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Abstrakt		
Sverige präglas av ett mångkulturellt samhälle som inkluderar olika etniciteter och strävar efter 

jämställdhet. Då skolan ska gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla 

människor, oberoende av könstillhörighet, är det betydelsefullt att de läromedel som barnen kommer i 

kontakt med brås på den samhällsutveckling vi strävar efter. Denna uppsats syftar till att undersöka 

hur olika etniciteter presenteras och stereotypiska könsnormer framställs i lågstadiets läseböcker samt 

hur det förändrats över tid. Detta för att se ifall de samhällsförändringar som skett genom åren har 

påverkat skolans läromedel, mer specifikt läseböcker, för de tidiga skolåren. För att svara på 

frågeställningarna har jag genomfört en kvalitativ innehållsanalys av tre läseböcker från olika 

tidsperioder. Läseböckerna är konstruerade för elever i årskurs 2 och ingår i en serie av tre böcker som 

används och behandlas för årskurs 1–3. Resultatet av uppsatsen visar att läseböckernas presentation av 

etnicitet har ytterst liten förändring medan framställningen av stereotypiska könsnormer har utvecklats 

över tid.   
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1.	Inledning			

Majram trodde nog mest, men hennes Gud hette Allah. Anton trodde att Gud var en gubbe som 

satt uppe bland molnen. När det regnade, så kissade han. Elin trodde att Gud fanns i hennes hjärta. 

Mille tyckte inte att de var så kloka.  

- Om Gud finns, sa han, varför hjälper han inte alla barn som svälter ihjäl då? Och varför finns det 

krig? Mille hade just sett på TV om barn från Afrika, som bara låg ner och dog av svält, med 

flugor som surrade i ögonen. Det hade varit så hemskt att han hade börjat gråta. (Nilsson-

Brännström 1999 s. 54) 

För att fånga barnets intresse för läsning kan det underlätta om barnet känner igen sig och sin 

omgivning i böckernas värld. Kåreland (2013, s. 154) beskriver barnlitteraturens viktiga roll 

och dess betydelse för barnets kulturella socialisation. Genom litteraturen kan barns öppenhet 

och oliktänkande påverkas. Citatet som inleder uppsatsen är ett utdrag från läseboken 

Förstagluttarna skriven av Moni Nilsson-Brännström (1999). Citatet ovan visar hur etniska 

och genusbetingade stereotyper kan porträtteras i barnlitteratur.  

 

Barnlitteraturens innehåll har bland annat påverkats av den migration som inträffat i Sverige. 

Enligt Statistiska Centralbyrån ökar invandringen i Sverige för varje år som går. År 2015 var 

ungefär 1,6 miljoner människor i Sverige födda i ett annat land (SCB (A), 2019). Det innebär 

att många elever i skolan har en annan bakgrund än en etnisk svensk, vilket bidrar till ett mer 

mångkulturellt klassrum. Skolverket (2018) betonar vikten och betydelsen av att elever i 

skolan ska utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i olika kulturer. I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev. 2018) står det att:  

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som 

är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar 

för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Skolverket, 2018 s. 54) 

Valet av litteratur blir väsentlig för att inkludera nya kulturer, etniciteter och tankesätt för att 

fånga upp elevernas läsintresse samt stärka förmågan att leva sig in i andras villkor.  

 

Skolan präglas av ett normkritiskt perspektiv i all undervisning med syfte att minska 

kränkningar mot de som bryter normen (Skolverket, 2009 s. 88). Med ett normkritiskt 

arbetssätt kan eleverna få möjlighet att ifrågasätta och diskutera de normer som speglas i 
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dagens samhälle. Genom att möta fiktiva karaktärer och miljöer som även icke svenska elever 

kan relatera till, som dessutom öppnar upp för kritiskt tänkande kring normer hos samtliga 

elever, är barnlitteraturen som används i undervisningen således betydelsefull. Då en av 

skolans grundläggande värden är jämställdhet mellan kvinnor och män är det dessutom av 

vikt att inkludera läseböcker som inte på ett stereotypiskt vis framställer flickor och pojkar för 

att motverka traditionella könsmönster.  

1.2	Syfte	och	frågeställning		

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika etniciteter och könsnormer framställs i 

lågstadiets läseböcker. Tre frågeställningar har konstruerats utifrån uppsatsens syfte:  

 

• Hur presenteras etniciteter i de valda läseböckerna?  

• På vilket sätt framställs stereotypiska könsnormer i de valda läseböckerna?  

• På vilket sätt har presentationen av etnicitet och framställningen av stereotypiska 

könsnormer förändrats över tid?   

 

1.3	Disposition		
Denna uppsats är indelad i fem kapitel. I nästa kapitel presenteras en historisk bakgrund av 

hur migrationen i Sverige har sett ut genom åren. Detta för att få en djupare förståelse av de 

samhällsförändringar som skett och hur det har påverkat skolan. Därefter följer ett kapitel 

med teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning kring ämnet som studeras. Sedan 

redogörs samt motiveras analysmetoden och urvalet av det material som uppsatsen bygger på. 

I resultat- och analyskapitlet analyseras de inkluderande läseböckerna en åt gången. Detta för 

att sedan avsluta uppsatsen med en diskussion samt dra slutsatser utifrån jämförelser av 

läseböckerna.  
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2.	Historisk	bakgrund 
För att få en förståelse över det mångkulturella samhället i Sverige kommer det här kapitlet 

präglas av historiska händelser som lett till det samhälle vi lever i idag.  

 

Mikael Byström och Pär Frohnert (2017 s. 2). har tillsammans publicerat en rapport om 

migrationens utveckling i Sverige från folkhemsbygget under 1930-talet till vår samtid. De 

beskriver och talar om hur migrationen i Sverige sett ut, som idag är en omdebatterad fråga. 

Migrationen har i århundraden förekommit i Sverige men inte alltid bestått av den mångfald 

av etniska och religiösa grupper som den gör idag. Under 1900-talet var det många människor 

som var tvungna att fly sina hemländer. Några av de hamnade i Sverige. Innan andra 

världskriget beräknades det att ca 5000 flyktingar levde i Sverige. Detta kom att förändras 

från år 1939–1945, när andra världskriget ägde rum, då Sverige tog emot närmare 200 000 

flyktingar. 

 

Efter andra världskrigets slut, från 1945 till början av 1970-talet, var det 

arbetskraftsinvandringen som stod i fokus i Sverige (Byström & Frohnert 2017, s. 33). 

Invandringen bidrog till en kraftig ekonomisk tillväxt. Mestadels var det invandrare från 

nordiska länder, men även utomnordiska invandrare som kom för att arbeta inom industrin. 

Mellan 1972–1994 ökade flykting- och anhöriginvandringen (a.a. s. 54). Krig och oroligheter 

utanför Europa medförde även förändringar i det svenska samhället. För första gången kom 

utomeuropiska flyktningar till Sverige från bland annat Latinamerika och Mellanöstern. Det 

hände att Sverige under denna period valde att utesluta vissa flyktingar då många kom under 

en begränsad tid (a.a. s. 58).  

 

Från och med inträdet i EU 1995 kom en stark svensk ekonomisk återhämtning. Detta 

resulterade i att fler invandrare fick arbete, även fast arbetsmarknadsetableringen för 

nyanlända flyktningar var svår. Runt år 2000 fortsatte invandringen att växa. Utrikesfödda 

ökade från 11,3 procent år 2000 till 14,7 procent år 2010 (Byström & Frohnert 2017, s. 4). 

När flyktingkrisen ägde rum år 2015, då många människor från Syrien flydde till Sverige, 

ökade de utrikesfödda till 17,8 procent (SCB, (B) 2019).  

Som tidigare nämnt innebär det mångkulturella samhället även ett mångkulturellt klassrum. 

Detta resulterar i att skolan bland annat har kommit till att bli ett centrum för kulturella möten. 
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3.	Teoretiskt	ramverk	och	tidigare	forskning	
I detta kapitel beskrivs och tydliggörs det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna 

uppsats. Dessa utgångspunkter består av begrepp som presenteras historiskt men också 

förklaras på vilket sätt de är relevanta för uppsatsen. Efteråt kommer tidigare forskning 

presenteras och relateras till uppsatsens syfte.  

3.1	Etnicitet			

Eftersom denna uppsats till stor del kommer att titta på hur läseböcker presenterar olika 

etniska grupper är det av vikt att beskriva definitionen av etnicitet. Begreppet bedöms vara 

svårdefinierad då fler än en definition presenteras av forskare.  

De los Reyes (2007, s. 47) beskriver hur definitionen av etnicitet går att förstå genom 

sammankopplingen av dessa begrepp:  

• tillhörighet 

• identitet 

• gemensam kultur och historia  

• gemensamma traditioner 

När en grupp människor delar gemensam nämnare gällande ovannämnda punkterna gör det 

gruppen unik. Ur de los Reyes (2007, s. 47) perspektiv visar sig etnicitet genom gruppen i sig. 

Å ena sidan är detta ett sätt att se på begreppets innebörd, å andra sidan menar Balibar & 

Wallerstein (2002, refererad i Peterson & Hjerm 2007 s. 47) att det inte är förrän mötet med 

andra grupper som begreppet tydliggörs och kommer till användning. De menar att det är i 

den situationen som den skapade etniska gruppen visar på en sammanhållning gentemot andra 

grupper. Det första perspektivet bygger på gruppens interna relationer, det vill säga att de 

definieras som en grupp. Det andra perspektivet handlar om att identiteterna stärks mycket 

mer i mötet med andra grupper.  

 

Begreppet etnicitet härstammar från det grekiska ordet Ethnicos och betyder identifikation 

med en etnisk grupp (SAOL, 2015). De los Reyes (2007, s.15) beskriver att i antiken ”… 

betecknade etnicitet utanförstående människor eller kulturella främlingar /…/”. Alexandra 

Ålund (2007, s. 96) skriver i Samtida etniciteter att kulturellt främmande i detta sammanhang 

ansågs vara grupper med minoritetsstatus, lägre klasser eller migranter. Begreppets betydelse 

kom sedan att utvecklas under 1960- och 1970-talet då det svenska samhället påverkades av 

globala, ekonomiska och politiska processer, som till exempel avkolonialiseringen och 

framväxten av nya etniska rörelser. Under denna period uppmärksammades frågan om 
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migration och relationerna mellan majoriteten och olika minoriteter (Peterson & Ålund 2007, 

s. 16).  

3.2	Kulturell	mångfald		

Begreppet mångfald används idag för att beskriva en blandning mellan svenskar och 

människor med någon annan etnisk bakgrund (Falsafi, Leili 2005, s. 15). Falsafi (2005) menar 

att en utvidgad definition av ordet mångfald avser olika minoritetsgrupper som bland annat 

etnicitet, sexualitet och funktionshinder i en majoritetsgrupp (s. 15). Med den kulturella 

mångfalden, menas det att de olika grupperna lever i en samtidig tillvaro (Svensk MeSH, u.å). 

Med etnicitet i fokus i denna uppsats är det den kulturella mångfalden i läseböckerna som 

undersöks och huruvida de är samexisterande.  

3.3	Genus	och	normer		

Då en av uppsatsens frågeställning handlar om stereotypiska könsnormer kommer uppsatsen 

att titta på könsstereotyper. Med könsstereotyper menas traditionella sociala roller för män 

och kvinnor (Hinton 2003, s. 93). Begreppet könsstereotyper i den här uppsatsen kommer 

innefatta genus och normer.   

 

Genus, från engelskans gender, introducerades av Yvonne Hirdman som skrev artikeln 

Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988). I artikeln 

presenterades teoretiska reflektioner om kvinnors sociala underordning och föreställningen 

om kvinnligt och manligt samt socialt skapande. Hirdman (1988) menade att de kvinnliga och 

manliga könsorgan som existerar är sådant vi föds med, medan genus i sig är det som formar 

en människa utifrån kultur, språk och eget tänkande. Hirdman skriver dessutom i Genus – om 

det stabilas föränderliga former (2001, s. 11) att innan 1980-talet användes genus endast 

inom språkläran. Detta var för att lära att sig att substantiv är varierande: han, hon, den och 

det - och endast så. Det var efter att kvinnoforskare, som Hirdman, som begreppet fick sig en 

ändrad definition och innebörd. ” … ett ord som genus ska förstås och användas, som ett ord 

som gör att vi ser det vi inte såg tidigare. Jag vill att man tack var det begreppet ska kunna se 

hur människor formas och formar sig till Man och Kvinna.” (Hirdman 2001, s. 11). 

När definition av genus utförs hamnar även begreppet könsroller i fokus. Jane Freedman 

(2003) beskriver hur det i århundraden har funnits sociala roller för kvinnor och män som 

varit fastställda från födseln. Kvinnan har länge varit den som ägnat sitt liv åt hussysslor, 

födelser och skötsel av barn. Detta medan mannen ansetts vara mer klok för att exempelvis ta 

politiska beslut och vara fysiskt starkare (Freedman, 2003 s. 23). Beroende på vilket kön en 
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individ tillhör, förväntas hen att bära på vissa egenskaper, beteenden och roller (Högdin, 2007 

s. 17). 1980-talet kom även att ersätta filosofin av ordet könsroll då forskningen började 

fokusera på beteendet hos kvinnor och män.  

 

Uppsatsen kommer att studera karaktärernas genus blir normer, mer specifikt könsnormer, en 

central del för analysen. Vad som anses vara en norm är sådant som fastställs inom sociala 

praktiker: oskrivna regler, ideal och förväntningar som leder oss till den outtalade 

normaliseringsstandarden som finns i samhället (Butler, 2006 s. 59) Normer förändras med tid 

och samhällsförändringar. Tittar vi exempelvis på normer som talar om hur elever ska bete sig 

och vara i klassrummet kan vi utifrån skolans utveckling se att för cirka 50 år sedan skulle 

elever straffas om de förde diskussioner eller ställde fel typ av frågor till läraren (Martinsson 

& Reimers 2014, s. 12). Jämför vi detta med dagens klassrum förväntas eleverna i stor grad 

att ställa frågor, diskutera i grupper med andra elever och med läraren.  

 

Gällande normer och egenskaper inom genus som är relaterade till individens 

könstillhörighet, beskriver Maria Nikolajeva (2017) hur så kallade ”manliga” respektive 

”kvinnliga” stereotypa egenskaper bygger på motsatser av varandra samt hur litteraturens 

karaktärer följer dessa egenskaper. Intresset för genus och kön i barnlitteraturen väcktes under 

1960- och 1970-talet. Hon skriver att ”… flickor är snälla och väluppfostrade och duktiga, 

som systrarna March; pojkar är busiga och äventyrliga, som Tom Sawyer eller Emil i 

Lönneberga. Annika i Pippi Långstrump kan uppfattas som stereotypisk, med sina fina 

klänningar och ängsliga försiktighet.” (s. 192). Nikolajeva (2017) har dessutom konstruerat ett 

schema, som kommer att presenteras och användas som stöd senare i uppsatsen, över vad som 

utmärker stereotypa manliga respektive kvinnliga egenskaper.  

3.4	Tidigare	forskning		

I kommande avsnitt redogör jag för tidigare forskning som har behandlat frågor om etnicitet 

och genus i lågstadiets läseböcker.  

 

Angerd Eilard, från lärarutbildningen i Malmö högskola, har för Pedagogisk forskning i 

Sverige skrivit ”Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska mångetniska skolan” (2004). 

I artikeln analyseras det diskursiva innehållet där syftet bland annat är att undersöka den 

diskursiva konstruktionen av genus och etnicitet i en läsebok. Detta för att synliggöra implicit 

förmedlade ideal och värderingar. Boken som Eilard studerar är Förstagluttarna B (1999).  I 
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slutdiskussionen nämner Eilard att boken som analyserats har ett ytligt sätt ” (…) nyskapande 

i det att den försöker skildra skolvardagen i form av både etnisk mångfald och en viss modern 

svensk genusordning. Huvudbudskapet uppfattas handla om hur det är att vara barn i en 

mångkulturell klass i Sverige idag.” (s. 258). Eilard fortsätter sedan skriva och konstatera att:  

Mångfalsbuskapet blir tvetydligt då man kan skönja ett svenskhetsideal i form av en lyckad 

invandrarförebild, men också på grund av att det ges en stereotyp bild av invandrarbarnen. De 

identifieras utifrån vad som skiljer dem från de svenska barnen och just deras individuella 

olikheter beläggs, om än oavsiktligt, ibland med negativa attityder. /…/ I princip blir den svarte 

machopojken Victor stereotyp för alla invandrarpojkar och den beslöjade muslimska flickan 

Marjam alla invandrarflickors stereotypbild. (s. 259) 

Centerns Kvinnoförbunds barnboksgrupp gjorde en genusstudie av barnböcker på 1970-talet 

som Magdalena Rönneholm (1977) skriver om. Rönneholm (1977) förklarar att gruppen 

undersökte totalt 40 böcker och hur könsroller framställdes i barnlitteraturen mellan 1950- till 

1970-talet. Pojkarna i de undersökta böckerna uttryckte sig mestadels hånfullt mot flickor. 

Det förekom bland annat att pojkarna sa att flickorna var fysiskt svaga, blyga, gnälliga eller 

larviga. De få gånger som flickorna uttryckte sig om pojkarna sa de dock att de var dumma, 

retsamma, malliga och överlägsna.  

 

Märtha Andersson (2014), universitetslektor i Luleå tekniska universitet, har skrivit en 

doktorsavhandling med syfte att undersöka elevers meningsskapande i multimodala sagor i 

estetiska lärprocesser. I denna avhandling berörs genus i berättelserna. Andersson skriver om 

hur sagor förmedlar stereotypiska drag som påverkar elevernas val av innehåll och karaktärer 

när det är dags för dem att skriva egna sagor (s. 42). Andersson bekräftar i sin analys hur 

flickornas och pojkarnas bilder till sina berättelser skiljer sig åt. Flickors bilder visade på 

familjer och fritid medan pojkars bilder visade på ett maskulint intryck som skildrar ett väsen 

och använder vapen (s. 112).  

 

Matilda Olsson och Diana Tahir från Örebro Universitet har tillsammans analyserat 

etniciteters framställning och representation i två läseböcker för lågstadiet. I ”Etniciteter i 

läseböcker” (2015) diskuterar Olsson & Tahir hur representationen av olika etnicitet i de två 

läseböckerna som analyserats, anses vara ojämn (s. 24). De beskriver att karaktärerna som de 

tolkar ha en utländsk bakgrund är just en tolkning då det inte framkommer i böckerna. Detta 

leder därför till att karaktärernas möjliga utländska bakgrund uppfattas vara 

underrepresenterade (s. 24).  
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Summeringen av den tidigare forskning som presenterats visar bland annat hur både 

könsstereotyper och etniska stereotyper förekommer i läseböckerna. Representationen av 

olika etnicitet anses antingen vara oframkomligt i böckerna eller identifieras utifrån en 

stereotypisk bild av invandrarbarn.  

4.	Metod			
I kommande avsnitt kommer uppsatsens metod och tillvägagångssätt att presenteras.  

4.1	Material	 

I Sverige är det den enskilda skolan som tar beslut om och köper in det läromedel som 

används i undervisningen. Därför använder inte alla skolverksamheter runt om i landet av 

exakt samma läromedel för grundskolans skriv- och läsinlärning i lågstadiet. Denna studie har 

riktat in sig på läseböcker, mer specifikt läseböcker för grundskolans läsinlärning, som 

således används som material. Ett kriterium för vilka läseböcker som skulle användas som 

källmaterial är att de som analyseras skulle vara utgivna under olika tidsperioder för att se hur 

de speglade situationen i samhället vid tidpunkten för utgivningen. Ett annat kriterium var att 

de fiktiva karaktärerna i böckerna skulle vara människor och befinna sig i Sverige, samt gå i 

en svensk skola. Detta för att så småningom finna olika skildringar av etnicitet och genus i det 

svenska klassrummet som läsarna i lågstadiet möts av i läseböckerna.  

 

I denna uppsats arbetar jag med en kvalitativ innehållsanalys av läseböckerna. Därmed har jag 

inte gjort något stickprov ur en population. Urvalet har istället styrts av de tidigare nämnda 

kriterierna där varje läsebok betraktas som en representant för sin tid.  

 

För att identifiera vilka böcker som skulle analyseras vände jag mig till Läromedelsföretagen, 

tidigare Svenska Läromedel. Läromedelsföretagen är en branschorganisation som står för 

utgivningen av majoriteten av skolans läromedel. Då urvalet delvis styrdes av nödvändigheten 

att hitta böcker från olika tidsperioder var förlag som existerat under längre tid relevanta att 

nyttja. Genom kontakt med Läromedelsföretagen fick jag svar på vilka som är de 

dominerande läromedelsförlagen i Sverige. Sanoma, Liber, Gleerups samt Natur & Kultur är 

de förlag som konstaterades vara de mest använda i grundskolans undervisning. För att 

avgränsa det empiriska materialet valde jag två av dessa läromedelsförlag. Dels för att 

begränsa antal läseböcker, dels för att ta del av mer än ett förlag. Det material som valdes att 

studeras är utgivna av Liber och Natur & Kultur. Kontakten med de olika förlagen resulterade 

i en lista på böcker som ansågs representera de böcker som flest barn kommit i kontakt med.  
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4.1.1	Presentation	av	material  

De inkluderade läseböckerna är utgiva i tre olika tidsperioder och kommer presenters i 

kronologisk ordning. Den äldsta, från förlaget Natur & Kultur, är en läsebok från serien Läs 

med oss. Boken är skriven av Kerstin Sundh (1985). Den andra boken, från förlaget Liber, är 

en läsebok från en serie som heter ”Vi läser” skriven av Borrman, Stark, Bolldén & Dalmo 

(1991). Och slutligen, ännu en läsebok från Natur & Kultur, från serien ”ABC-klubben” 

skriven av Mats Wänbland (2011). Böckerna som analyserats är uppfattningsvis gjorda för 

läsning i årskurs 2 då de ingår i en serie av tre böcker skapta för de tre första årskurserna i 

grundskolan.  

4.2	Tillvägagångssätt	och	analysmetod		

I avsikt att undersöka det jag är intresserad av kommer den kvalitativa innehållsanalysen vara 

den analysmetod som genomsyras. Den kvalitativa analysmetoden präglas av induktivt 

tänkande (Bryman, 2018 s. 50).  För att identifiera de teman samt mönster som studien utgår 

från kommer materialet att klassificeras på ett systematiskt sätt. Denna studie fokuserar på att 

tolka innehållet i läseböckerna då den kvalitativa metoden har sitt fokus på tolkning och 

skapande av mening samt förståelse. (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s. 53). 

En skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa analysmetoder är forskarens roll i studierna. 

Barajas, Forsberg & Wengström (2013) förklarar att forskaren i den kvantitativa metoden 

förhåller sig objektivt gentemot sina deltagare och därefter genomför bland annat mätningar i 

ett utifrånperspektiv. Den kvalitativa forskaren spelar större roll i studien och påverkar 

datainsamlingen genom att se sig själv (och deltagare om sådana finns) som subjekt (s. 54).  

 

För att förbereda insamlingsmaterialet för analys, i syfte att på ett systematiskt och stegvis sätt 

analysera materialet, delas processen upp i tre steg (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 34).   

1. Reduktion av data, även kallad för kodning. 

2. Presentation av data, även kallad för tematisering.  

3. Slutsatser och verifiering, även kallad för summering.  

För att nå ett systematiskt och stegvis tillvägagångssätt förklaras innebörden av tre stegen 

innan analysen. Detta för att kunna presentera analysfrågor som kommer att strukturera 

analysen  
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1. Reduktion av data  

För att skapa ett mer hanterbart material används i första steget kodning. Syftet med 

kodningen är att identifiera vilka som är de mest centrala och betydande delarna i texterna. I 

relation till frågeställningarna görs observationer under tiden som texterna bearbetas som 

uppskattas vara intressanta för kodskapandet. För att vara säker på att koderna används i 

förhållande till uppsatsens frågeställningar och syfte har ett par empiriska frågor skapats för 

att vägleda analysen (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 37). Nedanstående frågor 

inkluderar hur presentationen av etnicitet i läseböckerna ser ut samt den kulturella 

mångfaldens roll i böckerna. Presentationen av etnicitet kommer delvis att studeras utifrån 

text men även hur karaktärerna är illustrerade. Därför kommer beskrivningar av karaktärernas 

utseende att lyftas fram i analysen. Analysen kommer således studera dessa frågor under 

presentationen av karaktärerna.  

 

• På vilket sätt bidrar författarens val av begreppsanvändning i materialet till att lyfta 

fram en svensk respektive utländsk bakgrund hos karaktärerna? 

• På vilket sätt bidrar författarens val av bild och illustrationer i materialet till att lyfta 

fram en svensk respektive utländsk bakgrund hos karaktärerna?  

• På vilket sätt särskiljs de svenska och utländska karaktärerna i böckerna? 

 

Vidare har följande frågor formulerats för att studera framställningen kring genus och normer 

i källmaterialet:  

 

• Vad framställs som kvinnliga respektive manliga attribut?  

• På vilket sätt kan text respektive bild i materialet relateras till olika stereotypa 

könsnormer?   

 

Kvinnliga och manliga attribut kommer att studeras utifrån Nikolajevas (2017, s. 193) schema 

som nämndes i tidigare kapitel. Schemat visar på egenskaper som anses vara stereotypa  

manliga/pojkiga respektive kvinnliga/flickiga. 
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Män/pojkar Kvinnor/flickor  

Starka Vackra  

Våldsamma  Aggressionshämmade  

Känslokalla, hårda Emotionella, milda  

Aggressiva  Lydiga  

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga  Omtänksamma, omsorgsfulla  

Skyddande Sårbara 

Självständiga  Beroende  

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande  

Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt  

Rationella Intuitiva  

Nikolajevas (2017, s. 193) 

 

2. Presentation av data 

När uppsättningen av koderna är gjorda är det sedan dags att undersöka relationen mellan 

olika koder, vilket kallas för tematisering. Denna process handlar om att få de olika koderna 

placerade i kategorier med relationer till varandra. Syftet med tematiseringen är att titta efter 

mönster som anses vara betydelsefulla för studien och de teoretiska utgångspunkter som 

presenterades i tidigare kapitel. Målet med tematiseringen är, som Hjerm, Lindgren & Nilsson 

(2014) beskriver det, att ”/…/ den här verksamheten är att kunna presentera teman i, och 

påståenden om, materialet, som kan förklara och fördjupa förståelsen av den företeelse som 

studeras.” (s. 40).  

 

3. Slutsatser och verifiering  

När processerna kring tematisering och kodning är gjorda kan slutsatser dras och diskuteras. I 

detta förlopp fungerar de föregående processerna som utgångspunkter till slutsatserna.  Här 

summeras resultaten och ansatser kopplas för att kunna verifiera slutsatserna som dras. 

Verifieringen av analysen leder oss sedan till nästkommande avsnitt som handlar om 

bedömningsgrunder och hur forskningen förhåller sig för att vara vetenskapligt grundad 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 41) 
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4.3	Tillförlitlighet		

För att uppsatsen ska vara av god vetenskaplig kvalitet finns kriterier för bedömning, även 

kallade kvalitetskriterier, för forskning. Då reliabilitet och validitet bildar viktiga kriterier för 

den kvantitativa inriktningen har forskares diskussioner lett till ett par anpassningar i den 

kvalitativa forskningen av dessa begrepp. (Bryman 2018, s. 465). Nedanstående kriterier 

anses mer relevanta för denna uppsats i jämförelse med de förstnämnda. Det bygger på att 

reliabilitetens och validitetens innebörd riktar sig mer åt mätningar, vilket inte anses vara 

relevant för denna studie. De terminologier som därför kommer att användas för olika 

aspekter av forskningskvalitet i denna uppsats är kvalitetskriterier som bland annat Charmaz 

(2014 s. 337) för fram för forskningsprocessen. Dessa är trovärdighet, originalitet, resonans 

och användbarhet.   

 

Med trovärdighet eftersträvar forskaren en så pass djup kunskap i ämnet där resultatet grundar 

sig i, och är så väl underbyggd av, den data som undersökningen tittar på. Bryman (2018, s. 

467) beskriver detta kriteriet som ”Att skapa en trovärdighet i resultaten inbegriper /…/ att 

man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns (…)” 

Trovärdigheten handlar alltså om hur noggrann men också hur systematisk forskaren har varit 

under forskningsprocessen, så att läsaren kan lita på resultatet som uppsatsen senare 

presenterar (Fejes & Thornberg, 2016 s. 259). I denna uppsats analyseras de tre tidigare 

nämnda läseböckerna vilket resulterar i att slutsatserna som dras i uppsatsen enbart är 

påverkade genom dessa tre böcker. Då läseböckerna är valda genom bekräftandet att många 

barn kommit i kontakt med de, har det fortfarande stor betydelse för vilken typ av läseböcker 

som svenska barn introduceras till i grundskolan. De empiriska frågorna som presenterades i 

föregående avsnitt bidrar till en systematisk och noggrann forskningsprocess.  

 

Charmaz (2014) menar att syftet med originalitet handlar om hur denna studie bidrar med nya 

kategorier jämfört med den befintliga forskningen som finns inom ämnet eller fältet som 

studeras. Kriteriet tittar alltså på om forskningen erbjuder nya insikter eller forskarens nya 

teoretiska modell utvidgar och utmanar befintliga begrepp, praktiker eller idéer (s. 337). 

Uppsatsen tittar på det mångkulturella kan studien bidra till ny kunskap om betydelsen av 

läromedel som inkluderar alla barn i den svenska skolan.  

 

Med resonans som kriterium undersöks om en rättvis och objektiv bild av det material som 

används i studien (Charmaz, 2014 s. 337–338). Genom den metod som valts har förståelser 
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och betydelser som tas för givet i materialet klargjorts. Utifrån etnicitet och stereotyper har 

det teoretiska ramverk som skapats bidragit till den tolkning och förklaring av begreppen som 

uppsatsen fokuserar på, för att slutligen skapa en rättvis och objektiv bild på det material som 

används. I analysen studeras böckerna var för sig där utdrag diskuteras för att stödja 

tolkningar.  

 

Genom att titta på vilken betydelsefull kunskap som analysen bridrar med i undersökningen 

bedöms forskningens användbarhet. Kriteriet strävar även efter att analysen kan leda till en 

fortsatt forskning inom det undersökta ämnet eller andra områden. Denna uppsats kan bidra 

med användbar kunskap till skolans anställda om presentationen av etnicitet och stereotyper i 

skolans läromedel. Detta för att medvetet välja material med bra innehåll och budskap kring 

ämnen (Charmaz, 2014 s.338).  

	4.4	Mina	etiska	dilemman		

I studien är det ett par etiska överväganden som jag ställs inför. Under analysprocessens gång 

kommer tolkningar att förekomma utifrån text och bild av det jag anser vara relevant för 

studiens syfte och frågeställningar. Detta resulterar i att tolkningar som görs med 

utgångspunkt i läseböckerna, kan anses vara utmanande. Slutsatser om karaktärernas etnicitet 

framtagna av text och bild utförs efter att presentationen om karaktärerna är gjorda. Detta för 

att tolkningarna ska grunda sig på resonemang tagna från analysens presentation. 

Övervägande kring metod har visat på att konsekvensen av att byta till en kvantitativ 

forskning resulterar i att undersökningen inte kommer få en lika stor utsträckning för att syftet 

och frågeställningarna med denna undersökning ska besvaras i jämförelse med den kvalitativa 

metodinriktningen som är vald. Detta då den kvalitativa metoden strävar efter kontextuell 

förståelse och inte en generalisering som den kvantitativa metoden (Bryman, 2018 s. 488).  
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5.	Resultat	och	analys	 

5.1	Läs	med	oss	–	Leos	bok		

I Leos bok (1985) får vi följa med vännerna Leo, Elsa och Ola under ett skolår. I serien Läs 

med oss ingår tre olika böcker. De tre böckerna avgör en svårighetsgrad på text. Boken vi ska 

analysera är Leos bok där det ingår mycket text att läsa och mindre antal bilder. Sedan finns 

Elsas bok där texten är färre och Olas bok där det finns mycket bilder. Anledning till varför 

jag valt Leos bok och inte någon av de andra är för att analysen främst riktar sig åt text. Det 

förekommer dock så pass bra och många bilder att det räcker för att diskutera hur karaktärerna 

uppfattas se ut utifrån bild.  

5.1.1	Presentation		

Leo 

I denna bok är det Leo som är huvudkaraktären. Leo bor tillsammans med sin pappa som 

arbetar för en tidning. Det sker ofta att Leos pappa arbetar sent och därför är Leo en hel del 

hos sin farmor och farfar. Leos mamma bor i Amerika och arbetar som fotomodell. Leo 

längtar efter sin mamma och träffar inte henne så ofta. Leo har mörkt hår men är ljus i hyn. 

Hans pappa har ljusbrunt hår och båda två bär runda glasögon. Då Leos mamma bor i 

Amerika är det svårt att avgöra om mamman kommer från ett annat land eller är svensk. Av 

små bilder som syns av mamman, som Leo hängt upp i sitt rum, ser mamman ut att ha 

ljusbrunt hår men är lika ljushyad som Leo och hans pappa. Det förekommer ingen mer 

konkret beskrivning på om Leos mamma är född någon annanstans än Sverige. Då författaren 

inte betonar någon annan etnisk bakgrund är det svårt att avgöra Leos etniska bakgrund då 

han antingen kan ha två etniskt svenska föräldrar eller en förälder med annan etnisk bakgrund. 

 

Elsa 

Elsa går i samma klass som Leo. Hon bor tillsammans med sin mamma och sin pappa i ett vitt 

hus. Elsa har dessutom en lillebror som heter Per. Föräldrarna har en matvaruaffär som finns i 

nedervåningen av deras hus. Därför bor familjen i en lägenhet ovanpå affären.  

Elsa har precis som hennes pappa en mörkare ton av brun färg i håret. Hennes lillebror Per 

och hennes mamma har en ljusare hårfärg men med tanke på Elsas och Pers namn samt 

författarens val av introduktion till familjen antas de ha en svensk etnisk bakgrund. Vi får inte 

reda på vad familjen heter i efternamn eller vad mamman och pappans namn är.  

 

Ola  
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Ola går också i samma klass som Leo och är vän med Elsa och Leo. Ola bor tillsammans med 

sin mamma och pappa och sina tre småsyskon. Olas mamma arbetar med att dela ut tidningar 

och hans pappa är taxichaufför. Ola har dessutom en nära relation till sin mormor Nora som 

bor i närheten av familjen.  

Precis som Elsa utgår jag från Olas syskons namn, Rosa, Viola och Åke samt på grund av 

författarens val att inte uttryckligen beskriva familjens bakgrund att Ola och hans familj har 

en svensk etnisk bakgrund.  

 

Nino 

Nino är en klasskamrat till vännerna. Han kommer att utveckla en vänskap med Leo och Ola. 

Nino har endast bott i Sverige i fyra år, men talar flytande svenska. Nino bor tillsammans med 

sin mamma och sina syskon. Vi får inte reda på om Nino också bor med sin pappa eller om 

han har fler syskon än Maria.  

 

Nino har svart, kort hår och är den karaktär vars etnicitet särskiljs från de andra karaktärerna. 

Nino presenteras inte förrän en bit in i boken när hela klassen sitter i en ring med fröken och 

pratar om hur det är att vara ny på en plats.  

- Jag är från ett annat land, säger Nino.  

- Hur länge har du varit i Sverige? Frågar fröken.  

- Vi har bott här i fyra år, svarar Nino.  

- Ja, ingen kan höra att du kommer från ett annat land, säger fröken. – Men nu ska vi sjunga. 

Vad kan ni för sånger? (Sundh 1985, s. 9) 

Nino och Ola delar en vänskap som kom att äventyras när de båda spelade en fotbollsmatch 

tillsammans med andra klasskamrater. Läsaren får inte ta del av Ninos tankar och känslor 

kring situationen som uppstår, den presenteras utifrån Olas perspektiv. Olas lag förlorade när 

Nino gjorde mål som Ola, målvakten, släppte. Det hela slutade med att Olas kompisar buade 

åt Ola och Nino fick en del uppmärksamhet. Situationen ledde till att Ola blev arg och 

berättade sedan för sin mormor vad som hade hänt. 

- Vad sa du? Mormor nästan viskade.  

- Svart-skalle, sa jag. Det säger man åt såna som Nino. Såna som inte är från Sverige och har svart 

hår och mallar sig. Så lite kan man väl tåla! (Sundh 1985 s. 23) 

Därefter fortsatte mormor att säga:  
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- Tycker du, att jag ska tåla om någon ropar ”gamla kärring” åt mig? 

- Aldrig! Säger Ola.  

- Men jag är ju gammal, och Nino har svart hår. Ska man ropa ök-namn åt oss för det?  

   Ola är tyst en lång stund. (Sundh 1985 s. 23) 

En annan situation som uppfattningsvis ställer både Nino och hans familj i en jobbig sits är 

när Marias kompis Cilla lånar ut sin nya cykel till henne. Maria hade ställt cykeln mot ett träd 

när hon skulle in och lämna ett par varor till sin mamma. Under tiden hann Per, Elsas 

lillebror, få syn på cykeln och trodde att den var stulen. Han besluter sig därför att lämna 

tillbaka cykeln till Cilla men på vägen dit hamnar han i en liten olycka. Cykeln går sönder och 

ser trasig ut. Per bestämmer sig för att gömma cykeln i skogen och inte tala om för någon om 

vad som har hänt. Konsekvensen av detta blir att Maria får skulden av den nu försvunna 

cykeln. När Maria går till Cilla för att berätta vad som skett svarar Cilla:  

- Låste du den inte? Säger Cilla. 

- Jag försökte, men jag visste inte hur jag skulle göra. Jag har aldrig haft någon cykel.  

- Har någon av dina syskon tagit den? Säger Cilla.  

- I vår familj själ vi inte, säger Nino.  

- Jag tror er inte, säger Cilla. Min nya fina cykel. Jag skulle aldrig ha lånat ut den.  

    Hon börjar gå hemåt i regnet. Maria och Nino står kvar och tittar efter henne.  

- Ni kan ställa cykeln på vår gård, när era syskon har lämnat tillbaka den, ropar Cilla. (Sundh 1985 s. 

103) 

 

Tiden går och under sommarlovet går Nino, Ola och deras vän Elin i skogen och får syn på 

cykeln. Ryktet sprids och tillslut står Cilla, Maria, Cillas pappa och några av kompisarna runt 

om cykeln. Cillas pappa ser strängt på Maria och frågar om hon har något att berätta. När 

Maria gråtandes berättar det hon redan berättat flertal gånger säger Cillas pappa:  

- Kanske Nino vet nånting? /…/  

- Är det inte så att du fick se cykeln under trädet och åkte lite på den? Säger Cillas pappa. Du körde 

omkull. Och sen gömde du den?  

- Nej, skriker Nino. Jag har inte rört den! (Sundh 1985 s. 112) 

 

Precis därefter erkänner Per vad som hänt. När Per erkänt vad som hänt säger Cillas pappa: 

- Jag tycker, att vi ska säga förlåt till Maria och Nino. Det var fult av oss att misstänka dem. Kan ni 

förlåta oss?  
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    Alla skakar hand med Maria och Nino. Men när Per räcker handen till Nino, håller Nino sin hand på 

ryggen. Han vill inte förlåta Per. Men så gör Nino en liten glad grimas åt Nino. Han förlåter honom i 

alla fall. (Sundh 1985 s. 113) 

5.1.2	Genus	och	normer			

Leo  

När vintern kommer är det dags för Leos pappa att plocka fram vinterkläder. Tyvärr har Leo 

växt ur alla kläder men det finns en mössa som var hans mammas, som Leos pappa ber 

honom ha på sig.  

- Det där är inte min mössa, säger Leo. Jag har aldrig haft en vit mössa. 

- Det kanske är mammas mössa, säger pappa. Men du kan ha den ändå. Det är väl inget fel, att den är vit.  

- Det ser ut som en tjej-mössa, säger Leo och provar framför spegeln.  

- Mössa måste du ha, säger pappa. Det är kallt. Du har lätt att få ont i öronen.  

   Leo tar mössan. Han kommer bli retad i skolan. Men han är van att bli retad. Han bryr sig inte om det. 

Han vet att han är tjock. Och glas-ögonen måste han ha, för att han ser dåligt. De som retas för en sån 

sak är dumma. (Sundh 1985 s. 58) 

 

Utifrån Nikolajevas (2917) schema för normegenskaper hos pojkar respektive flickor tolkas 

inte Leos karaktär som tävlande eller våldsam vilket anses vara en norm för pojkar. Leos 

egenskaper matchar en del av de normegenskaper som Nikolajeva beskriver flickors 

egenskaper. Han är lydig och gör gärna det fröken eller pappa ber honom att göra samt sårbar 

när han tänker på hur han blir retad i skolan på grund av sitt utseende. Fastän han inte tycker 

om det får läsaren en uppfattning om Leos emotionella känslor och hur Leo bearbetar sin 

situation med mobbning i skolan. Uppfattningsvis håller han mycket av sina känslor och hur 

han egentligen mår inom sig.  

 

Elsa 

Elsa hamnar i en situation som kan tolkas som ett stereotypiskt exempel på normer mellan 

flickor och pojkar. Elsa ska till ett bibliotek när hon möter Ola och Leo. De bestämmer sig för 

att gå dit alla tre och läsa böcker. En bibliotekarie möter barnen som får hjälpa Ola och Leo 

att hitta barnböcker. Elsa behöver ingen hjälp för hon har koll på var böckerna finns.  

När de tre vännerna sätter sig ner tillsammans för att läsa tröttnar pojkarna efter en stund. De 

börjar då störa Elsa i hennes läsning. Elsa får nog och ger ifrån ett skrik. Därefter, när 

bibliotekarien påpekar att de måste vara tysta bestämmer sig Elsa för att gå hem istället. 

 

- Förlåt, säger Elsa. Jag ska gå hem och läsa, så jag får vara i fred för bråkiga pojkar. (Sundh 1985 s. 15) 
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Ola 

Med utgångspunkt i den situation som tidigare beskrevs med Nino vid fotbollsmatchen, 

stämmer Olas egenskaper in i Nikolajevas (2017) egenskapsnormer för pojkar. Ola kan tolkas 

vara tävlande, rovgirig, men även analyserande på sättet han försöker klargöra varför det är 

okej att kalla Nino för ”svartskalle”. Den tävlande egenskapen, samt den analyserande, dyker 

även fram i berättelsen när Ola sitter på trappen en dag och inte har någon lust att leka. När 

hans vän Aron kommer förbi och frågar om de ska leka säger Ola nej, vilket han själv 

förvånas över.  
Så konstigt att han säger nej till Aron! 

   Aron frågade, om Ola ville hänga med honom. Aron som är stor och går i trean. Och Ola sa n e j ! Nu 

kommer Aron aldrig mer att fråga. 

   Aron ville palla äpplen hos majoren på Slalom-vägen. Men det har Ola tröttnat på. Det är inte roligt 

längre att se, hur arg majoren blir. Det är inte roligt, när majoren jagar äppel-pallarna och grälar och 

skriker åt dem. (Sundh 1985 s. 40) 

 

Nino 

Då Nino inte är en av huvudkaraktärerna finns inte mycket replikutrymme för honom i boken. 

Men när situationen med Maria och Cillas cykel sker, visar Nino på en skyddande egenskap 

av hans familj. Även fast familjen blir anklagade av att ha stulit cykeln tolkas Nino ändå hålla 

ett lugn och inte visa på några våldsamma, tävlande eller rovgiriga egenskaper. Senare, när 

Per tillslut har erkänt och ber om Ninos förlåtelse, accepterar han den snabbt.  

 

5.1.3	Sammanfattning		

Leo, Elsa, Ola och Nino lever i olika familjeförhållanden där den etniska bakgrunden kan 

uppfattas vara varierande. Uppfattningen görs genom dels Leos mamma, som bor i Amerika, 

men där vi inte får reda på om hon således är amerikan eller svensk. Nino ställs i situationer 

som tycks påverkas av sin etniska bakgrund vilket tolkas vara anledningen till varför han får 

stå ut med uttryck som inte anses vara schyssta. De stereotypiska egenskaperna bedöms vara 

tydliga och stämmer bra överens med Nikolajevas (2017) schema. Bedömningen bygger på 

analysens resonemang och beskrivningar kring karaktärerna och dess egenskaper som 

presenterats.  
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5.2	Vi	läser	–	andra	boken 

1991 gav Borrman, Stark, Bolldén & Dalmo ut den andra boken från serien Vi läser. I denna 

berättelse får vi följa Tor, hans familj och klasskompisar under skolårets gång. I boken 

förekommer dessutom andra typer av berättelser mellan vissa kapitel. Fokus ligger enbart på 

berättelsen om Tor. Boken är skriven för årskurs 2 och tolkas därför utspelas i samma årskurs.  

5.2.1	Presentation		

Tor  

Tor är bokens huvudkaraktär. Tor bor tillsammans med sin mamma, pappa, lillasyster Elin 

och storasyster Lena samt familjehunden Lump. Familjen faller inom ramarna för den 

traditionella kärnfamiljen som består av mamma-pappa-barn (Bäck-Wiklund, 1997 s. 13). Tor 

umgås ofta med sin farmor också, som berättelsens första kapitel dessutom börjar hos. Tor 

tycker om att trolla och gör det gärna framför publik. Han leker mycket med Arne, Olson, Siv 

och Isabel som även är hans klasskompisar.  

 

Det finns ett fotoalbum i början av boken med portsättsbilder. Bilderna är på bland annat på 

Tors klasskamrater, fröken och Tors familj. Porträttet på Tor visar att han har har kort, 

blont/gult hår. Detta har även hans mamma och lillasyster. Hans pappa och storasyster Lena 

har dock brunt hår. Det går inte att avgöra vilken ögonfärg de har då de endast är ritade med 

en svart prick, men genom texten i berättelsen får vi reda på att Tors farmor har blå ögon, blå 

som havet som det beskrivs. Genom enbart tolkning av illustrationerna på familjen är det svårt 

att avgöra om de tillhör en svensk eller utländsk bakgrund. Familjen, som dessutom 

kännetecknas som en kärnfamilj, anses vara vita i hudfärgen. Genom dessa aspekter och även 

författarens val av syskonens namn (Lena, Tor och Elin) bidrar till uppfattningen av att 

familjen har en svensk etnicitet och bakgrund. I berättelsen får vi dessutom följa med till 

farfars bod, vid huset där farmor och farfar levt tillsammans i vad som uppfattas vara en 

längre period, vilket även tyder på att farföräldrarna förmodligen är uppväxta i Sverige och är 

etniska svenskar.  

 

Farmor  

Som tidigare nämnt får vi följa Tor och hans relation med sin farmor i berättelsen. Boken 

börjar hemma hos farmor där Tor och hans lillasyster Elin spenderar sina sista dagar på 

sommarlovet. När de kommer hem igen är det dags för skolstart. Farmor bor ensam i ett hus 
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på landet. I berättelsen nämner hon farfar som ger läsaren en förståelse om var han befinner 

sig någonstans. 
              Farmor tittar på en bit snöre. 

- Ibland tror jag att han är kvar här, säger hon. 

- Vem då, undrar Elin. 

- Farfar, säger farmor. Han var en god man. (Borrman, Stark, Bolldén & Dalmo, 1991 s. 20) 

 

De bilder som finns på farmor, vars namn inte presenteras i denna bok, visar att farmor har 

grått hår, runda glasögon och bor ute på landet. Farmor är inte med i det fotoalbum som syns 

på första sidan av läseboken.  
 

Isabel  

Isabel är en ny klasskamrat i Tors klass. Isabel presenteras ett par kapitel in i boken av 

klassens fröken. Isabels karaktär skiljer sig en del från de övriga karaktärerna i relation till 

hennes etniska bakgrund och hur detta presenteras för läsaren. I nästa avsnitt förklaras detta 

mer. Eftersom att Isabel presenteras senare i berättelsen så finns det inget porträtt på henne i 

fotoalbumet. Men i senare bildupplaga kan det konstateras att hon har svart hår och Isabels 

beskrivs dessutom i texten ha mörka ögon. Isabel är den enda som uttrycks av författaren ha 

en annan bakgrund än svensk.  

Hur läsaren får reda på detta är genom att klassen haft roliga timmen och fröken sedan säger 

att det nu är slut. Då sker detta: 
 

Då reser sig Isabel.  

- Nej, först vill jag dansa en dans, säger hon.  
Hon dansar så att det smäller.  

Det är en dans från hennes hemland. (Borrman, Stark, Bolldén & Dalmo, 1991 s. 51)  

 

Siv 

Sivs porträtt finns med på fotoalbumet och anses ha brunt, långt hår som även bekräftas i 

senare bilduppslag. Det är svårt att tolka om Siv tillhör annan etnisk bakgrund är svenskt då 

författaren inte bidrar till denna typ av tolkning i texten. Siv har, som Tors familj, vit hudfärg.  

Då namnet Siv ursprungligen kommer från norden och ingen ytterligare information om Sivs 

familj eller bakgrund tillkommer i texten görs tolkningen att Siv har en svensk etnisk 

bakgrund.  
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Sven  

Som Isabel och Siv, är Sven en klasskamrat till Tor. Sven och Tors relation kan i stora delar 

av boken anses problematisk men som sedan utvecklas till en vänskap. Detta på grund av 

Svens attityd och beteende gentemot Tor och andra klasskamrater.   

 

Bilden på fotoalbumet visar en kort, ljushårig kille med vad som tolkas vara ett busigt 

ansiktsuttryck. Även Sven har den vita hudfärgen och nämns inte ha någon särskild etnisk 

bakgrund. Då namnet Sven kommer från fornnordiska och betyder ”gossebarn” (SAOB Sven, 

tryckår 1526) tolkas även Sven ha en svensk etnisk bakgrund. Ytterligare information om 

Svens familj förekommer inte i berättelsen.  

 

 

Fatma  

Fatma är klasskompis till Tor. Vi får möta Fatma som är den enda, av min tolkning, på 

fotoalbumet som kan tänkas ha någon annan än svensk etnisk bakgrund. Dels på grund av 

hennes namn som skiljer sig från de andra klasskamraternas men också på grund av hennes 

utseende. Det finns dock ingen beskrivning i texten där det framgår om Fatma har en svensk 

eller annan etnisk bakgrund. Fatma har ett begränsat replikutrymme i boken. På grund av 

detta bedöms det vara svårt att fortsätta analysera Fatmas karaktär i nästa avsnitt.  

5.2.2	Genus	och	normer		

Då vissa karaktärer i boken inte har tillräckligt stort utrymme för repliker kommer endast Tor, 

farmor, Sven och Isabel att studeras utifrån genus och normer. Det lilla utrymme som 

resterande karaktärer har är inte tillräcklig för att analysera karaktärernas genus och normer. 

 
Tor  

Tor tycks ha kärlekskänslor för klasskamraten Siv. Denna tolkning går dels att göra när Tor 

sitter hemma hos sin farmor och försöker svara på ett brev från Siv. I texten står det att Tor 

har skrivit hela dagen på brevet och när hans farmor frågar hur det går har han svarat:  
”Hej Siv! Jag har sett en ormvråk.” 

Då säger farmor: 

 
- Det är svårt att skriva till den man tycker om, säger farmor. 

Det är så mycket man vill säga. (Borrman, Stark, Bolldén & Dalmo, 1991 s. 12) 
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Med Nikolajevas (2017) schema får vi utifrån de tolkningar om Tors känslor, möta en 

emotionell pojke som periodvis också kan uppfattas vara sårbar. Sårbarheten tydliggörs när 

höstterminen startar igång har klassen ”Roliga timmen”. Här får eleverna göra valfritt 

framträdande för resten av klassen. En elev väljer att läsa högt ur en bok, en annan elev 

härmar en gorilla och Siv ska uppträda tillsammans med Sven. Siv sjunger en text som går ”I 

love you baby” medan Sven spelar piano. Då väljer Tor att gå ut från klassrummet. Detta 

resulterar i att Tor uppfattas som sårbar i denna situation. Uppfattningsvis handlar det som 

svartsjuka när Siv väljer att framföra just denna låt tillsammans med Sven. Ett annat exempel 

när det kommer till Tors känslor för Siv, är när klassen får i uppdrag att skriva en individuell 

dikt på lektionen. Då väljer Sven att skriva om simning och berättar att han har tagit så 

kallade ”silverfisken”. Siv säger då ”Oj!” som genom min bedömning går att tolka som ett 

imponerande uttrycksätt. Precis då ropar Tor att han har tagit ”guldmåsen” vilket innebär att 

man hoppar från tornet och blundar, förklarar Tor. Detta kommer i ett senare kapitel att 

bekräfta min tolkning om att Tor vill imponera på Siv. Klassen ska iväg och simma då Sven 

konstaterar att Tor ska hoppa och visa upp ”guldmåsen”. Men det hela slutar med att Tor 

klättrar ner från hopptornet på grund av rädsla. Rädslan kopplas till att Tor återigen uppfattas 

sårbar. 

 

Farmor  

Föreställningen av farmors egenskaper stämmer bra överens med en del av de 

manliga/pojkiga attribut från Nikolajevas (2017) schema. Min bedömning är att hon är 

självständig, aktiv och rationell. Farmor speglas inte av den bild som utges vara norm för 

kvinnliga karaktärer där hon är lydig eller beroende av någon annan. Tillsammans med 

egenskaper som tolkas att hon är äventyrlig, kreativ och står upp för sig själv, bygger min 

bedömning på de kreativa projekt som farmor gör tillsammans med Tor och Elin. De bygger 

också på sättet hon inte viker ner sig för fördomar och antaganden. Tillsammans bygger de en 

flotte och börjar projektet i farfars bod. Just då kliver farbror Grankvist in. Farbror Grankvist 

har inget större utrymme för presentation mer än det han uttalar sig för här nedan. Han kliver 

därför enbart in i boden och yttrar:  

- Inte ska tant såga, säger han. Tant tar livet av sig. 

- Jag sågar så mycket jag vill, säger farmor.  

- Tokiga tanter, fnyser Grankvist. (Borrman, Stark, Bolldén & Dalmo, 1991 s. 21) 
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Sven  

Sven tolkas inom ramarna av Nikolajevas (2017) schema vara den stereotypa karaktären för 

pojkar. Uppfattningen är att Sven bland annat är den ”typiska” aggressiva, rovgiriga, tävlande 

och aktiva. I berättelsen går det att tolka Sven som en person som tycker om uppmärksamhet 

men som också bråkar en del med Tor. Ett exempel är i samma situation som nämndes 

tidigare när klassen ska skriva dikter. När Tor läser upp sin dikt för klassen beskrivs det att 

Sven stönar. Han säger sedan:  

- Det var en urlarvig dikt, stönar han.  

Den har inget rim /…/ (Borrman, Stark, Bolldén & Dalmo, 1991 s. 62).  

Ett annat exempel inträffar när klassen är i badhuset som nämns tidigare. Där är det Sven som 

driver på att Tor ska hoppa genom att ropa det framför hela klassen. När Tor sedan tar sig 

tillbaka ner säger han att Tor bara bluffar hela tiden. (s. 78). Tolkningen är att det är här som 

tävlande egenskapen hos Sven genomsyras. Ett sista exempel, som sätter Tor och Sven i en 

situation där de faktiskt börjar slåss mot varandra, visar på att Sven och Tor inte riktigt 

kommer överens och Svens aggression och rovgirighet genomträngs.  

 

Isabel  

Isabel, likt många av dem andra flickorna i boken, har ofta på sig kjol förutom när barnen är 

ute och leker i snön. Enligt Nikolajevas (2017) schema kan Isabel tolkas ha en blandning av 

de egenskaper som finns. Isabel uppfattas vara självständig när klassen befinner sig i 

diktskrivandet och Tor har precis läst upp sin dikt varpå Sven stönar och kritiserar hans 

skrivande. Precis då ställer sig Isabel upp från platsen där hon sitter.  

- Vad förstår ni om dikt? Säger hon.  

Då blir det tyst. (Borrman, Stark, Bolldén & Dalmo, 1991 62) 

Bilden som finns på detta uppslag visar hur Tor står framför sina klasskamrater som sitter ner 

vid sina bänkar. Isabel, som nu står upp, håller händerna på höfterna med ett ansiktsuttryck 

som visserligen tolkas som irritation. I och med att hon står upp för sitt uttalande, fastän det 

inte varit riktat mot henne från början, dras även tolkningen om att Isabel är emotionell. Då 

hon sympatiserar med Tor och hur han blivit bemött är tolkningen att hon skyddar honom på 

grund av att hon kan sympatisera med honom. Isabel och Tor skapar vidare i berättelsen en 

relation och umgås allt mer med varann.  
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5.2.3	Sammanfattning		

Sammanfattningsvis är det Isabels etniska bakgrund, som tolkas vara den enda presentation av 

annan etnisk bakgrund än svensk, som utgörs i boken. Då Fatma endast kan tolkas ha annan 

etnisk bakgrund genom fotoalbumet är det svårt att dra en slutsats om Fatmas bakgrund då 

hon inte tilldelas tillräckligt med repliker i boken. Resterande karaktärer uppfattas ha en 

svensk etnisk bakgrund utifrån analysen som gjorts. Då de olika egenskaperna går att finna 

och motivera hos de olika karaktärerna i relation till Nikolajevas (2017) schema uppfattas 

egenskaperna vara till viss del varierande hos karaktärerna. Det som utmärker en stereotypisk 

bild av pojke i boken är Sven karaktär. Bedömningen bygger på de resonemang och exempel 

som lyfts upp i analysen.  

5.3	Diamantjaken		

Diamantjakten handlar om tre vänner som heter Asta, Bea och Cesar. Tillsammans har de en 

klubb: ABC-klubben. Vännerna går i samma klass och berättelsen ingår i en serie skriven av 

Mats Wänblad, 2011. Diamantjakten är den andra boken av tre och motsvarar därför läsebok 

för årskurs 2. Då läsaren får följa med Asta, Bea och Cesar kommer huvudfokus ligga på 

dessa tre karaktärer i analysen.  

 

Vi får följa med på en spännande resa i jakt efter Beas nalle och en gömd diamantring. Bea 

fick en nalle av sin pappa som inte alls liknar hennes gamla nalle. Den nya nallen luktar 

konstigt så hon låter den bara vara i hennes rum. En dag berättar vännernas lärare, Olle, om 

resande nallar. Klassen ska tillsammans skicka ut en nalle som ska få följa med främmande 

personer som sedan skickar bilder eller skriver till klassen om vad nallen får vara med om. Då 

tänker Bea direkt på hennes nya nalle och erbjuder att ta med den. När nallen sedan är 

placerad kommer Bea hem och får höra av sin mamma att Beas mormors diamantring är 

undanstoppad i nallen. Då börjar sökandet efter nallen och diamantringen för ABC-klubben.  

5.3.1	Presentation		

Asta  

Asta är som tidigare nämnt en av huvudkaraktärerna i läseboken. Hon bor i ett höghus 

tillsammans med hennes mamma, pappa och storebror Sigge. I början av ettan var det Maja 

som var klassens lärare innan läraren Olle blev det. När Maja sedan kom på besök till klassen 

gav hon alla elever en varsin dagbok. Vi får ta del av Astas dagboksanteckningar där hon 

skriver om sina känslor, tankar och lösningar på hur hon kan hjälpa sina vänner i de 

problematiska situationer som de möter.  
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Asta har blont hår och blåa ögon. Genom dagsboksannteckningarna får vi veta att Asta heter 

Ekegren i efternamn. Hennes storebror heter, som tidigare nämnt, Sigge. Astas mamma har, 

precis som Asta, blont hår, medan hennes pappa och Sigge har brunt hår. Hela familjen är 

ljusa i hyn. Vi får dock inte reda på vad hennes föräldrar heter i förnamn. Med tanke på 

familjens efternamn, syskonens förnamn och illustrationer på Asta, hennes storebror Sigge 

och hennes föräldrar kan man tolka att Asta har en svensk etnisk bakgrund. Författaren av 

boken har dock inte valt en begreppsanvändning där familjens etnicitet lyfts fram. 

 

Bea  

Bea bor i ett radhus med sin mamma och pappa. Bea spelar fotboll på fritiden men delar inte 

det intresset med Asta och Cesar. Då ringen som försvunnit tillhör Beas mormor hamnar Beas 

karaktär i en svår situation där hon tvingas ljuga för sin mamma och känna en skräck inom sig 

genom stora delar av boken. Detta resulterar dock i en problematisk relation till sina vänner 

då hon drar in Asta i situationen som äventyrar deras vänskap.  

Bea är ljusbrunögd, har brunt kort hår och har mörkare hudfärg än Asta. Beas mamma har 

dock väldigt ljus hudfärg och är blond i håret medan hennes pappa är en mörkhårig man på 

den enda bild som syns på honom. Vi får inte se hela pappans ansikte så därför går det inte att 

avgöra om Beas pappa har mörka ögon. Eftersom Bea har ljusbruna ögon görs tolkningen att 

hennes pappa har mörka ögon. Detta resulterar i att fler tolkningar av Beas etniska bakgrund 

kan göras. Författarens val av begreppsanvändning bidrar i detta fall inte heller till en tydlig 

tolkning av Beas eller hennes pappa etniska tillhörighet. Informationen som finns om Bea och 

hennes familj inkluderar inte hennes föräldrars namn eller Beas efternamn som kan leda 

tolkningen framåt. Bea kan ha två svenska föräldrar men hon kan också ha en svensk mamma 

och utländsk pappa.  

 

Ceasar  

När Ceasars familj presenteras hamnar läsaren direkt i kapitlet ”Ett hemskt besked”. Ceasar 

och hans mamma bor hemma hos hans mormor och morfar. Ceasars mamma är guldsmed 

men tyvärr finns det inga jobb som guldsmed i staden där de bor så Ceasars hemma är numera 

arbetslös. Beskedet som Ceasar får är att de båda möjligen behöver flytta till en helt annan 

stad för att mamman kan börja arbeta igen. Detta leder till oro och ångest och Ceasar känner 

att hela världen rasar för honom. Vi får därför inblick i Cesars känslor och hur han således 

hanterar känslorna med sina vänner och sin omgivning.  
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Ceasar har mörkt hår och är brunögd. Hans hudton är av en mörkare nyans precis som hans 

mamma. Ceasars mamma har dessutom samma mörka hår medan morföräldrarna har vitt hår. 

Cesars pappa är frånvarande i berättelsen, men han nämns en gång när Asta tänkte på att hon 

visste exakt var Buenos Aires låg. ”/…/ för det var därifrån Ceasars pappa kom. I Argentina, 

på andra sidan jorden,” (s. 116). Genom texten får vi en tydligande över att Ceasars pappa är 

från Argentina men det nämns inte om Ceasars mamma har någon annan än svensk etnisk 

bakgrund. Vi får heller inte reda på något efternamn eller förnamn på Cesars mamma, 

mormor eller morfar. 

5.3.2	Genus	och	normer			

Asta  

Genom Astas dagboksinlägg där hon skriver om hennes tankar och känslor går det att genom 

Nikolajevas (2017) schema konstatera att Asta är bland annat emotionell. När Asta sedan 

hamnar i situationer där hon inte kommer överens med sina vänner visar hon dessutom på en 

sida av sårbarhet. Asta grubblar en hel del i sina dagboksinlägg. Dels om Maj-Björn (nallen 

som klassen skickade iväg), dels om Ceasars familjesituation och relationen hon har med Bea. 

Hon skriver: 

Jag ringde Ceasar nyss. Då berättade han något hemskt. Han kanske ska flytta någonstans långt 

bort där hans mamma kan få jobb. Jag visste inte vad jag skulle säga. Det hördes att Ceasar var 

ledsen, och då började jag nästan gråta. /…/ 

Sen ringde jag till Bea. Men hon lät bara sur och ville inte prata med mig.  

Det kanske löser sig imorgon. Hoppas det. Om jag får tre önskningar så önskar jag att:  

1. Ceasar inte behöver flytta 

2. Maj-Björn har blivit hittad av någon snäll person 

3. Bea inte är arg på mig (Wänblad, 2011 s. 32) 

Genom Astas omtänksamma egenskap försöker hon att lösa dels situationen med Ceasars 

mamma och dels situationen med Beas nalle. Asta har alltså en tendens att försöka 

tillfredsställa och finnas till hands för de hon står nära genom att hitta på lösningar till ”allas” 

problem. Astas egenskaper som aktiv, analyserande och skyddande stämmer överens med 

Nikolajevas (2017) egenskaper för pojkarnas egenskaper. Asta stöter dessutom på ett problem 

när hennes storebror Sigge får tag på hennes dagbok och hån läser vad Asta skrivit för Sigges 

vän Teddy. I situationen blev Asta så pass arg att hon boxade till honom rakt över munnen 

efter att hon tagit tag i dagboken. Med aggression inom sig lämnar hon sedan rummet.   
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- Vad är det med dig? Skrek Sigge där inifrån. Du är ju helt galen!  

Teddy fnissade osäkert.  

- Vilken snytning, sa han. (Wänblad, 2011 s. 81) 

Bea  

Bea började ångra sig gällande att lämna ifrån sig nallen redan innan hon visste om att hennes 

mormors diamantring låg gömd i nallen. Hon tyckte att det kändes fel med tanke på att det var 

en present från hennes pappa.  

Det hon sagt till Olle i skolan var sant. Hon brydde sig inte ett dugg om nynallen. Den luktade fel 

och var alldeles hård. Inte alls som hennes älskade Hickerman. Bea sov fortfarande med honom 

varje natt. Nynallen hade hon ingen nytta av. Och ändå… 

   Det var ju en present. Hon mindes hur glad pappa sett ut när han kom hem och gav Bea nallen. 

Han såg liksom… stolt ut, trots att nallen var en vanlig lotterivinst från ett tivoli. Kunde hon 

verkligen ge bort den? (Wänblad, 2011 s. 18) 

Bea tolkas vara emotionell (Nikolajeva, 2017) och nära till sina känslor. Vi får uppleva när 

Bea bland annat är sur och ilsken, utifrån Astas dagboksanteckningar och hur Bea reagerar när 

Asta försökte prata med henne.  

Då tänkte Asta att det var lika bra att bara säga det.  

- Du, jag vet varför du är så… (hon tänkte säga ”ilsken”, men tänkte att det nog inte var ett så smart 

ord) … konstig. Det är nallen, eller hur?  

Bea spärrade upp ögonen. 

- Du ångrar dig, fortsatte Asta. Eller hur? För jag förstår precis hur det känns, jag… 

Längre hann hon inte innan Bea reste sig så häftigt att brickan skallrade på bordet.  

- Du vet ingenting, väste hon. Och du förstår ingenting!  

Sedan sköt hon ut stolen bakom sig och stormade ut ur matsalen. (Wänblad, 2011 s. 39) 

I relation till Nikolajevas schema (2017) visar situationer som dessa hur Bea handlar aktivt 

och aggressionshämnande. Det är tydligt att Bea går igenom och bearbetar starka känslor som 

resulterar i de situationer där hon uppfattas vara passiv och aggressionshämnande.  

 

Ceasar  

Då vi får följa Ceasar när han precis fått reda på att han och hans mamma kanske måste flytta, 

hamnar hans karaktär i ett läge där sårbarhet, analyserande och emotionella egenskaper lyfts 

fram.  
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- Till en annan stad, alltså, fortsatte mamma.  

Då kändes det som om världen rasade för Cesar. Skulle han behöva lämna sina kompisar? 

Mormor och morfar?  

Han hörde knappt när mamma sa att det inte fanns några jobb som guldsmed här i stan. Det 

enda han hörde var: Du måste flytta ifrån allt och alla du tycker om. (Wänblad, 2011s. 25)  

När Ceasars senare i berättelsen hjälpte sin morfar samla ihop gamla pinnar och ris i 

trädgården, hörde han sin mamma komma hem. Hon kunde inte se Ceasar men han hörde de 

båda. Det visade sig att Ceasars mamma blivit kallad på arbetsintervju och om hon skulle få 

jobbet, innebar det en flytt för de både. Han hörde mammas säga: 

- Jag vet inte hur jag ska kunna berätta det för Ceasar bara, sa hon. Han blev jätteledsen när vi 

pratade om det förut. Jag kanske ska vänta till efter intervjun. Eller vad tror du?  

/…/ Han vände på skottkärran och körde tillbaka den till rishögen. Sedan satte han sig i kojan som 

han och Bea hade byggt för flera år sedan. Där kom tårarna. (Wänblad, 2011 s. 38)  

5.3.3	Sammanfattning		

Presentationen av etnicitet framkommer inte i stor utsträckning enligt den analys som 

presenterats. Viss presentation av annan etnisk bakgrund hos karaktärerna förekommer när 

läsaren får informationen om Ceasars pappa. Tolkningarna kring etnicitet har därför till största 

del utförts genom de tydliga bilder som boken har illustrerat.   

En variation av Nikolajevas (2017) schema förekommer i relation till karaktärernas 

egenskaper, och tolkas vara oberoende av kön. Även de illustrationer som studerats har visat 

att karaktärernas kläder inte tydliggörs beroende på kön, då de snarare klär sig likt varandra.  

6.	Slutsatser	och	avslutande	diskussion	

6.1	Presentation	av	etnicitet		

Analysen pekar på att en tydlig presentation av olika etniska grupper inte förekommer i 

Diamantjakten (Wänblad 2011). I och med att läsaren endast genom text får reda på att 

Ceasars pappa är från Argentina är detta den enda presentationen av en etnisk bakgrund hos 

karaktärerna som går att läsa om. Med hjälp av bilderna i boken skulle fler karaktärer, som 

Ceasars mamma eller Beas pappa möjligtvis tolkas ha annan än svensk etnisk bakgrund. 

Eftersom författaren inte valt att redogöra karaktärernas etniciteter är det således endast en 

tolkning vilket slutligen leder till en reducerad presentation av olika etniciteter.  
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I Vi läser (Borrman, Stark, Bolldén & Dalmo 1991) kan vi endast utifrån text konstatera att en 

karaktär bär på en annan än enbart etnisk svensk bakgrund. Detta är Isabel. På grund av 

Fatmas otillräckliga replikutrymme finns det inte mer än bild att utgå från gällande hennes 

etnicitet. Då det går att genom bild och namnet Fatma tolka att hon har en annan än svensk 

bakgrund är det dock inte tillräckligt för att konstatera att boken har en mångsidig 

presentation av olika etniska grupper.  

 

I Leos bok (Sundh, 1985) är min bedömning att etnicitet presenteras annorlunda än i 

resterande böcker. I och med att vi får läsa om hur Nino och hans familj blir utsatta för 

misstanke om stöld bygger bedömningen på att Ninos etnicitet tillhör en minoritetsgrupp i ett 

majoritetssamhälle. Detta resulterar i att Ninos familj får stå ut med fördomar och misstankar. 

I resterande böcker presenteras annan än svensk etnicitet som en del av karaktärernas 

ursprung. När vi sedan läser om Nino påverkar hans etnicitet hur han sedan blir behandlad 

och anses vara trovärdig eller inte. Nino får alltså stå ut med fördomar och således bli kränkt 

på grund av hans ursprung. När fröken dessutom kommenterar att ingen kan höra att Nino 

kommer från ett annat land på grund av att han endast bott i Sverige i fyra år, upplevs det att 

Nino blir mer accepterad av fröken. Med tanke på den tidigare forskningen som studerades, är 

min uppfattning att acceptansen av fröken som Nino uppleva få, liknar den svenskhetsideal i 

form av lyckad invandrarförebild som Eilars (2004) nämner. Min uppfattning bygger på att 

Nino uppfyller en typ av svenskhetsideal genom att vara så pass bra på det svenska språket, 

att hans ursprung inte hörs igenom. Genom frökens uttryck tolkar jag att detta blir ett ideal 

eller en förebild för invandrare att uppnå.  

 

Genom analysen finner jag en viss kulturell mångfald i läseböckerna. Då det någon enstaka 

gång skapat problematik för en karaktär på grund av etnicitet, som sedan dessutom kan 

utvecklas till ett kritiskt tänkande angående fördomar, anses de olika etniciteten som ändå 

lyfts upp vara någorlunda samexisterande. Å ena sidan kan problematiken med Nino vara en 

situation som författaren istället väljer att låta en annan karaktär genomgå, där etnicitet inte 

behöver vara i fokus, å andra sidan kan denna problematik vara till grund för nya tankesätt 

och ge eleverna möjlighet för diskussion och kritiskt tänkande.  

Det går att konstatera att det inte finns något stort fokus på uttalad etnicitet mer än en gång i 

de inkluderade böckerna: vi får läsa om Nino som bara bott i Sverige i fyra år (Leos bok, 

1985), att Isabel (Vi läser, 1991) kommer från ett annat land och att Ceasars pappa är från 

Argentina (Diamantjakten, 2011). Något mer uttalande om annan etnicitet förekommer 
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således inte i böckerna. Om detta har med att göra att författarna inte anser att etnicitet är 

något viktigt eller att de betonar andra saker i böckerna är svåra att tolka.  

6.2	Genus	och	normer		

Med tanke på Nikolajevas (2017) schema går det att se en sammanblandning av egenskaperna 

i karaktärerna. Denna blandning behöver dock inte vara beroende av kön. Både de 

”kvinnliga/flickiga” egenskaperna samt de ”manliga/pojkiga” egenskaperna finns att upptäcka 

i de flesta karaktärer. En karaktär som jag finner passar mest in i ramen av den pojkiga 

normen är Sven, från Vi läser (1991). Genom analysen kan det konstateras att Svens karaktär 

visar på egenskaper om en bråkig, våldsam och ”typisk” pojkig stereotyp Även stereotypiska 

normer för hur flickor och pojkar klär sig är tydliga i Vi läser (1991). Flickorna bär antingen 

kjol eller klänning och pojkarna bär långa. Enda gången flickorna har på sig byxor är på de 

bilder barnen är ute och leker i snön. I Diamantjakten (2011) är denna skildring av kläder inte 

lika styrd. Både Asta och Bea klär sig i liknande kläder som Ceasar: långa byxor och t-shirt 

eller långärmat. Detta tyder på en samhällsförändring kring hur flickor och pojkar ”ska” klä 

sig och vara. Som nämndes i kapitel 3 är uppfattningen av det stereotypiska att flickor bär 

klänning och har en ängslig försiktighet. Min bedömning är att Asta och Bea inte stämmer 

med den typ av norm då de båda kan tolkas vara väldigt äventyrliga och inte så försiktiga i de 

val de gör.  Ytligt sätt är det främst Vi läser (1991) som följer stereotypiska normer baserade 

på kön och egenskaper av de inkluderade böckerna. I och med författarnas val av kläder, 

egenskaper och repliker följer läseboken de mönster som anses vara normen. Undantag finns 

dock, baserad på farmors karaktär som säger ifrån den manliga karaktären om att kvinnor, 

visserligen även i hennes ålder, kan klara sig och inte är beroende av att leva med en man. 

Enligt min uppfattning är farmors karaktär ett nytänkande med tanke på när boken 

publicerades. Blickar vi tillbaka till de samhällsförändringar som skett fram till 1990-talet då 

bland annat Hirdman och andra kvinnoforskares forskningar fick mer utrymme och nya 

tankesätt i Sverige, tolkas farmor vara en ny karaktär på den självständiga kvinnan. Som 

nämnt i det teoretiska ramverket om genus och normer, vad Nikolajeva (2017) beskriver om 

att flickor ska vara snälla, väluppfostrade och duktiga, stämmer farmors karaktär mer in i 

pojkarnas norm: busig, äventyrlig och självständig.  

 

En aspekt som upptäcktes och som fått min uppmärksamhet under tiden som böckerna 

analyserats är att ett par av karaktärernas namn är uteslutna i läseböckerna, som Tors fröken 

exempelvis i Vi läser (1991). Ordet fröken användes förr som titel på en ogift kvinna innan 
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den ogifta kvinnan kallades för jungfru (SAOB fröken tryckår 1893). Även Leos fröken (I 

Leos bok, 1985) blir kallad för fröken, fastän hon i boken presenteras en gång som Lena. 

Dock förändras detta i den senaste inkluderade läseboken, Diamantjakten (2011), när ordet 

”lärare” tar plats och klassens lärare inte kallas för lärare i boken, utan enbart efter sitt namn, 

Olle. Min bedömning kring detta kan ha att göra med synen på kvinnan och mannen. I 

förhållande till det teoretiska ramverk som presenterades tidigare tolkningen att förändringar 

skett genom åren i läseböckerna utifrån den ändrade kvinnosynen. Att kvinnan gått från att 

vara hemmafru, tagit hand om skötseln av barn och inte varit tillräckligt värd eller smart för 

att utbildas, till att samhället idag försöker arbeta mot ett jämställt samhälle. Kvinnor och män 

hålls därför inte isär beroende på kön på samma sätt som det tidigare gjort. Den tolkning som 

görs, handlar om att den senaste inkluderade läseboken, Diamantjaken, publicerades 2011 och 

har en manlig figur som lärare i klassrummet. Detta tyder på en samhällsutveckling gällande 

kvinno- respektive mansdominerande yrken i samhället. Å ena sidan bryts denna norm, om att 

skolan är ett kvinnodominerande yrke, å andra sidan behöver inte karaktären Olles 

tilltalsnamn utelämnas, vilket författarna valt att göra för de kvinnliga lärarna i de två andra 

läseböckerna. En annan aspekt som fått mig att fundera kring schemat av Nikolajeva (2017) är 

att det visserligen stämmer överens med de stereotypiska egenskaperna som konstrueras för 

könen men också hur enkelt det är att förblinda sig på schemat. Tack vare de förändringar 

som skett i samhället får vi läsa om pojkar som gråter och flickor som står upp för sig själva. 

Kopplar vi detta till den tidigare forskningen som presenterades tidigare, har del förändrats 

jämfört med genusstudien som Centerns Kvinnoförbunds barnbok gjorde på 1970-talet. 

 

6.3	Sammanfattade	kommentarer		

Tittar vi på hur samhället såg ut innan den första läseboken, Leos bok, från 1985 publicerades, 

med utgångspunkt i uppsatsens historiska bakgrund, vet vi att flykting- och 

anhörighetsinvandringen ökade under denna tid i Sverige. Det var även under denna period 

som utomeuropeiska flyktningar kom till Sverige och kanske är det en därför som författaren 

valt att inkludera Nino i boken. Dels för att minska fördomar om invandrare, dels för att 

inkludera de nykomna flyktingbarn som fick börja på den svenska skolan. Jag får en 

uppfattning av att författarna å ena sidan vill lyfta att barnens umgängeskrets är 

mångkulturellt, då vi faktiskt får ta del av någon karaktär med annan etnisk bakgrund i varje 

bok, å andra sidan vill man inte betona det för mycket på grund av den begränsning som 

visats. Jag finner därför en ytterst liten förändring gällande etnicitet i texterna, även fast 
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illustrationerna av karaktärerna kan tyda på en förändring då tydligare och mer tolkbara bilder 

skapats i Diamantjakten (2011). Men eftersom alla författare begränsat etnicitetperspektivet i 

texten är det således svårt att avgöra hur pass stor förändring som faktiskt skett.   

 

Då alla tre böcker är utgivna under tre olika läroplansperioder, tolkas de berörda ämnena 

påverkats av samhället som sedan påverkat läroplanerna. Dock inte i lika stor utsträckning. 

Som tidigare nämnts har jag funnit det svårare att se etnicitetens förändring på grund av det 

begränsade utrymmet som författarna valt att sätta på etnicitetsperspektivet. Detta stärks även 

genom den tidigare forskningen som presenterades, där Olsson & Tahir (2015) konstaterade 

att representationen av olika etniciteter i de studerade läseböckerna ansågs vara ojämnt och 

Eilards (2004) beskrivning hur karaktärerna identifieras utifrån vad som skiljer dem från de 

svenska barnen. Det sistnämnda kan jag konstatera stämmer överens med bland annat Ninos 

karaktär.  

I relation till bland annat Yvonne Hirdman (1988) har genusfrågan blivit viktigare i skolan 

och betydelsefull för hur skolan ska arbeta med jämställdhet. Därav tolkar jag att 

läseböckerna anpassas och att vi exempelvis kan se en sådan förändring utifrån karaktärernas 

kläder och egenskaper. Min uppfattning är att författarna, med utgångspunkt i Nikolajeva 

schema (2017), medvetet nästan vill byta egenskaper hos karaktärerna i den senare boken då 

de är medvetna om vad som står i läroplanen och hur skolan aktivt ska arbeta med 

jämställdhet samt normbryning. På grund av skolans tydligare uppdrag med bland annat 

jämställdhet tolkar jag att det även måste prägla undervisningsmaterialet. Det börjar delvis i 

Vi läser (1991) med farmors egenskaper i förhållande till kön och ålder, men yttrar sig mer 

självklart i senaste boken Diamantjakten (2011) när karaktärerna har samma typ av kläder och 

tolkas bära på motsatta stereotypiska egenskaper utifrån Nikolajeva (2017). Här visas en bild 

av att flickor kan vara aktiva och bråkiga och pojkar emotionella, vilket inte visas vara lika 

tydligt i de senare böckerna.  

6.4	Vidare	forskning		

Utifrån denna uppsats har aspekter dykt upp som anses vara relevanta för vidare forskning. I 

fråga om genus och kön har den könsneutrala personliga pronomenet hen fått en stor 

spridning och togs dessutom med i Svenska Akademiens ordlista, år 2015. Då det behövs 

ännu mer kunskap och forskning på området som kan hjälpa lärare att öka sin medvetenhet 

kring ämnet kan stereotypiska könsnormer och exkluderande innehåll i läromedels 

användning minskas i skolan. Detta för att stärka elevernas olikheter och inkludera de även i 
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böckernas värld. Det behövs även mer forskning kring presentationen av etnicitet i skolans 

läseböcker då allt fler barn inkluderas i det svenska klassrummet med olika etniska 

bakgrunder. Även detta ökar lärarens medvetenhet och hjälper dessutom barnen att fånga ett 

läsintresse.  
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