes frequent, and if so what motivations for 

them are there? (Fairclough, 1992, s. 236) 

 

Transitivitet innebär att man undersöker hur olika processer, skeenden och medverkare i 

texten framställs, genom att till exempel studera vem i texten som är aktiv och vem som är 

passiv. 

 
The objective is to see whether particular process types and participants are 

favoured in the text, what choices are made in voice (active or passive), and 

how significant is the nominalization of processes. A major concern is 

agency, the expression of causality, and the attribution of responsibility. 

(Fairclough, 1992, s. 235-236) 

 

De frågeställningar jag formulerat i uppsatsens syfte kommer att användas som komplement 

till analysredskapen vid det praktiska genomförandet av analysen. 

 

Analys av en texts diskursiva praktik involverar en analys/kartläggning av processer som 

omfattar textproduktion, textens utbredning/spridning och hur texten konsumeras. Fairclough 

menar att dessa processer ser olika ut beroende på olika sociala faktorer och att texter är 

producerade på speciella sätt i speciella sociala kontexter. En tidningsartikel exempelvis är 

producerad genom arbete där flera människor är inblandade, ett lag vilkas medlemmar i olika 

stor utsträckning är delaktiga i artikelns olika produktionssteg (Fairclough, 1992, s. 78-79). 

Vidare är man vid analys av en texts diskursiva praktik intresserad av att se huruvida 

textförfattare bygger på redan existerande diskurser och genrer för att skapa en text. Dessutom 

analyseras hur textmottagare använder föreliggande diskurser och genrer i sin konsumtion och 

tolkning av texten (Winther Jörgensen och Philips, 2000, s. 72-79). Detta, att undersöka hur 
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textmottagarna, det vill säga elever som använder läseboken i skolan, till slut tolkar och 

förstår läsebokstexterna ligger dock utanför den här uppsatsens tids och omfångsmässiga ram.  

 

När man undersöker en texts sociala praktik innebär det att resultatet av de två tidigare 

analyserna sätts i relation till den bredare sociala praktik som de är en del av (Winther 

Jörgensen och Philips, 2000, s. 72-79). För den här uppsatsens del innebär det att de resultat 

analysen genererar relateras till skolkontexten. Då läsebokstexterna här anses interagera med 

läsarna liksom läsarna anses interagera med texten. Detta görs i uppsatsens diskussionsdel. 

 

 

Motivering och kritik av metod 
Inom den kritiska diskursanalysen rymmer begreppet text såväl tal som skrift och bild - eller 

en blandning av det språkliga och det visuella. Detta faktum, att text kan ses som en 

blandning av det språkliga och visuella, innebär i den här uppsatsen möjligheter att analysera 

text och bilder i läseböckerna som en helhet. De två läseböcker som används är rikt 

illustrerade med bilder, vilka jag förmodar syftar till att stimulera och hjälpa elevernas läsning 

av texten. Vid det praktiska genomförandet av analysen har således läseböckernas text och 

bilder setts och analyserats som en helhet. Bilderna kan i vissa fall tyckas mer talande än 

texten och det kan inte uteslutas att bilderna i dessa fall har påverkat mina tolkningar mer än 

själva texten. 

 

Ett problem med diskursanalys som Winther Jörgensen och Philips (2000) tar upp är att man 

som diskursanalytiker ibland är nära det material och de diskurser man har för avsikt att 

studera och således redan på förhand kan ha en uppfattning om vad man kommer att hitta. Det 

faktum att jag är blivande lärare och har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning innebär att 

jag har kommit i kontakt med olika läseböcker och deras innehåll tidigare, jag känner således 

delvis till det material jag ämnar undersöka. Jag har dock aldrig tidigare problematiserat 

läseböckers innehåll och har inte heller funderat kring dem utifrån ett genusperspektiv. Annan 

kritik som rör den kritiska diskursanalysen är det faktum att Fairclough inte definierar vilken 

sorts teori som kan samsas med den kritiska diskursanalysen i framförallt analysen av den 

sociala praktiken, inga riktlinjer ges heller för hur mycket social analys som behövs. 
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Genomförande av analys 
Inledningsvis läste jag de båda läseböckerna upprepade gånger och strök under och markerade 

anmärkningsvärda och intressanta meningar, stycken, kapitel i texten utifrån uppsatsens syfte. 

Därefter analyserades texterna mer ingående med hjälp av uppsatsens analysverktyg och 

frågeställningar. De diskurser, teman och mönster som då upptäcktes skrevs ner på stora A3 

papper. Detta arbete utfördes med en bok i taget. Därpå gjordes en jämförelse av de båda 

böckernas diskurssammanställningar. Vid denna jämförelse visade sig ett antal diskurser som 

återfanns i båda böckerna. Det är utifrån dessa, texternas mest framträdande diskurser, som 

presentationen av analysen sedan strukturerats efter.  

 

 

Urval och avgränsningar 
Avsikten med den här uppsatsen är att analysera läromedel riktade till elever i grundskolans 

tidigare år. Anledningarna till detta är flera. För det första är det inom detta verksamhetsfält 

jag avser ta ut min lärarexamen varför en analys av läromedel avsedda för de tidigare skolåren 

blir extra intressant. En annan anledning är iakttagelsen att analyser av läromedel avsedda för 

de tidigare skolåren är ganska sällsynta. Detta faktum stärker mitt val av empiriområde 

ytterligare.  

 

I skolans lägre åldrar förekommer främst matematik-, läs- och skrivläromedel. Från början var 

därför tanken att analysera två mattematikböcker och två läseböcker. En närmare granskning 

av mattematikläromedel avsedda för de lägre åldrarna visade dock att dessa innehöll ett alltför 

skralt textunderlag för att kunna fungera under samma analysmetod som läseböckerna. För att 

analysera både mattematikböcker och läseböcker skulle således två analysmetoder behöva 

användas, vilket inte kändes rimligt med tanke på den här uppsatsen begränsade tids och 

utrymmestillgång. Därför utgör uppsatsens empiriska material två läseböcker avsedda för 

undervisning i grundskolans tidigare åldrar (år 1-3). 

 

Det första steget i urvalsprocessen av det empiriska materialet var att ringa runt till några 

olika grundskolor och fråga vilken/vilka läseböcker de använde i de tidiga skolåren. Detta då 

jag hade en önskan om att studiens empiriska material skulle vara aktuellt och för att få 

vetskap om att de läseböcker jag valde och hade för avsikt att analysera faktiskt användes i 

läsinlärningen ute på skolor. Efter rundringningen gjordes en sammanställning av svaren för 
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att få syn på vilka titlar som förekom i flera svar. Det resultatet vägdes sedan samman med 

egna iakttagelser och erfarenheter av användningen och förekomsten av läseböcker under de 

verksamhetsförlagda delarna av min lärarutbildning. Efter denna summering var det två titlar 

som förekom på flera ställen, nämligen Läs med oss Olas/Elsas/Leos bok (Emilson-Benoit & 

Sundh, 1985) och Vi läser (Borrman, Stark, Bolldén, Dalmo, 1989). Då syftet med uppsatsen 

bland annat är att analysera hur genus konstrueras i läseböcker bestämde jag att 

huvudpersonerna i det empiriska materialet skulle vara barn, inte djur eller andra figurer, och 

att de skulle innehålla en sammanhängande historia som kretsade kring dessa barn. En 

närmare granskning av de två titlarna visade att de stämde in på dessa kriterier varför jag 

beslöt att använda dessa läseböcker i analysen.  

 

Jag har genusglasögon på mig vid analysen av mitt empiriska material. Det betyder att mitt 

intresse och min uppmärksamhet som forskare är riktad åt ett speciellt håll. Andra 

forskarglasögon och andra utgångspunkter än de som presenterats i den här uppsatsen skulle 

därmed rimligtvis ge andra resultat. Mina genusglasögon och min tolkning av texterna är 

också en vuxens glasögon och en vuxens tolkning. De diskurser jag finner i texterna behöver 

således inte vara desamma som når de elever som i skolan använder och läser böckerna. 

Dessutom föranleder mitt val att använda diskursanalys som metod att jag skriver under på 

det socialkonstruktionistiska teoribygge som diskursanalysen vilar på, vilket redogjorts för 

ovan. Detta medför givetvis ytterligare riktning av mitt perspektiv. Här kan det därför återigen 

vara på sin plats att framhålla att uppsatsens analys och resultat inte utger sig för att vara 

någon absolut sanning utan representerar ett angreppssätt av många möjliga. 

 

 

Presentation och diskussion av material 
Läs med oss Olas/Elsas/Leos bok (Emilson-Benoit & Sundh, 1985) är tre nivåindelade 

böcker. Berättelsen är i grunden den samma i alla tre men Olas bok är mest lättläst med stora 

bokstäver och många bilder. Elsas bok innehåller lite mer text och mindre bokstäver men lika 

många bilder som Olas bok. Leos bok har mycket text och inte så mycket bilder. Av dessa tre 

är det Elsas bok jag analyserar, då det troligtvis är den som flest barn läser. Elsas bok handlar 

om Elsa, Leo och Ola som just börjat skolan och går i samma klass. Boken är indelad i kapitel 

där vi får följa barnen, ibland var för sig, ibland tillsammans, både i skolan och hemma. 

Indelningen i tre böcker med olika titlar menar jag kan vara problematisk då det, i alla fall för 

 17



mig, signalerar olika innehåll. Så är alltså inte fallet. Att Elsas bok heter Elsas bok betyder 

inte, vilket jag menar att titeln indikerar, att Elsa är huvudperson i boken. Jag menar också att 

den hierarkiserade indelningen av böckerna är intressant ur genussynpunkt, då författarna valt 

att lägga Elsas bok i mitten, mellan pojkarna. Varför måste Elsa hamna i mitten frågar jag 

mig? Finns hon med enbart för att det ska vara en flicka? Varför får i så fall inte en flicka 

representera den ”svåraste” nivån på bok? 

 

Vi läser (Borrman m.fl., 1989) utgör en serie av läseböcker, nämligen Vi läser första boken, 

andra boken och tredje boken. Som jag förstår det är varje bok tänkt till respektive skolår – 

första boken till skolår ett, andra boken till skolår två osv. Det är den första boken jag 

analyserar. I Vi läser är det Tor som är huvudperson. Tor har också just börjat skolan och i 

boken får vi följa honom på upptåg och äventyr både i skolan och hemma under en termin. Vi 

läser är liksom Elsas bok en kapitelbok men boken innehåller förutom berättelsen om Tor och 

hans värld även sidor med bokstavspresentationer och fristående sagor avsedda för den lite 

mer läskunniga eleven. Här vill jag påpeka att det endast är text och bild i kapitlen om Tor 

som jag intresserat mig för i analysen, övriga texter i boken behandlas således icke.  

 

 

Analys av material 
Nedan presenteras de mest framträdande genusdiskurser jag funnit i texterna. Först 

analyserades var bok för sig och jag skrev ner de diskurser, teman och mönster jag tyckte mig 

finna i böckerna. Därefter gjordes en jämförelse av diskurssammanställningen de båda 

böckernas emellan. Vid denna jämförelse framträdde ett antal diskurser som återfanns i båda 

böckerna. Det är dessa, texternas mest framträdande diskurser, som analysen strukturerats 

efter.  

 

 

Den duktiga flickan/Flickan som biroll 
I den här diskursen tillskrivs flickan ansvarstagande, lydiga, passiva egenskaper och agerar i 

enlighet med dessa. Detta görs på olika sätt. I Elsas bok är det framförallt Elsa själv som 

tillskrivs rollen som den duktiga flickan. Boken heter som sagt Elsas bok men som tidigare 

nämnts så handlar boken inte mycket om Elsa. Vi får inte veta något om Elsa personligen, 

förutom att hon nog vill bli författare. Vi får heller inte följa Elsa på några egna äventyr eller 
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strapatser, vilket vi får med de båda andra huvudrollsinnehavarna i boken - Leo och Ola. 

Pojkarna tar över berättelsen och Elsas roll reduceras många gånger till att vara den duktiga 

flickan som kommer med förståndiga kommentarer och agerar hjälpfröken. Detta vill jag visa 

genom att lyfta fram några situationer ur boken. 

  

 Barnen är i skolans matsal. Fröken säger till dem att det är viktigt med bra mat - då lär man 

sig mer (s. 32). Detta kommenteras av Leo, Ola och Elsa: 

 
– Mat är som bensin för en bil, sa Leo. 

– Om vi äter mat, så kan vi leka mer, sa Ola. 

– När jag inte får mat blir jag så sur, sa Elsa (s. 32-33). 

 

Bensinmetaforen som Leo använder är typiskt maskulin och traditionell, även Olas 

kommentar att man kan leka mer om äter mat passar in i de stereotypa förväntningarna på vad 

som intresserar pojkar respektive flickor. Elsas uttalande är kopplat till hennes känslor – hon 

blir sur om hon inte äter mat vilket också blir stereotypt och traditionellt då Elsa tillskrivs 

känslor medan pojkarna tänker materiellt. På nästa sida ska barnen ta mer potatismos men 

sleven är borta, vem vet var sleven finns? Elsa såklart: ”– Leo har sleven, sa Elsa” (s. 34). Här 

agerar Elsa hjälpfröken, hon har koll och kontroll på pojkarna allt i enlighet med normen om 

den duktiga flickan. 

 

Som tidigare nämnts görs aldrig bilden av vem Elsa är tydlig, vi får till exempel inte veta vad 

Elsa gillar och är intresserad av, vilket vi får med både Leo och Ola. Förutom vid ett tillfälle, 

det är när en författare hälsar på i klassen och berättar om sitt arbete, då säger Elsa: ”- Jag vill 

nog också bli författare” (s. 74). I det föregående kapitlet har vi träffat Leo och han berättar 

om sitt drömyrke: ”- Mitt dröm-yrke är att vara astronaut” (s. 70). Här är det de små och till 

synes obetydliga orden nog och är som jag menar säger något. Flickan, Elsa, vill nog bli 

författare. Jag menar att ordet nog signalerar osäkerhet. Elsa tillåts i och med användningen 

av nog inte stå för sitt uttalande och sin dröm, därmed kan nog: et också tolkas som ett uttryck 

för låg självkänsla hos Elsa. Pojken, Leo, är däremot säker på sin sak, hans drömyrke är att 

vara astronaut. Inga tveksamheter, pojken vet vad han vill, han ger uttryck för god 

självkänsla. Här vill jag koppla till den ovan refererade amerikanska läseboksanalysen där 

självkänsla ofta var en egenskap som tillskrevs pojkar, vilket alltså även görs här. När vi 

äntligen får veta någonting om Elsa personligen reduceras hon likväl till biroll, då jag menar 
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att hennes uttalande och nog: et signalerar ”jag vet inte, lyssna inte på mig, ta inte mig på 

allvar”.   

 

I Vi läser är det bland annat Emma och Lisa, som går i Tors klass, som agerar duktiga flickor. 

Deras roller i berättelsen är att göra som fröken säger och/eller kommentera pojkarnas 

uttalanden. De är fogliga och underlydande i likhet med de flickstereotyper i barnlitteraturen 

som Singhs artikel (1998) belyste. Ett exempel på hur diskursen om den duktiga flickan 

konstrueras i Vi läser finner vi på s. 54-55: 

 
Fröken visar en svan. 

– Ser alla svanen? sa fröken. 

– Jag ser den, sa Emma. 

– Den lever inte, sa Olson. 

– Vill ni rita en svan? sa fröken. 

– Jag vill rita en val, sa Olson. 

– Jag vill rita en raket, sa Tor. 

– Ja, ni får rita vad ni vill, sa fröken. 

– Jag ritar en svan, sa Emma.  

 

Flickan, Emma, svarar duktigt på det fröken frågar efter, ett passivt, instämmande agerande. 

Pojken, Olson, däremot utmanar fröken, han påstår något ”Den lever inte” vilket jag i det här 

fallet ser som ett aktivt agerande. Flickan skrivs in i rollen som duktig, lydig, passiv medan 

pojken tillåts vara aktiv och ges utrymme för eget tänkande och ifrågasättande. Frökens fråga 

”Vill ni rita en svan?” lämnar utrymme för invändningar vilket pojkarna nappar på – de vill 

bestämma själva vad de ska rita och valen blir ganska traditionella. Den duktiga flickan, 

Emma, gör som fröken sagt och ritar en svan. Liksom i den amerikanska läseboksanalysen 

försöker flickan i det här exemplet vinna gillande genom att vara andra, i det här fallet fröken, 

till lags. Återigen görs flickan lydig och osjälvständig.  

 

I båda böckerna skildras flickornas och pojkarnas intressen många gånger traditionellt, 

flickorna leker med dockor och rider medan pojkarna konstruerar och bygger. Ett tydligt 

exempel på detta finns på sidorna 94-95 i Elsas bok. På sidan 94 ser vi Ninos lilla syster Anna 

när hon varsamt bäddar ner sin docka med en allvarlig min. Tidigare i kapitlet har vi fått se 

och veta att Nino snickrar en docksäng till sin lillasysters födelsedag, Per hjälper till. På sidan 

95, vilket är samma uppslag som bilden med Anna och dockan, ses Nino och Per målandes 
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docksängen de byggt. De ser båda glada ut och har målarfärg lite varstans. Här skapas genus 

genom isärhållande och i enlighet med de stereotypa förväntningar på vad som anses 

intressera flickor respektive pojkar.  

 

I den amerikanska läseboksanalysen förekom flickor tre gånger så ofta som pojkar i den 

husliga rollen. Detta är ett mönster som jag också sett. I Vi läser bjuder Arne två gånger på 

olika bakverk, båda gångerna konstateras att det inte är Arne själv som bakat: ”Sedan äter de 

citronpaj, som Arnes syster bakat” (s. 151), ”Mamma har bakat en kaka, säger Arne” (s. 104). 

Detta är att bekräfta stereotypa förväntningar – baka är kvinnogöra och inget för pojkar. 

Varför kan annars inte Arne baka? 

 

Den duktiga flickan blir också biroll i de två läseböckerna. Varken Elsa, Emma, Lisa, Siv eller 

någon av de andra flickorna som förekommer i böckerna ges något större eget utrymme, vi får 

aldrig följa bara dem. I Vi läser är det uttalat att Tor är huvudperson, och alla karaktärer i en 

bok kan inte skrivas fram lika mycket. Det intressanta i Vi läser är att det i första hand är 

berättelsens övriga pojkar som ges utrymme för mer nyanserade bilder medan flickorna blir 

biroller som mest kommer med korta kommentarer till pojkarnas uttalanden. Här vill jag 

koppla till den sociala praktiken och påpeka att just denna problematik uppmärksammats 

ganska mycket på förskolor och skolor. Pojkar ges mycket utrymme, både fysiskt och verbalt, 

medan flickor ofta får agera hjälpfröknar eller placeras som ljuddämpare mellan ”stökiga” 

pojkar (se till exempel Svaleryd, 2002). Jag menar att det är genussystemets norm vi ser lyser 

igenom här. 

 

 

Flickan som objekt för pojkars kärlek 
Som rubriken signalerar handlar den här diskursen om att flickan framställs och fungerar i 

första hand som objekt för pojkars intresse. I båda böckerna återfinns den här flickdiskursen, 

dock skiljer sig framställningen åt något. I Elsas bok finns en flicka som heter Elin och som 

har den här funktionen – hon är föremål för Olas kärlek.  

 
Elin bor hos sin mor-far nu. Hon är mager och inte söt. Igår kastade hon 

äpplen på Aron och Ola.[Min kursivering] 

– Ta inte mor-fars äpplen, ropade hon. 
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Nej, Ola vill inte ta äpplen mer. Han vill vara vän med Elin. Kan man vara 

kär i någon som inte är söt? [Min kursivering] Ja, Ola är nog det. (s. 42-43) 

 

I de första två meningarna som jag kursiverat gör Elin fel femininitet i förhållande till 

flickorna i föregående diskurs. Hon är kaxig, säger ifrån och kastar äpplen på Ola och Aron 

när de pallar frukt av morfar, dessutom är Elin ”mager och inte söt”. Detta gör Ola bekymrad 

– kan man vara kär i någon som inte är söt funderar han. Ola kommer fram till att han nog är 

det, han är kär i Elin trots att hon inte stämmer med den stereotypa bilden av flickan. Kanske 

har författarna tänkt detta inslag som en egostärkare till alla flickor som inte känner sig söta, 

som faller utan för ”normen”. Det är en god tanke, den fungerar dock inte så bra. Det är ju 

nämligen Ola, pojken, som bedömer Elin och talar om att hon inte är söt. Pojken ges därmed 

makten att definiera vem och vad som platsar under sötbegreppet, Elin gör det inte. Jag menar 

att Ola godkänner Elin. Trots att hon inte är söt, utan mager och arg, så är han kär i henne och 

därmed är hon okej. Vad Elin tycker om sig själv eller Ola får vi aldrig veta – hon tillåts 

aldrig kommentera sig själv eller Ola. Definitionen av Elin, flickan, som ”mager och inte söt” 

får stå oemotsagd och fungera som sannig, en sanning definierad av Ola, av pojken. Här vill 

jag koppla till genussystemet och det manliga som norm. Bilder av kvinnan/flickan har genom 

historien formulerats av män, för män (se Hirdman, 2001, för vidare resonemang). På så vis 

har kvinnan/flickan lärt sig att se på sig själva med en manlig blick, att, som Elin i exemplet 

ovan, bli definierade utifrån pojkars/mäns perspektiv.  

 

I Vi läser heter flickan som är föremål för pojkarnas intresse Siv och hon, till skillnad från 

Elin, beter sig och framställs för det mesta i enlighet med flickorna i Den duktiga flickan 

diskursen. Det är två pojkar som är kära i Siv, Tor och Sven, vilket leder till en tävlan om 

hennes gunst dem emellan. I flera kapitel får vi följa Tor när han hittar på och gör tokiga och 

oövertänkta saker för att imponera på Siv och bräcka Sven. Detta utnyttjar Siv vid några 

tillfällen: 

 
– Sven ska ha kalas, sa Siv. 

– Det ska jag med, sa Tor. 

– Han ska ha korv och läsk på sitt kalas, sa Siv. 

– Jag ska ha allt, sa Tor. (s.  69) 

/…/  Siv tar Tor i armen. 

– Imorgon kommer vi, säger hon. Då kommer vi alla på ditt kalas. Det ska bli 

kul. (s. 79) 
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I det här exemplet är Siv aktiv och driver berättelsen framåt men hon gör det utifrån sin 

position som objekt för Tors kärlek. Här kan vi se en annan flick/kvinnodiskurs göra sig 

gällande, nämligen den om den manipulerande kvinnan/flickan. Den manipulerande 

kvinnan/flickan får männen/pojkarna dit hon vill, hon är aktiv, detta under förutsättning att 

hon först blivit definierad som begärlig och attraktiv av mannen. Först då kan hon använda sin 

åtråvärdhet för att driva sin sak. Så agerar Siv här, det är utifrån positionen som objekt för 

pojkarnas intresse som hennes uttalanden får tyngd och blir viktiga. 

 
– Nu ska vi dansa, säger Siv. Hon dansar med Tor. Sedan dansar hon med 

Arne. Emma dansar med Fatma.  (s.  85) 

 

Här gör Siv rätt femininitet utifrån sin position som objekt för pojkarnas kärlek då hon väljer 

att dansa med pojkarna medan de andra flickorna dansar med varandra. Underförstått läser jag 

in att om man vill vara populär och gå hem hos pojkarna är det bäst att agera i enlighet med 

heteronormen, vara tillgänglig, bjuda upp och dansa med pojkar. Något annat som är värt att 

notera om Siv är att hon alltid, på alla bilder i boken, är klädd i kjol medan alla andra flickor i 

berättelsen har byxor. Till och med när Siv är med och bygger en koja har hon kjol på sig, 

vilket inte är så praktiskt. Varför kan man fråga sig? Jag ser Sivs kjol som en 

genusförstärkare, ett genusattribut som hjälper till att ytterligare skriva in Siv i rollen som 

flickan med stort F. Hon har fattat hur en flicka ska se ut och därmed är det också henne som 

pojkarna vill ha.  

 

Liksom i Elsas bok är det i Vi läser heteronormen som lyfts fram och förstärks i skildringen 

av barnens kärlek. På samma sätt som i Elsas bok utesluts även Sivs tankar och tyckande 

kring de pojkar som är kära i henne. Detta är således ett återkommande tema i den här 

diskursen, att vi aldrig får veta någonting om flickans eventuella känslor angående pojken i 

fråga. Både Elin och Siv slungas in i pojkarnas svärmeri och köper det (tacksamt och 

oreflekterat). Flickan antas inte motsätta sig eller ha en egen vilja. I den amerikanska 

läseboksundersökningen var det vanligt att flickor lät andras önskemål komma före de egna, 

vilket stämmer i exemplen med Elin och Siv och diskursen Flickan som objekt för pojkars 

kärlek. Det är pojkarnas intresse och behov som ges företräde och vi får överhuvudtaget inte 

veta något om flickornas egna önskemål. 
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Pojken som huvudperson 
Karaktäristiskt för den här diskursen är framställningen av pojken som aktiv, påhittig och 

initiativtagande (jämför Singhs, 1998, sammanställning ovan). Diskursen handlar också om 

att pojkar ges mycket utrymme i texterna och att de i interaktion med flickor för det mesta är 

de som är aktiva. Det är också, vilket jag visat ovan, utifrån pojkens perspektiv som kärlek 

skildras. Jag vill påstå att den här diskursen, Pojken som huvudperson, möjliggörs i och med 

att flickorna i berättelserna i så hög grad skrivs in i de två tidigare diskurserna och omvänt. 

Diskurserna förutsätter varandra.  

 

Som exempel vill jag här lyfta fram Elsas lillebror Per som i relation till Elsa ges mycket 

utrymme i Elsas bok. Inledningsvis antog jag att det var Elsa som var viktig och att hon var en 

av bokens huvudpersoner. Men lillebror Per tar över den funktionen. I fyra kapitel i boken är 

Per huvudperson, vilket innebär att kapitlens handling kretsar kring just honom. Elsa har inget 

eget kapitel där handlingen kretsar kring henne. Det enda kapitlet där Elsa förekommer själv 

heter Räven (s. 16-19) och inleds med meningen ”Elsa läser om rävar:” därefter följer en 

faktatext om räven, sedan är kapitlet slut. Detta är det enda egna utrymme Elsa får i boken, 

det vill säga inget. Jag funderar kring huruvida författarna själva är medvetna om att det blivit 

så här? Troligtvis är de inte det, då tror (hoppas) jag att berättelsen skulle ha sett annorlunda 

ut. Trots den goda ansatsen att tilldela en flicka huvudrollen missar man målet. Flickan, Elsa, 

blir biroll då hennes lillebror istället tillåts kliva fram och ta plats.  

 

I Vi läser är Tor som sagt huvudperson, att berättelsen kretsar kring honom är därmed inte 

förvånande. Tor är, i enlighet med genusstereotyperna, en modig och påhittig pojke. Dock 

händer det att det går lite galet med Tors upptåg, men ingen blir arg på Tor för det. Ett 

exempel på detta är när Tor ligger på sjukhus med brutet ben. En dag kör Tor, tillsammans 

med sin rumskamrat Gustav, rullstolsrace i sjukhuskorridoren. Då krockar de med matvagnen 

och maten flyger all världens väg. ”Först blir syster sur. Sedan blir hon glad. Hon blir glad att 

de inte har skadat sig”(s. 127). Ett annat exempel är när Tor ordnar smygkalas för alla sina 

klasskompisar, utan sina föräldrars vetskap, de är nämligen borta på annat kalas. Självklart 

kommer familjen hem mitt i allt, hem till ett hem där deras son har smygklasskalas. Det är 

uppenbart att det gått vilt till då en tavla ramlat ner och gått sönder och det ligger mat på 

golvet och är allmänt feststökigt. Varken mamman eller pappan ser några bekymmer utan 
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tycker bara att det är ett roligt initiativ. Jag undrar hur det hade blivit om det istället var Tors 

storasyster Lisa som ordnade smygfest, hade ett sådant initiativ varit lika populärt och roligt? 

Och hur hade sjuksysterns reaktion varit om det istället var två flickor som kom farandes in i 

matvagnen? Är det möjligt att byta ut den maskulina huvudpersonen, Tor, mot en feminin 

sådan i dessa situationer, kunde det framställas lika? Med tanke på de två tidigare 

flickdiskurserna tror jag inte det. I och med det faktum att berättelsernas flickor i så hög grad 

skrivs in i passiva, duktiga roller menar jag att Tors handlande blir uteslutet och otänkbart för 

deras del. 

 

I diskursen Flickan som biroll framkom att bilderna och framställningarna av pojkarna i 

berättelserna är mer nyanserade och mindre stereotypa än bilderna av flickorna då pojkarna 

ges större utrymme. Tor som är huvudperson i Vi läser är inte bara modig och påhittig, utan 

stundtals tillåts han också vara fundersam, tvivla på sig själv och vara omtänksam: 
 

– Vad blir man när man blir stor? (s. 61)/---/Tor kramar Elin. – Ska jag ha 

kalas? viskar han. Är jag klok? (s. 70)/---/Då ger Tor fröken en kram. – Var 

inte ledsen, säger Tor. Det fixar vi. (s. 177) 

 

Även Ola och Leo i Elsas bok beskrivs mer nyanserat och utförligt än Elsa. Detta är ett av de 

mönster jag funnit i texterna. Jag menar att detta hänger ihop med det jag skrev inledningsvis 

att diskurserna Pojken som huvudperson och Den duktiga flickan/Flickan som biroll 

förutsätter varandra. Att flickorna i de båda böckerna i så hög grad skrivs in i traditionella 

birollssammanhang möjliggör pojkarnas dominans anser jag. Eilard (2004) såg i sin studie 

liknande mönster – pojkarna i den läsebok hon analyserade tilläts vara individuella medan 

flickorna i stor utsträckning kollektiviserades. 

 

Sammanfattningsvis stämmer konstruktionen av Pojken som huvudperson i många avseenden 

överens med Singhs (1998) översikt av pojkstereotyper i barnlitteratur. Pojken som 

huvudperson är äventyrslysten, oberoende och kapabel och det är oftast han som är aktiv i 

berättelserna. Men Pojken som huvudperson framställs inte enbart stereotypt utan tillåts också 

visa känslor och tvivla på sig själv. Pojkarna lär vi känna som individer vilket kan ställas i 

kontrast till flickorna vilka, i de båda läseböckerna, i huvudsak skildras kollektivt. Som jag 

skrev inledningsvis, diskursen Pojken som huvudperson möjliggörs i och med det faktum att 
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flickorna i så hög grad skrivs in i de genusstereotypa diskurserna Den duktiga flickan/Flickan 

som biroll och Flickan som objekt för pojkars kärlek. 

 

 

Bullmamman och Klantpappan 
I de här diskurserna handlar det inte om framställningen av flickor och pojkar i läseböckerna 

utan om hur flickornas och pojkarnas föräldrar skildras. Dessa diskurser kan därmed anses gå 

utanför uppsatsens syfte. Att jag ändå väljer att ta med dem beror på att de är så tydliga och 

att de förekommer i båda läseböckerna. Skildringen av familjen genererar genusbilder, och 

framförallt kärnfamiljen är något som ges stort utrymme i båda böckerna. Därför menar jag att 

en analys av hur mamman och pappan konstrueras blir viktig och intressant. Dessutom kan 

mamman och pappan och de roller de skrivs in i ses som förebilder för hur flickor och pojkar 

förväntas bli när de växer upp.  

 

I de båda böckerna är det alltså huvudsakligen kärnfamiljen som avbildas, något jag menar 

stärker heteronormen, det är mot den barnen har att sträva. Här ser jag en likhet med den 

amerikanska undersökningen i vilken det heterosexuellaäktenskapet också framställdes som 

det lyckliga och slutliga målet i livet. Det enda undantaget från kärnfamiljen är Leo i Elsas 

bok som bor tillsammans med sin pappa. Leos pappa framstår som snurrig och vimsig, när 

den första snön kommer vet han inte vart Leos vinterkläder är. På bilden (s. 56) ser vi hur 

pappan letar krypandes på golvet halvvägs in i garderoben medan Leo står utanför och tittar 

på och skrattar. När pappan tillslut hittar vinterkläderna visar de sig vara alldeles för små. 

Varför kan inte pappan, som uppenbarligen bor själv tillsammans med sitt barn, få vara en 

förutseende, ansvarsfull pappa? En pappa som förstår och tänker på att barn växer ur sina 

vinterkläder och därför har sett till att ordna nya. Men pappor, män, är inte på det sättet, eller?  

 

I alla fall inte i de här två läseböckerna. Framställningen av pappan som virrig, tokrolig, 

oansvarsfull är dominerande. När så mammorna i böckerna positioneras i rak motsats till detta 

– som trygga, ansvarsfulla, glada bullmammor menar jag att det implicita budskapet blir att 

för att en familj (man/pappa) ska fungera så behövs det en kvinna (mamma) som kan ordna 

upp det hela. Här ser vi genuskontraktets ursprungliga normer lysa igenom. De normer som 

säger att hemmet och barnen är kvinnans arena, här platsar hon och är kompetent. Till skillnad 

från mannen. Han gör sig icke besvär, hushållssysslor och barnafrågor är inte hans gebit, han 
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är familjeförsörjaren och ansiktet utåt mot samhället. Ett annat exempel på hur mamman och 

pappan skrivs in i dessa traditionella positioner återfinns också det i Elsas bok. 

 
Ola vaknar. Han har fått snuva. Den rinner och rinner. 

 – Mamma! Jag har snuva. Jag är dålig, ropar Ola. Ola vill inte gå till skolan. 

Han är ju så dålig. 

– Du kan nog gå till skolan ändå, sa pappa. Du har bara lite snuva. (s. 28-29) 

 

På bilden (s. 29) går pappan förbi Ola som står och ser hängig ut med påsar under ögonen och 

ledsen min. I händerna har pappan en kaffekanna och en tidning, han ser halvsovande ut och 

tittar inte på Ola när han går förbi utan säger åt honom att det bara är lite snuva och att han 

nog kan gå till skolan ändå. Pappan är således uppe i sitt och bry sig inte nämnvärt om sin 

sjuka son. Men Ola ger sig inte: 
 

– Det är inte lite snuva, sa Ola. Se så det rinner! Ola visar pappa. 

– Inte när jag äter, sa pappa. (s. 30)  

 

På bilden (s. 30) sitter pappa och Ola och äter frukost, Ola visar sin snoriga näsa. Pappan ser 

äcklad och avvisande ut, tidningen har han emellan dem. På sidan bredvid frukostscenen syns 

mamman stoppa om Ola i sängen, hon ler och säger: 
 

 – Snuva får man av virus /…/ Virus smittar. Ola får inte gå i skolan med 

snuva. Han måste vila idag. Han har ju feber. (s. 31) 

 

I det här exemplet blir särskiljandets praktik i konstruktionen av genus tydlig: pappan, 

mannen, som inkapabel, ointresserad, mamman, kvinnan, som omvårdande, mjuk och trygg. 

Mamman som är allt det som pappan uppenbart inte är i hemmet.  

 

I Vi läser är det enbart Tors föräldrar vi får möta och för det mesta positioneras även de i 

enlighet med Bullmamman och Klantpappan diskurserna. Framställningarna av mamman och 

pappan domineras i båda böckerna av skildringar där mamman och pappan kontrasteras mot 

varandra, det den ena är är inte den andra och vice versa. Så återfinns till exempel mammorna 

på merparten av bilderna i de båda böckerna hemma, medan papporna är de som skildras när 

det händer något utanför hemmets väggar. Tillsammans med barnen skildras mammorna 

oftast leende, de vårdar och tar om hand. När papporna är tillsammans med barnen handlar det 
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ofta om lek. På de bilder där pappan sköter om hushåll och barn råder oftast en kaoslik 

stämning. De traditionella bilderna av mamman och pappan i den amerikanska 

läseboksundersökningen från sjuttiotalet, vilken refererats ovan, återfinns således även i min 

undersökning. I bakhuvudet hör jag Hirdmans och Gemzöes ord klinga ”Att göra genus är att 

göra skillnad” och ”Kvinnor är det män inte är, och män det som kvinnor inte är – så skapas 

skillnaden”, något som författarna till de läseböcker jag analyserat i mångt och mycket 

bekräftar, inte minst i konstruktionen av Bullmamman och Klantpappan.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att flickor och pojkar, och deras föräldrar, överlag skildras 

genusstereotypt och i motsats till varandra i de två läseböcker jag analyserat, Elsas bok och Vi 

läser. De vanligaste positionerna för flickor är som duktiga, passiva, biroller eller som objekt 

för pojkars intresse. Pojkarna i de båda böckerna har mestadels framträdande positioner, de är 

aktiva och initiativtagande – de är huvudpersoner. Detta, de traditionella, dikotomiska 

framställningarna, är de mest synliga genuskonstruktionerna jag funnit i böckerna, i likhet 

med de ”riktiga” barnen i Karlssons tidigare refererade studie. En annan likhet med Karlsons 

studie är att det i läseböckerna finns exempel där genusstereotyperna bryts och görs 

annorlunda. Jag avslutar analysen med att återge några av dessa.  

 

 

Brott mot genusstereotyper 
I Elsas bok är Olas pappa blomälskare, han kan och vet allt om blommor vilket jag anser vara 

otraditionellt. I boken är han på jakt efter en särskild blomma, skogsfrun (dock typiskt att det 

är en blomma med tydligt kvinnligt genus, skogsfrun, han letar efter). När Olas pappa i slutet 

av boken hittar blomman blir han så glad att han gråter. Elsas pappa har också övertagit något 

som traditionellt brukar tillskrivas kvinnor, att vilja gå ner i vikt. ”I år måste jag bli smal, 

säger pappa. Bara äta lite”(s. 65). I ett annat kapitel syns han tränande på en motionscykel 

”Han tränar för att han vill bli smal” (s. 88). Här har skett en omkonstruktion av manligheten, 

idag är det inte bara kvinnan som skall vårda sitt yttre och hålla efter sin kropp, utan även 

mannen. Vårt samhälles många gånger smala skönhetsideal gäller i allt större utsträckning för 

både flickor och pojkar, kvinnor och män. Sett ur det perspektivet vet jag inte om 

framställningen är positiv.  
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Ytterligare ett exempel i Elsas bok handlar om när Leo är ute och åker bil med sin farmor och 

farfar. Plötsligt stannar bilen, varpå Leo och farfar öppnar motorhuven för att kolla vad som är 

galet. De hittar inget fel. Det gör däremot Leos farmor, som förstått att det är bensinstopp. 

Medan Leo och farfar undersökt motorhuven har farmor ordnat fram bensin som hon häller i 

tanken. Då går bilen igen. Leos farmor som bilmekaniker ser jag som ett försök att spränga 

traditionella genusgränser. 

 

I Vi läser finns det en flicka som går emot de stereotypa, traditionella genuskonstruktionerna. 

Det är Tors lillasyster Elin, hon är en busig och påhittig flicka som intar många traditionellt 

maskulina positioner. Hon följer med Tor till skolan i stället för att gå till dagis, hon säger 

emot mamma, hon knycker/lånar Tors frökens handväska och en ring från moster Elsa. När 

familjen är på cirkus pekar hon på en man i publiken som har röd näsa och säger högt: ”- En 

clown” (s. 161). När trollkarlen på cirkusen vill ha ner någon från publiken anmäler sig Elin 

och drar med sig pappa. Väl nere hos trollkarlen lyckas Elin sno med sig hans trollstav upp på 

läktaren igen varpå trollkarlen bli mycket generad och undrar vart hans trollstav tagit vägen. 

När Elin ger sig till känna tittar hela publiken på henne, de skrattar och stampar i golvet över 

hennes tilltag medan Elin njuter av uppmärksamheten.  Här vill jag koppla till det Nordberg 

(2005) sett i sin forskning, vilket refererats ovan, att det vanligtvis är lättare för en flicka att 

närma sig maskulina positioner än tvärtom. Sätter jag Elin i relation till Elsas lillebror Per, 

som också framställs som ett obstinat småsyskon, så är framställningen av dem ganska lika. 

Elin som pojkflicka fungerar således. Men hur hade det varit om Elsas lillebror Per istället 

skildrats som en pojke som närmade sig feminina positioner? Hade det varit möjligt 

överhuvudtaget? Med Nordbergs forskningsresultat i åtanke, att pojkflickor är helt ok medan 

flickpojkar ofta ses som problematiskt och skrämmande, känns dock möjligheten att kasta om 

rollerna små. Men möjligheten finns och jag hoppas att framtida (läromedels)författare i större 

utsträckning utnyttjar den. 

 

 

Slutdiskussion 
Med diskursanalys som metod har jag analyserat hur genus konstrueras i två läseböcker 

avsedda för grundskolans tidigare åldrar. Huruvida genuskonstruktionerna i läseböckerna 

bidrar till att förstärka och/eller bryta mot rådande genusstereotyper har också studerats. De 

läseböcker som analyserats är Läs med oss Elsas bok och Vi läser Första boken. Resultatet av 
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analysen visar att genus i de båda läseböckerna oftast konstrueras dikotomiskt och i enlighet 

med rådande genusstereotyper. Merparten av berättelsernas flickor skrivs in i diskurserna Den 

duktiga flickan/Flickan som biroll och Flickan som objekt för pojkars kärlek. Flickorna i de 

här diskurserna tillskrivs oftast passiva, lydiga, omhändertagande egenskaper, de agerar 

hjälpfröknar och kommer med uttalanden som stödjer/backar upp pojkarna. Flickornas roller 

och positioner i berättelserna är begränsade medan skildringarna av pojkarna är mer varierade, 

de tillåts i större utsträckning vara individuella. Pojken som huvudperson är den dominerande 

pojkdiskurs jag funnit i texterna. Diskursen karaktäriseras av att pojkar ges mycket utrymme i 

texterna och att pojken är aktiv, påhittig och äventyrlig. Även de mammor och pappor som 

finns med i berättelserna skrivs in i traditionella positioner. Dock finns det några tillfällen i 

texterna då genusstereotyper bryts och görs annorlunda.  

 

I uppsatsens inledning ställdes frågan hur det ser ut med genus och jämställdhet i svenska 

läromedel idag. En bred och öppen fråga som i uppsatsens syfte smalnades av till att gälla hur 

genus konstrueras i två läseböcker avsedda för grundskolans tidigare åldrar. Hur det ser ut 

med genus och jämställdhet i svenska läromedel idag generellt kan jag därmed inte uttala mig 

om. Det jag kan uttala mig om är det resultat min analys genererat samt ställa detta i relation 

till den tidigare forskning och den teori uppsatsen behandlar. Detta har till viss del redan 

gjorts i uppsatsens analysdel men det är också vad det här kapitlet fortsättningsvis syftar till. 

 

 

Resultat i förhållande till Lpo94 
I Lpo94 står att ”skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.6), något jag antar skall gälla även skolans läromedel. 

Resultatet av min analys visar emellertid något annat. Jag menar att de läsebokstexter jag 

analyserat kan sägas bidraga till att återskapa det Lpo94 säger att skolan har ett ansvar att 

motverka – traditionella köns (genus) mönster. Detta är en slutsats som även Eilard (2004) 

och von Wright (1999) kommer fram till i sina studier vilket torde ge mitt resultat viss tyngd. 

De läseböcker jag analyserat gavs ut i mitten/slutet av 1980-talet och då styrde en annan 

läroplan än Lpo94 skolan, nämligen Lgr80. Är det då rimligt att förvänta sig att de läseböcker 

jag analyserat klingar an med de jämställdhetskrav som Lpo94 ställer? Ja, menar jag. Mina 

skäl till denna uppfattning är flera. För det första, även i Lgr80 talas det om jämställdhet och 

könsjämlikhet. Tallberg Broman (2002, s. 168) menar dock att jämställdhetsproblemet vid 
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den här tiden framförallt sågs som en attityd- och informationsfråga. De 

jämställdhetssatsningar som gjordes inom skolan var främst informations- och 

rekryteringskampanjer för att ändra exempelvis traditionella könsval. Likväl, 

jämställdhetstankarna fanns med i styrdokumenten när böckerna skrevs. För det andra har de 

båda läseböckerna tryckts flera gånger efter det att Lpo94 trätt i kraft. Jag vet inte vilka regler 

eller vilket förfarande som är brukligt vid nytryck av läromedel men jag menar att det är 

rimligt att förvänta sig att såväl läromedelsförfattare, som bokförlag liksom verksamma lärare, 

vilka använder läromedlen i sin undervisning, har och tar ett ansvar att kritiskt granska 

innehållet i de läromedel, i det här fallet läseböcker, man producerar och nyttjar. De 

läseböcker vilka analyserats i den här uppsatsen används i läsundervisning i dagens skola, 

vilken styrs av Lpo94. Därmed anser jag att det är rimligt att ställa läseböckernas innehåll i 

relation till den uttalade jämställdhetssträvan som återfinns där. 

 

 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 
I uppsatsens inledning lyftes även ett citat ur Genuspraktika för lärare (Berg, 2000) fram: 

”Läromedlen i skolan saknar medvetet könsperspektiv och diskriminerande texter och bilder 

förekommer.” (s. 23) och jag frågade mig om denna bild av läromedlen stämmer och vad det i 

så fall får för konsekvenser för skolans jämställdhetssträvanden och för den enskilda eleven? 

Uppsatsens analys och resultat har visat att ovanstående citat i många avseenden gör sig 

gällande även för de läsebokstexter som här analyserats. Därför lyfts här den andra frågan, 

vad mitt resultat kan tänkas få för konsekvenser för skolans jämställdhetssträvan, men 

framförallt för den enskilda eleven? Jag börjar med att koppla till von Wrights (1999) studie 

där hon tar upp kriterier för en jämställd text. Två av dessa kriterier är att läsaren skall ges 

möjligheter till identifiering och igenkännande. Jag anser att de läsebokstexter jag analyserat 

erbjuder böckernas läsare begränsade möjligheter till detta, då framställningen av flickor och 

pojkar oftast görs i enlighet med rådande genusstereotyper. Detta faktum är problematiskt och 

hämmande för såväl flickor som pojkar anser jag. Då de stereotypa genuskonstruktionerna i 

läseböckerna innebär ett förnekande av den mångfald femininiteter och maskuliniteter som 

ryms och praktiseras av kategorierna flickor/kvinnor och pojkar/män i den vidare sociala 

praktiken.  
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Hellmans (2005) och Davies (2003) forskning visar att barn tidigt, redan i förskoleåldern, vet 

hur exempelvis en pojke ska vara och vad som förväntas av en flicka respektive pojke. De 

teorier i vilka uppsatsen tar sin utgångspunkt ser alla individen, subjektet, genus som 

konstruerade av språket, av historien och av kulturen. Jag menar att alternativa 

genuskonstruktioner i till exempel skolans läseböcker, vilka i den här uppsatsen ses som 

språk, därmed blir viktiga. Då de, utifrån detta synsätt, skulle kunna bidra till att ge en mer 

”rättvis” och nyanserad bild av både flickor och pojkar. Sådana böcker skulle, om de togs om 

hand och användes på ett aktivt sätt av exempelvis lärare i undervisningen, kunna ge elever, 

flickor och pojkar, alternativa förebilder och förhoppningsvis kunna inspirera till mer jämlika 

genusattityder tror jag. Dessutom är det enligt mig troligt att sådana läseböcker i högre 

utsträckning skulle ge fler läsare möjlighet till identifiering och igenkännande i texten, vilket 

därmed skulle bidra till att göra texterna mer jämställda och i linje med vad Lpo94 uttrycker. 

 

Diskurserna Pojken som huvudperson och Den Duktiga flickan/Flickan som biroll återfinns, 

vilket tidigare påpekats, även i den sociala praktiken. Svaleryd (2002) menar att om pojkar i 

förskolan och skolan tillåts ta mer tid och utrymme så förstår flickorna snart det dolda 

budskapet att de innehar birollen, att de kommer i andra hand, är mindre viktiga, intressanta, 

roliga och att de därmed är värda mindre uppmärksamhet. Att då finna att de två läseböcker 

jag analyserat i så hög grad bygger vidare på och förstärker dessa stigmatiserande pojk- och 

flickdiskurser känns tråkigt men föga förvånande. Jag menar att detta faktum gör att 

läseböckerna blir ytterligare en diskursiv praktik där traditionella genuskonstruktioner 

förstärks och cementeras. De blir ytterligare en diskursiv praktik där flickorna kommer i andra 

hand. 

 

Jag har under rubriken Tidigare läromedelsanalyser med genus i fokus bland annat refererat 

Zackari (1976) som återger resultatet av en amerikansk studie av läseböcker gjord i början av 

1970-talet. Studien är över trettio år gammal och kan tyckas irrelevant. I min analys har jag 

dock visat att många av de genusmönster, ofta stereotypa sådana, som visade sig i den 

refererade undersökningen från sjuttiotalet även återfinns i de läseböcker jag analyserat. Av 

detta drar jag slutsatsen att traditionella genuskonstruktioner och stereotypa framställningar av 

flickor/kvinnor och pojkar/män i läseböcker (liksom i den vidare sociala praktiken) är 

seglivade och svårföränderliga kategorier. Detta antagande styrks av det faktum att även i 

relativt nya läseböcker reproduceras inte sällan traditionella genusmönster. Ett exempel på 
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detta är Eilards (2004) diskursanalytiska studie av en läsebok från 1999, vilken refererats i 

uppsatsens teori del. 

 

 

Avslutande ord 
När en läromedelsförfattare skriver en läsebok som implicit bygger på och skildrar pojkar och 

flickor i enlighet med genussystemets isärhållande praktik bygger han/hon på ett vedertaget 

system (i det här fallet genussystemet), en diskursordning, men bidrar samtidigt till att 

konstituera systemet vilket bidrar till att ingen förändring sker. Om vi vill förändra 

genussystemets stigmatiserande bild av flickor och pojkar, kvinnor och män är det, enligt 

Faircloughs synsätt, här vi måste börja - i de diskursiva praktikerna. Det vill säga i de 

sammanhang där tal och skrift produceras och konsumeras, till exempel i skolan. Ett steg mot 

förändring av genussystemets normer i skolan och ett steg att närma sig den i Lpo94 uttalade 

jämställdhetsdiskursen kan således vara att läromedelsförfattare försöker utveckla ett mer 

genussensitivt skrivande. Men också att lärare görs medvetna om och får tid att reflektera över 

de egna värderingarna i genusfrågor och att man tillsammans med elever och kolleger, utifrån 

ett genusperspektiv, kritiskt granskar skolans diskursiva praktiker och vad dessa förmedlar. På 

så vis kan man synliggöra, lyfta fram och tala om de stigmatiserande genusbilder man 

eventuellt möter och på sikt förhoppningsvis utvidga begreppen och det egna tänkandet mot 

ett mer genusneutralt, i första hand mänskligt perspektiv. 
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