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Abstract 

Nathalie Léman och Amanda Vesterlund: Genusframställning i svenska läromedel för 

lågstadiet, En komparativ studie av läromedlet Vi läser och lär 2 (1973) skriven av Elin 

Gerok och Lily Jakobson, och läromedlet Prima svenska 2 (2015) skriven av Richard Hultén. 

Svenska, inriktning f-3, grundnivå nivå, självständigt arbete, 15 högskolepoäng, ht 2019. 

Örebro Universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

Uppsatsen analyserar Elin Gerok och Lily Jaboksons läromedel Vi läser och lär 2 (1973) samt 

Richard Hulténs läromedel Prima svenska 2 (2015), som båda är läromedel för åk 2 i ämnet 

svenska. Syftet med analysen är att jämföra hur de två läromedlen framställer genus i text och 

bild. Syftet är även att undersöka om de två läromedlen är förenliga med de styrdokument 

som är aktuella för respektive tidsperiod. Denna studie görs genom en komparativ text- och 

bildanalys utifrån ett genusperspektiv. Analysen visar att det finns en medvetenhet om genus i 

de båda läromedlen, men att det visar sig på olika sätt och att det framträder olika mycket. 

Analysen visar även att genusfrågan förändras över tid och att denna trend troligtvis kommer 

att fortsätta.  

Nyckelord: genus, kön, läromedel, läroplan, jämställdhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 3	

Innehållsförteckning 
1. INTRODUKTION	......................................................................................................................	4	

1.1 SYFTE	............................................................................................................................................	4	
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR	...................................................................................................................	4	
1.3 DISPOSITION	.................................................................................................................................	5	
1.4 BEGREPP OCH TERMINOLOGI	.....................................................................................................	5	

2. MATERIAL	...............................................................................................................................	6	
2.1 LÄROPLANER	...............................................................................................................................	6	

2.2 Lgr69	........................................................................................................................................	7	
2.3 Lgr11	........................................................................................................................................	7	

2.4 LÄROMEDEL	.................................................................................................................................	8	
2.4.1 Vi läser och lär 2	...................................................................................................................	8	
2.4.2 Prima svenska 2	....................................................................................................................	8	

3. METOD	......................................................................................................................................	8	
3.1 AVGRÄNSNINGAR OCH URVAL	....................................................................................................	9	

4. TIDIGARE FORSKNING	.........................................................................................................	9	
4.1 TIDIGARE STUDENTUPPSATSER	.................................................................................................	10	
4.2 INSPIRATIONSKÄLLOR	...............................................................................................................	11	

5. ANALYS	..................................................................................................................................	12	
5.1 ANALYS AV VI LÄSER OCH LÄR 2 (1973)	....................................................................................	12	

5.1.1 Kvinnor i läromedlet	...........................................................................................................	12	
5.1.2 Män i läromedlet	.................................................................................................................	13	
5.1.3 Roller	...................................................................................................................................	14	
5.1.4 Kläder och utseende	............................................................................................................	16	
5.1.5 Yrkeskategori	......................................................................................................................	17	
5.1.6 Djur i läromedlet	.................................................................................................................	17	
5.1.7 Vi läser och lär 2 i förhållande till Lgr69	..........................................................................	18	

5.2 ANALYS AV PRIMA SVENSKA 2 (2015)	........................................................................................	18	
5.2.1 Kvinnor i läromedlet	...........................................................................................................	18	
5.2.2 Män i läromedlet	.................................................................................................................	19	
5.2.3 Roller	...................................................................................................................................	19	
5.2.4 Kläder och utseende	............................................................................................................	21	
5.2.5 Yrkeskategori	......................................................................................................................	21	
5.2.6 Djur i läromedlet	.................................................................................................................	22	
5.2.7 Prima svenska 2 i förhållande till Lgr11	............................................................................	22	

6.1 SLUTSATS	...................................................................................................................................	27	

REFERENSER	............................................................................................................................	28	
	

 

 

 



	 4	

1. Introduktion  

Vi lever idag i ett av världens mest jämställda länder. Regeringen arbetar aktivt med att uppnå 

fullständig jämställdhet mellan kvinnor och män, dvs att alla ska ha samma rättigheter och 

lika värde, oavsett kön. 

Innan denna studie diskuterades vilka förväntningar som vi själva har med oss angående det 

aktuella ämnet genus och kön. Vi tänkte att äldre läromedel, från 1970-talet, inte har samma 

fokus på könsneutralitet, dvs att man inte förutsätter ett visst kön, då samhället då inte hade 

samma medvetenhet som idag om genus och jämställdhet. Vi hade alltså en förväntan på att 

nutida läromedel är mer könsneutrala och har mer fokus på könsneutralitet då det är ett 

aktuellt ämne i dagens samhälle.  

Detta ämne är av intresse för vår framtida profession då det är ett aktuellt ämne som vi 

behöver vara medvetna om i vårt framtida yrke. Vi kommer att behöva granska de läromedel 

som vi kommer att använda oss av i vår framtida undervisning. Vi behöver därför vara 

medvetna om detta ämne för att skapa en könsneutralitet i vår undervisning, men också för att 

kunna lyfta detta ämne tillsammans med våra elever för att främja jämställdhet oavsett kön.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur genus framställs i två svenska läromedel för åk 

1-3. Syftet är även att undersöka skillnaden i hur genus har framställts i de två läromedlen Vi 

läser och lär 2 från år 1973 samt Prima svenska 2 år 2015. Vi vill även undersöka hur de 

läromedel vi studerar förhåller sig till de styrdokument som är aktuella för den tidsperioden av 

läromedlet.  

1.2 Frågeställningar 

Vilka bilder konstrueras och reproduceras av manligt och kvinnligt i text och bild i de två 

läromedlen? 

Hur förhåller sig de två läromedlen till de styrdokument som är aktuella för respektive 

tidsperiod? 

Hur kan dessa frågor bli relevanta och påverka vår framtida yrkesprofession som lärare? 
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1.3 Disposition 

Denna uppsats bygger på syfte och frågeställningar som kommer att analyseras utifrån en 

kvalitativ textanalys samt bildanalys av de två läromedlen Vi läser och lär 2 och Prima 

svenska 2. Inledningsvis kommer vi gå igenom det syfte och de frågeställningar som är 

aktuella för analysen, för att sedan fortsätta med att tydliggöra de begrepp och den 

terminologi vi haft som grund för analysen. Uppsatsen består sedan av en kortare beskrivning 

av Lgr69, Lgr11 samt av de två läromedlen Vi läser och lär 2 och Prima svenska 2. 

Uppsatsen kommer sedan att ta upp en del av den tidigare forskningen som gjorts inom det 

aktuella ämnet, innan analysen tar vid. I uppsatsen har vi valt att göra en komparativ studie 

där vi utifrån vår text- och bildanalys som gjorts, kommer att diskutera och jämföra de resultat 

vi kommit fram till.  

1.4 Begrepp och terminologi  

De centrala begreppen i denna studie är kön, genus, könsneutralitet och jämställdhet. 

Bronwyn Davies skriver i sitt verk Hur flickor och pojkar gör kön, att kön är något som 

tillskrivs individen utifrån dennes sociala position (2003, s.26–27). Men kön kan också 

användas för att skilja på individer beroende av könsceller, vilket innebär att det är biologiskt 

kön. Davies menar att maskulinitet och femininitet inte är några medfödda egenskaper hos oss 

människor utan något som vi övas in i under vår levnadstid, utifrån vilka förväntningar som 

finns på oss. Något som är viktigt att ta med när vi analyserar begreppet kön är att det inte 

bara är en form av yttre biologiska olikheter utan också en form av inre känslor och våra 

uppfattningar om oss själva (2003 s. 26–27).  

Begreppet genus definieras som ett begrepp som används för att urskilja kvinnors och mäns 

sociala beteende. Nationalencyklopedin beskriver begreppet som ett annat ord för människors 

sociala kön och vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt (NE, 2019). Även Yvonne 

Hirdman talar om begreppet genus och menar att det handlar om män och kvinnor och om den 

sociala processen (Hirdman 2001 s.12). Hon menar att begreppet genus blir tydligare och 

klarare än “kön” och inte på samma sätt lämnar utrymme för tvetydigheter (s.16).  

Tina Mattsson beskriver i sin vetenskapliga artikel Kön och genus i samhället och det sociala 

arbetet, begreppen kön och genus som olika genom att kön är något konkret och bestämt, vi 

föds till man eller kvinna och detta kan tolkas som faktiskt och fysiskt. Genus däremot är de 

vi själva uppfattar oss som, vad vi tillskriver oss. Traditionella normer och värden blir därför 
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oftast grunden för vad vi kommer att identifiera oss själva och andra med. I vårt samhälle är 

det mer eller mindre förutbestämt vad som anses “typiskt” manligt och kvinnligt och utifrån 

denna ram kan vi placera in en individ utifrån könstillhörighet (2010, s. 2). I vår kommande 

analys är vårt synsätt och perspektiv att kön är något man föds med, men som kan komma att 

ändras vid vissa omständigheter. Vi ser på begreppet genus som mer komplext och att det är 

något som man tillskriver sig själv, genom hur man identifierar sig själv. Vi tror att genus är 

hur man uppfattar sig själv i sin omgivning och med andra. För oss är genus hur vi ser på oss 

själva som individer och som kan påverkas av traditionella normer och värden. De normer vi 

ser utifrån manligt och kvinnligt i denna studie är delvis hämtade från litteraturen men även 

från våra egna erfarenheter och uppfattningar.  

Något som är viktigt att hålla isär när vi talar om genus kopplat till skolan är genuspedagogik 

och undervisning om genus. Det kan vara svårt att dra en tydlig gräns till vad som är 

undervisning om genus och vad som är genuspedagogik. Undervisning om genus är att skapa 

en medvetenhet om jämställdhet, medan genuspedagogik är något som ska genomsyra 

undervisningen för att ge alla elever samma förutsättningar och rättigheter oavsett kön. Vi tror 

att det är svårt att hålla isär dessa då man som lärare kanske inte är medveten om skillnaderna, 

samt att läraren kan ha en osäkerhet om hur det ska genomsyra undervisningen. Anna 

Lundberg och Ann Werner beskriver i en skriftserie om genusvetenskapens pedagogik, att 

genuspedagogik kan vara en källa till att utveckla och främja elevernas medvetande kring 

genus. Lundberg och Werner menar att genuspedagogiken ska vara kontinuerlig i 

undervisningen för att främja en maktkritisk pedagogik och didaktik. Detta görs genom god 

genusdidaktik, det vill säga sättet att lära ut med metoder, strategier och förhållningssätt som 

återfinns inom svensk genusvetenskap (2012, s.15). De menar att maktkritisk pedagogik och 

didaktik är grundläggande för att ha en undervisning där alla är inkluderade. Vi anser att 

läromedel är något som blir relevant i denna fråga eftersom de ofta agerar som ett viktigt 

komplement i undervisningen och något som läraren utnyttjar i sina didaktiska val.   

2. Material 
	
2.1 Läroplaner 

Något som blir relevant för vår analys av dessa två läromedel blir tidsperspektivet. Att 

läromedlen är från olika tidsepoker, och medför att de bör tolkas utifrån respektive läroplan. 

Begreppet genus finns inte med i läroplanerna, vi har däremot valt att tolka de delar där 
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läroplanerna skriver om jämställdhet mellan könen och om könsfrågor till begreppet genus i 

vår uppsats. Hur skrivs jämställdhet mellan män och kvinnor fram i respektive läroplan?  

2.2 Lgr69 

Lgr 69 publicerades år 1969 av Skolöverstyrelsen och var den gällande läroplanen för den 

svenska skolan mellan åren 1970–1980. Under rubriken Elevens sociala inriktning i delen 

Mål och riktlinjer skrivs det fram att skolan bör verka för jämställdhet mellan män och 

kvinnor samt att skolan bör orientera om könsrollsfrågan. Följande skrivs fram i Lgr69 under 

rubriken Syfte och förutsättningar;  

Till hindren för ett fritt utbildnings- och yrkesval hör föreställningarna om vad som 
lämpar sig för pojkar och för flickor samt om mäns och kvinnors vuxenroller. Eleverna 
har i regel inte närmare reflekterat över eller förstått vad som är könsrollsbundna 
beteenden och förväntningar. (Skolöverstyrelsen 1969, s.37) 

 Under rubriken Könsrollsfrågor skrivs även följande citat fram: 

Skolan bör utgå från att män och kvinnor kommer att ha samma roll i framtiden, att 
förberedelse för föräldrarollen är lika viktig för pojkar som för flickor och att flickorna 
har anledning att vara lika yrkesinriktade som pojkarna. (Skolöverstyrelsen 1969, s.50) 

  
 
2.3 Lgr11  

Lgr11 publicerades av Skolverket år 2011 och är det styrdokument som följs även idag i 

skolan. Läroplanen innehåller fem delar som är skolans värdegrund och uppdrag, 

övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet och 

kursplaner med kunskapskrav. Under de grundläggande värdena står det att de värden skolan 

ska gestalta och förmedla är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde samt jämställdhet mellan kvinnor och män. I Lgr11 skrivs följande; 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, 
oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka 
könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan 
organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar 
som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar 
tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma 
möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet. (Lgr11 2019, s.2)  
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2.4 Läromedel 
	
2.4.1 Vi läser och lär 2 

Detta läromedel är från 1973 och är avsedd för lågstadieelever, det är en uppföljare av Vi 

läser och lär 1. Vi läser och lär 2 ställer lite högre krav på eleven och dennes läsfärdighet. 

Läromedlet består av både text och bild på samma sätt som Prima 2 gör. Båda dessa 

läromedel har anslutning till den läroplan som är/var aktuell för respektive bok. 

Vi läser och lär 2 är skriven Elin Gerok och Lily Jakobsson och beskrivs som ett läromedel 

med huvudsyftet att erbjuda eleverna möjligheten till faktaläsning. Texterna ger eleverna 

möjligheter att träna tystläsning, inhämta enkla fakta, följa enkla instruktioner, uppfatta 

innehållet i enklare redogörelser, dra enkla slutsatser samt träna bildstadium. Boken har två 

nivåer, lättare texter och svårare texter vilka markeras med olika symboler för respektive text 

genom hela boken. 

2.4.2 Prima svenska 2  

Författaren till Prima svenska 2 heter Richard Hulten, han arbetar som lärare och har över 20 

års erfarenhet av undervisning och barns lärande. Prima svenska 2 är ett läromedel i svenska 

för låg- och mellanstadiet från 2015. Läromedlet utgår från Lgr 11 och beskrivs som ett 

material som ger både lärare och elev en trygg grund i svenska. Boken innehåller elevnära 

texter och kreativa uppgifter för att tillsammans skapa en så meningsfull svenskundervisning 

som möjligt.  

3. Metod 

Detta är en studie där en komparativ metod har använts, vilket innebär att vi har gjort en 

jämförelse, för att analysera och jämföra skillnader mellan två läromedel utifrån ett 

genusperspektiv. I analysen har både text och bilder i läromedlen analyserats för att se hur 

pojkar och flickor framställs i materialet. Analysen är en komparativ studie av läromedlen Vi 

läser och lär 2 samt Prima svenska 2.  

Våra inspirationskällor inför denna studie har varit Yvonne Hirdman samt Bronwyn Davies. 

Hirdman är en känd genusforskare och var den som lanserade ordet genus i det svenska 

språket. Hon är en av huvudpersonerna inom den svenska genusforskningen och är en förebild 

för oss på flera sätt inom detta ämne. Bronwyn Davies är en av världens främsta forskare 
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inom samhällsvetenskaplig och psykologisk poststrukturellt inspirerad forskning. Hennes 

verk Hur flickor och pojkar gör kön har fått ett internationellt genomslag då den är översatt 

världen över. Hennes forskning som presenteras i detta verk gjordes under 1980-talet men är 

väldigt aktuell även idag. Verket är en studie av det komplicerade arbetet som barn lägger ner 

på att konstruera sina egna könsidentiteter.  

3.1 Avgränsningar och urval  

Här presenteras de avgränsningar och urval vi gjort i denna studie. Då vårt fokus är genus och 

kön har vi valt att endast beröra de delarna i läroplanerna som behandlar jämställdhet och kön. 

De läromedel som ligger till grund för denna uppsats har valts av den anledningen att de är 

relativt lika då de båda är läromedel för åk 2 inom ämnet svenska. Båda läromedlen innehåller 

bild och text men skiljer sig på så sätt att det nyare läromedlet Prima svenska 2 är i färg, 

medan det äldre läromedlet Vi läser och lär 2 är i svartvitt. Avgränsningarna som har gjorts i 

analysen av de två läromedlen är kopplat till våra frågeställningar och har alltså fokus på hur 

manligt och kvinnligt konstrueras i bild och text, hur genus reproduceras i text och bild samt 

hur dessa frågor påverkar vårt framtida yrke.  

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och tidigare studentuppsatser inom ämnet genus och 

läromedel att presenteras, samt hur vi förhåller oss till dessa och hur vi har inspirerats av den 

tidigare forskningen i vårt arbete.  

Då genus är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och läromedel är en viktig del i skolans gång, 

är vår första tanke att det borde finnas en hel del forskning om detta ämne. Men vid närmare 

undersökning insåg vi att så inte är fallet. Vi har däremot läst studentuppsatser i DiVA som är 

aktuella för vårt ämne, men som vi samtidigt förhåller oss kritiska till då vi är medvetna om 

att de inte är vetenskapligt granskade.  

Utifrån vår fråga där vi fokuserar på hur detta ämne kan påverka i vårt framtida yrke, har vi 

valt att lyfta denna tidigare forskning om lärarprofessionens genusordning. Maria 

Hjalmarsson har skrivit om lärarprofessionens genusordning, som är en studie av lärares 

uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar. Detta kan vi koppla till vår 

didaktiska frågeställning och vår framtida yrkesprofession, då Hjalmarssons fokus ligger på 

just lärarprofessionen i hennes studie. Hjalmarsson lägger fokus i sin studie på läraren och 

lärararbetet ur ett genusperspektiv. I sitt resultat presenterar hon bland annat att både 
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kvinnornas och männens tal inkluderade en nedvärdering av just kvinnor och det “kvinnliga”. 

Hon menar att kvinnor beskrivs som mindre viktiga och att begrepp som “typiskt kvinnligt” 

används av flera informanter som avfärdar ett genusperspektiv (Hjalmarsson 2009, s. 148). I 

sitt resultat presenterar hon även att elevernas respekt mot manliga och kvinnliga lärare skiljer 

sig åt och att männen har en automatisk positionell auktoritet utifrån sin könstillhörighet 

(Hjalmarsson 2009, s.149). Det blir svårt för oss att undersöka just detta i vår analys, men vi 

vill ändå göra oss medvetna om den syn som finns på lärarprofessionens genusordning då det 

är aktuellt i vårt framtida yrke.  

En tidigare forskning som har gjorts inom ämnet är av Skolverket. Skolverket skrev år 2006 

en rapport där läromedel analyserades med fokus på att undersöka förekomsten av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning samt funktionshinder. Britt-Marie 

Berge och Göran Widding fick i uppgift att i sin läroboksgranskning fokusera på kön, där de 

skulle undersöka om kvinnor, män och transpersoner blir lika mycket representerade och hur 

de blev representerade. De kom fram till att i de flesta läromedlen när en människa bekönas i 

konkreta exempel, var det för det mesta en man. Mannen blir då normen och de få gångerna 

det var en kvinna görs hon till det avvikande (Skolverket 2006, s.29). Berge och Widding 

fastställer i en ämnesövergripande analys att pojkar och män är överrepresenterade. De menar 

att kvinnor får göra samma sak som männen i samma position, men männen har fler 

representanter och får göra fler saker än kvinnorna. De menar att när läroböckerna är 

överrepresenterade av pojkar och män genomsyras böckerna av en manlig norm (Skolverket 

2006, s. 31).  

4.1 Tidigare studentuppsatser 

Marie Asmar och Jon Magnusson skriver i sitt examensarbete Läromedel - ur ett 

genusperspektiv, att traditionella könsmönster och en manlig norm förekommer i de 

läromedel de har analyserat, vilka är Lilla mattestegen, femte boken, Mattemosaik, Mer om 

Moa och Mille samt Vi läser, tredje boken. De menar att män framställs som starka, sportiga 

och aktiva medan kvinnorna framställdes som husliga och trygga. De har även funnit tydliga 

klädkoder utifrån kön i analysen där männen har byxor och kvinnorna oftast har kjol eller 

klänning. Även färgen och mönstren på kläderna var könsspecifika. Asmar och Magnusson 

skriver även i sin analys att könsmönstren inte är helt stereotypa och att män avviker från dem 

mer än vad kvinnorna gör, vilket medför att den manliga normer förstärks (Asmar och 

Magnusson, 2007 s. 23).  
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Henry Söderberg har i sitt examensarbete Genus i svenskämnet i tryckt läromedel från Lgr62 

till Gy11, gjort en analys av hur läromedlen lever upp till de jämställdhetskrav som finns med 

i de aktuella läroplanerna som har analyserats. Han menar att en majoritet av de läromedel 

han undersökt inte motverkar de traditionella könsmönstren, vilket innebär att de frångår de 

krav som ställs på jämställdhet i läroplanen. Söderberg skriver också att vissa läromedel lever 

upp till läroplanens krav om jämställdhet i flera sekvenser, speciellt i de läromedel som har 

reviderats utifrån i den senaste läroplanen, i form av mer inkluderande meningar än tidigare 

(Söderberg 2018, s. 24).  

En studentuppsats som för oss har förtydligat hur vi ser på könsnormer, är Emma Henrikssons 

C-uppsats Föreställningar av kvinnligt och manligt (2008). I hennes del om tidigare forskning 

skriver hon att trots att det finns uppenbara biologiska skillnader så finns det inget belägg för 

att de skillnaderna skulle vara en anledning till varför pojkar och flickor beter sig olika. Hon 

påpekar att skillnaderna mellan könen uppkommer av sociala och kulturella betingelser. 

Henriksson fortsätter sin tidigare forskning med att förklara genusordning som en uppdelning 

utifrån kön, som bestämmer hur människor förhåller sig till varandra genom vad de väljer att 

arbeta med eller klä sig i för kläder. Hon beskriver att det är denna ordning som ger oss 

normer för vilka egenskaper man bör besitta om man är man eller kvinna (Henriksson s- 7, 

2008). Vi har valt att se på könsnormer utifrån just denna beskrivelse, att det är de sociala och 

kulturella betingelserna som skapar normerna för hur man är som man eller kvinna.  

Dessa studentuppsatser har gett oss inspiration när det gäller vad vi har valt att analysera i 

våra två valda läromedel, utifrån vad som kan vara relevant för vår analys. Det vi har valt att 

fokusera på i vår analys är könsmönster, kläder och utseende samt hur kvinnligt och manligt 

framställs i bild och text.  

4.2 Inspirationskällor 

Som vi nämnt under avsnittet metod har två utav våra inspirationskällor varit genusforskaren 

Yvonne Hirdman och Bronwyn Davies som är en av världens främsta forskare inom 

samhällsvetenskap och psykologi. Deras forskning har legat till grund för vår uppsats och har 

gett oss ett vidgat synsätt och perspektiv på ämnet genus. Vi ser på begreppet genus som 

något man tillägnar sig genom livet, och att detta därför går att påverka genom olika faktorer, 

så som tankesätt, förhållningssätt, identitetsskapande och hur man ser på sig själv och andra.  
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5. Analys 

Inledningsvis i vår analys kommer vi att dela in kvinnor och män i två underrubriker med 

fokus på hur de framställs i de två läromedlen Vi läser och lär 2 och Prima svenska 2. Vi har 

sen valt att studera människornas kläder, både val av plagg samt färger. Vi kommer även att 

se på yrkeskategorier och hur människorna framställs utifrån olika karaktärsdrag och 

intressen. Våra rubriker kommer att gå in varandra och ibland beröra samma område, men vi 

har ändå valt att dela in analysen i dessa rubriker. I diskussionen kommer vi sedan att 

diskutera och sätta dessa två analyser mot varandra för att jämföra resultaten vi kommit fram 

till.  

5.1 Analys av Vi läser och lär 2 (1973) 
	
5.1.1 Kvinnor i läromedlet 

I analysen har vi undersökt hur kvinnor framställs i de två läromedlen. Något vi kan se är att 

det enda yrket i läromedlet som representeras av en kvinna är läraryrket. Resterande kvinnor i 

boken är framställda som mammor till karaktärerna. Mammorna i läromedlet framställs som 

endast mammor, det nämns aldrig vilket yrke de har utöver sin mammaroll. Detta visar på att 

normen för vad kvinnor sysselsätter sig med, i det här fallet att vara en hemmafru, under 

denna tidsperiod är speglad i läromedlet. Kåreland och Lind Munther menar att skildringen av 

kvinnligt och manligt är traditionell i historiska berättelser och att det knappast är något att 

förvånas över. De menar att arbetet i familjerna ofta är fördelat efter kön (Kåreland och Lind 

Munther 2005, s. 139). Denna historiska aspekt kan vi se i läromedlet då det är just kvinnorna 

som tar föräldrarollen i familjen. Detta är den enda bilden vi får av kvinnorna genom hela 

läromedlet, med undantag för läraren.  

Helena Bergman menar att rättvisa mellan könen är en ständig kamp och beskriver att 

familjesituationen är något som vi har skapat och har en tydlig koppling till begreppen genus 

och kön, där kärnfamiljens ram har varit normen (Bergman 2011, s. 116). Historiskt så har 

modern alltid framträtt som den närvarande föräldern i jämförelse med fadern. Att vara en 

ensamstående förälder förr var förknippat med skam, umbäranden och förpliktelser och det 

var ofta kvinnans lott. Ogifta eller frånskilda fäder tog sig sällan an föräldrarollen. Bergman 

skriver att på 70-talet började denna syn att förändras och dessa fäders svaga föräldraroll 

började ses som ett problem i samhället. Detta medförde ett individualistiskt perspektiv på 

familjen. Mannen och kvinnan bör alltså ha samma ansvar för familjelivet. Att 
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familjekonstellationer kan se olika ut är också något som uppmärksammas vid den här tiden, 

den tidigare skamstämpeln som funnits kring de ”icke normala” börjar suddas ut (Bergman 

2011, s. 117). I detta läromedel kan vi däremot inte urskilja några exempel på olika 

familjekonstellationer. Det vi kan se är den traditionella kärnfamiljen, vilket betyder att 

läromedlet inte förmedlar en annan bild av hur familjen kunde vara konstruerad under den 

tiden. 

Ett kapitel i läromedlet på sida 66 handlar om julen och olika recept som hör till denna högtid. 

Samtliga av dessa recept beskrivs som Mormors jul-recept, vilket stärker att det är kvinnan 

som står i köket och lagar mat, då mormor är av kvinnligt kön. Detta är en tolkning vi gör då 

motsatsen att en man skulle kunna stå i köket och utföra dessa ”typiskt kvinnliga” sysslor, inte 

presenteras i läromedlet. Läromedlet har alltså inte valt att benämna receptet som Morfars jul-

recept då det under den tidsperioden inte var speciellt vanligt att män stod i köket.  

5.1.2 Män i läromedlet 

Männen i läromedlet har yrken som brevbärare, polis, brandman, läkare, byggarbetare, 

svetsare, snickare, målare, murare samt arkitekt. Alla dessa yrken kan kopplas till den 

manliga normen inom yrkeskategorin. Det skrivs inte i läromedlet att det är män, men de är 

däremot framställda som män i bildformat. När en man beskrivs i en familjesituation i 

läromedlet på sida 100, bär han sin sjuka dotter till bilen och kör henne till sjukhuset. 

Mamman står i bakgrunden och ser ledsen och orolig ut. I denna bild visas pappan som den 

ansvarstagna i familjen och den viktiga som ska skjutsa sitt sjuka barn samtidigt som 

mamman får stanna hemma, detta tolkar vi att det ger honom en högre position. Man kan även 

tolka detta som att det är pappan som tar en omhändertagande roll och finns där för sitt sjuka 

barn. Något som i viss mån bryter mot det som Bergman skriver att det är modern som alltid 

har varit den ansvarstagande föräldern och vårdnadshavaren. Något som genomsyrar 

läromedlet är att männen har högre positioner i yrken, medan kvinnorna beskrivs som den 

omhändertagande mamman. Davies skriver att det enda sammanhang där kvinnor beviljas en 

påtaglig, legitim makt är i hemmet, och framför allt i relation till barn (Davies 2003, s. 102).  

Ett exempel i läromedlet där männen har en högre makt och position och tar en tydlig 

ensamrätt är i kapitlet om rymden där följande skrivs: 

Vetenskaps-männen kan tyda signalerna och har fått veta mycket om rymden och himla-
kropparna. Man kan också skicka upp människor i rymden. Några har farit runt jorden flera 
varv. Andra har farit ända till månen. Rymdresor är dyra, långa och farliga. (s.88–89) 
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Här skriver läromedlet fram att det är just män som är vetenskaps-männen. Läromedlet 

beskriver även rymdresor som dyra, långa och farliga vilket kan indikera på att det är en stark 

man som behöver utföra rymdresan. Även fast det i citatet står att det är ’människor’ som kan 

framföra en rymdresa, tolkar vi det ändå som att de menar att det är män som ska göra detta, 

då det på bilden till texten är en man som ska skickas upp i rymden. Vi kan även se att 

vetenskapen är något som historiskt har setts som ägnat för männen, vilket även det kan 

styrka att läromedlet syftar på män när de skriver människor. I SOU: 2007:108 står det att 

inom vetenskapen så har det varit svårt för kvinnor att komma fram, då det nästan alltid har 

varit ett ämne som har knutit an och varit ägnade för männen (Regeringen 2007, s. 171). När 

vi talar om vetenskap så är det oftast i koppling till vetenskaps-männen. Vilket direkt 

indikerar på att det är en man och inte en kvinna som sysslar med vetenskap. Detta ger oss en 

tydlig bild av att detta yrke anses vara för män och att kvinnor helt enkelt arbetar med något 

annat.  

5.1.3 Roller 

På en bild i boken på sidan 14–15, beskrivs hur klassrumssituationen blir när läraren, som är 

en kvinna, lämnar klassrummet. På bilden är det pojkar som brottas, skriver på tavlan, skriker 

och en pojke som drar en flicka i håret. Flickorna på bilden sitter tysta vid sin bänk eller sitter 

två och två och viskar i varandras öron. Kåreland och Lindh Munther skriver att när barn 

själva ska beskriva män och kvinnor kopplas “snällheten” samman med flickor/kvinnor och 

till pojkarna relaterades istället bråkighet (Kåreland och Lindh Munther 2005, s.73).  

I läromedlet ges det vid flera tillfällen exempel på skillnader mellan vad pojkar och flickor 

ska leka med och hur de ska bete sig, utifrån sitt kön. Ett exempel på detta är följande: 

Mor och far har lovat Eva och Lars att gå till varuhuset och handla. Lars vill köpa kulor. Eva 
vill gärna ha ett hopprep. (s.110) 

Detta citat är från ett kapitel i boken där Eva och Lars ska gå och handla. Det skriv tydligt ut 

vad det är för föremål de vill handla. Utifrån normen är det typiska föremål som anses vara 

för flickor eller pojkar, där pojkar vill kasta kula och flickor vill hoppa hopprep. Ytterligare 

ett exempel i boken där karaktärsdragen är utifrån normen är följande: 

Liselott är född med fel i sina öron. Det gör att hon nästan inte alls kan höra. Det upptäckte 

man, när Liselott var mycket liten. Den som inte kan höra har svårt att lära sig tala. (s.148) 
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På bilden till texten står Liselott med en tjejkompis som försöker prata med henne, men 

utifrån vår uppfattning förstår inte Liselott vad den andra tjejen säger. Detta skulle kunna 

tolkas utifrån den kvinnliga normen där tjejer ofta småpratar, viskar eller skvallrar med 

varandra. Motsatsen blir då istället hur pojkar ska förhålla sig till normerna, det vill säga vad 

som anses vara mer pojkigt. Följande citat kan anses vara ett exempel på just detta:  

Erik är född med en hjärnskada. Den har orsakat att han inte kan gå själv. Han måste alltid ha 
kryckor till hjälp. (s.150–151) 

På denna bild till texten ser vi hur Erik står med sina kryckor och tittar på när de andra 

killarna i klassen spelar fotboll. Detta tolkar vi också utifrån den manliga normen att han som 

kille inte kan spela fotboll, som killar ”borde” göra på rasterna. Utifrån denna bild tolkar vi 

det som att han som pojke lider av att han inte kan spela fotboll och att det är mer förödande 

för honom som person, då detta är en fysisk aktivitet som är ett beteende som kan kopplas till 

den manliga normen. Vi tror inte att det är en slump att författaren har valt att det är en fysisk 

aktivitet som är kopplat till pojken och en socialt orienterad aktivitet som är kopplat till 

flickan. Detta är ett exempel på de könsnormer som kommer till utifrån de sociala och 

kulturella betingelserna, som Henriksson skriver om i sin studentuppsats (s. 7, 2008).  

Genom dessa ovanstående exemplen så synliggörs det tydliga skillnader mellan könen, då det 

visar på vilka intressen som förväntas av en utifrån vilket kön man föds med. I läromedlet Vi 

läser och lär 2 får vi inte syn på några tydliga normbrytande händelser, däremot så ser vi 

några exempel på att barn av både det manliga och kvinnliga könet leker tillsammans. På sida 

20 är det en pojke och flicka som leker i mörkret med ficklampor och på sidorna 130–131 är 

det två pojkar och två flickor som leker med kulor. Det ges däremot inga exempel där de olika 

könen leker med varandra när ett kön är av majoritet, till exempel tre pojkar och en flicka. 

På sidan 33 i läromedlet framställs flickan på bilden som ordningsam då det i texten står att 

hon bär inneskor medan pojken på bilden har sina gummistövlar inomhus. På bilden står 

flickan och speglar sig samtidigt som pojken står i bakgrunden och skrattar och pekar på 

henne. Här sker en framställning av att flickor är mer ordningsamma än pojkar samt att flickor 

bryr sig om sitt utseende och vill se sig själv i spegeln. Davies skriver att maskulinitet och 

femininitet inte är några medfödda egenskaper, men att de är inbyggda strukturer för vårt 

samhälle och att det därmed är en förutsättning för tillvaron och hur livet bör levas. Hon 

menar att barn lär sig samhällets diskursiva praktiker genom att positionera sig som pojke 

eller flicka på ett korrekt vis, eftersom att det är vad man begär av dem för att de ska få en 
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urskiljbar identitet inom den sociala ordningen (Davies 2003, s. 27).  Genom att framställa 

pojken och flickan på detta sätt i läromedlet, upprätthålls den normativa tanken om hur man är 

en pojke eller flicka på ett korrekt vis. Detta är också ett exempel på att läromedlet 

upprätthåller de normer som finns kring de båda könen.  

5.1.4 Kläder och utseende 

Vid en första anblick av läroboken Vi läser och lär 2, kan vi konstatera att vi inte kan urskilja 

färgerna på människornas kläder då bilderna är svartvita. Vi vet därför inte om kläderna är 

könsneutrala utifrån färg eller ej. Det vi däremot ser på bilderna, med fokus på elevernas 

kläder, är att både pojkarna och flickorna bär byxor på samtliga bilder. Med undantag för två 

bilder där det på den ena bilden är en tjej som är lucia och på den andra bilden en kvinna som 

står och arbetar med förkläde. Utöver det är pojkar och flickor klädda relativt lika och det är 

ibland svårt att urskilja om det är en pojke eller flicka på bilden. Det som gör att de skiljer sig 

åt är ansiktsdragen och frisyrerna. Bronwyn Davies skriver att barn lär sig utifrån samhällets 

diskursiva praktiker att de måste kunna urskiljas som det ena eller det andra, även om det är 

en obetydlig eller knappt synlig fysisk skillnad. Davies menar att klädsel, frisyr, aktiviteter 

och sätt att tala är nyckelfaktorer som används för att positionerna sig själv (Davies 2003, 

s.13). Vid denna analys hade vi förväntat oss större skillnader på denna aktuella punkt då vår 

förväntning var att flickorna skulle vara klädda i klänning eller kjol och pojkarna i byxor. 

Dessa förväntningar fanns med oss i analysen då det var vår bild av hur det såg ut under 

denna tidsperiod.  

På sidorna 60–61 är det återigen tydligt att det finns normer för hur en pojke eller flicka ska 

klä sig, i detta fall hur de bör vara klädda i ett luciatåg. Flickan på bilden är Lucia klädd i 

klänning och ljuskrona, medan pojkarna är stjärngossar klädda i klänning och strut efter 

traditionen. Här finns återigen inga tankar på att könen kan bryta normer och vara klädd till 

något annat än vad normen säger. Davies menar att positioneringen som man eller kvinna inte 

bara är en begreppsmässig process, utan även en fysisk. Hon menar att kläder och frisyr är 

den tydligaste form av kroppslig erfarenhet som skiljer manligt och kvinnligt. Hon betonar 

vidare med att det är klädseln som hjälper till att understryka deras kön och ser till att det blir 

ett dominerande drag i deras utseende (Davies 2003, s. 29). I detta fall med luciatåget är det 

inte själva plagget klänning som avgör om de är av manligt eller kvinnligt kön, utan att 

stjärngossar är pojkar och Lucia är en flicka, för att det alltid har varit så enligt tradition.  
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5.1.5 Yrkeskategori 

I läromedlet är det vid flera tillfällen bilder på människor som utför olika yrken, som bland 

annat är brevbärare, brandman, polis och läkare. I dessa yrken är det endast män som 

framställs på bilderna. Yvonne Hirdman talar om problematiken kring den manliga normen 

och menar att den handlar om en djupt kulturellt nedärvd självklarhet. Hirdman påpekar att i 

den vardagliga betydelsen att brandmän är män, så blir en kvinna som är brandman en 

anomali (Hirdman 2001, s.60). När det istället är en bild på en kvinna som arbetar i 

läromedlet, står hon och arbetar i klänning och förkläde med matlagning. Detta är ett exempel 

på den tidens fördelning av roller i hemmet, som idag skulle anses som icke jämställt. Men 

den traditionen lever till viss del kvar än idag. En viktig aspekt som oftast benämns när det 

talas om jämställdhet är män och kvinnors situationer inom arbetsliv och familjeliv. Ingegerd 

Tallberg Broman skriver att det var först runt 1970-talet som jämställdhetspolitiken tog fart. 

Kvinnor började synas i arbetslivet mer än tidigare, männen började i sin tur också att ta mer 

ansvar i hemmet och för barnen. Tallberg Broman beskriver detta som en utveckling där 

antaganden om vem som ska göra vad beroende av kön börjar suddas ut, kvinnor och män har 

fått nya genuspositioneringar (Tallberg Broman 2009, s.65-67). 

På sidorna 16–17 är det en polis som är avbildad, polisen är av manligt kön. Hans 

karaktärsdrag är tydliga då han visar upp ett ansikte utan uttryck och har en stolt hållning i sin 

uniform och förmedlar på så sätt auktoritet. På sida 24 är det ytterligare en polis som är 

avbildad som står och pratar med pojken Olle. Olle hade fått en ny cykel som de tillsammans 

går igenom ser så att den är utrustad på rätt sätt. Här kan man se det som att det enligt 

läromedlet är en man som ska utföra arbetet som polis och att han ska hjälpa pojken Olle med 

sin cykel som är ett fordon, vilket också kan ses som ett manligt intresse.  

5.1.6 Djur i läromedlet 

Läromedlet skriver om djuren Jösse Hare, Kurre Ekorre, Mickel Räv och Pigge Igelkott. 

Utifrån dessa namn kan man anta att djuren är av det manliga könet. Detta blir även bekräftat 

när vardera djur i texterna benämns vid “han”. Lena Kåreland och Agneta Lindh Munther 

skriver att framställa djur som människor hör till inom barnlitteraturens långa tradition. 

(Kåreland och Lindh Munther 2005, s.26). De fortsätter att presentera resultatet i sin studie 

med att det har visat att barn i hög grad möter manliga gestalter i barnböcker. Hon menar att 

närmare 50 manliga huvudpersoner förekommer i hennes studie, såväl människor som djur, 

medan huvudpersonerna av kvinnligt kön uppgick till drygt 20 stycken (Kåreland och Lindh 
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Munther 2005, s. 122). Detta är något vi kan se återspeglas i läromedlet Vi läser och lär 2 då 

majoriteten av individerna, både människor och djur, som visas i bild och text är av det 

manliga könet.  

5.1.7 Vi läser och lär 2 i förhållande till Lgr69 

Vi kan urskilja att det börjar ske en förändring i Lgr69 och att fokus på jämställdhet mellan 

könen är något som börjar att uppmärksammas i denna läroplan. Det skrivs fram att det finns 

skillnader i könsrollerna i samhället, beroende på om du är man eller kvinna. I Lgr69 står det 

även att det ska i skolan talas om att man oavsett kön kan ha samma föräldraroll och yrke i 

framtiden. Detta tycker inte vi att Vi läser och lär 2 förhåller sig till, då yrkesinriktningarna 

till stor del är fokuserade på män. Det ges inga exempel i läromedlet att kvinnan kan ha ett 

yrke, de blir endast framställda som mammor, med undantag för läraren. Det är även tydliga 

roller mellan män och kvinnor i läromedlet när det kommer till just föräldrarollen och yrken. 

Vi anser dock att läromedlet har ett genustänkande vid vissa tillfällen, framför allt när det 

kommer till kläder och utseende. Då får vi en bild av att författarna har varit medvetna om att 

klä alla barn i byxor för att inte skilja på pojke och flicka.  

5.2 Analys av Prima svenska 2 (2015) 
	
5.2.1 Kvinnor i läromedlet 
	
Genom hela läromedlet Prima svenska 2 får vi följa huvudkaraktären My. Hon är av det 

kvinnliga könet men bryter normen genom att hon är mer som en pojke förväntas vara. Andra 

kvinnor i läromedlet som framställs är en mamma till Nibar, läraren som är av kvinnligt kön 

samt en farmor till My. Dessa karaktärer presenteras inte närmare och man får inte veta vilka 

yrken de har, med undantag för läraren. En analys kan därför inte göras om deras positioner i 

yrkeslivet eller i hemmet. Det ges exempel på att flickor, i detta fallet My, kan bryta normer 

för hur en flicka ska leka och vara. Men det ges inga tydliga exempel på motsatsen, att pojkar 

kan göra det som anses typiskt ”flickigt”. Detta kan ses ur ett historiskt perspektiv, hur 

kvinnor tidigare har varit underlägsna männen. Davies beskriver hur det har sett ut historiskt 

sett, där det har varit män som varit maktbärare och kvinnor har hållits utanför den sfären 

(Davies 2003, s.121). Hon påpekar dock att detta nästintill enbart har varit så på grund av 

rådande uppfattningar om könsroller. En av dessa uppfattningar är alltså att mannen har haft 

mera lämpade egenskaper för att innehava makten (s.149). Vi har sett det som att män och 

kvinnor besitter olika egenskaper som kan benämnas som “maskulint” och “feminint”. Davies 
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menar att det som krävs för att bryta denna syn är ett erkännande av mångfald i personligheter 

hos människor. En människa kan vara både maskulin och feminin i olika grader och detta har 

inte mycket, eller ingenting att göra med vilket könsorgan en människa har (s.150). 

5.2.2 Män i läromedlet 
	
Fokus i läromedlet ligger på huvudkaraktären My, Nibar, storebror Jon och läraren Moa. Vid 

ett tillfälle i boken, när eleverna ska lära sig om en känd barnboksförfattare, väljer läromedlet 

att presentera författaren Roald Dahl. Här hade läromedlet kunnat presentera exempelvis 

Astrid Lindgren, som även hon är en känd barnboksförfattare. 

Roald Dahl är det enda exemplet på en manlig förebild i läromedlet. Han är ensam om att 

representera kategorin kända barnboksförfattare. Avsaknaden av mångfald på denna punkt 

kan göra det svårt för eleverna att identifiera och möjligen upptäcka att både män och kvinnor 

kan skriva och bli erkända författare. Klas Andersson och Jenny Holgersson skriver i sitt 

examensarbete om förebilder, där de menar att unga behöver både kvinnliga och manliga 

förebilder för att visa på alternativa sätt att tänka kring kön. Med det sagt är det inte bara 

olikheter som skiljer utan att det också finns likheter (Andersson och Holgersson 2014, s. 

44). Vi anser att barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder i livet för att de ska få 

insikten om att de kan göra vad de vill i livet oavsett vilket kön de har.  

5.2.3 Roller 
	
Huvudkaraktären My bryter mot normerna genom att hon genomgående bär könsneutrala 

färger, men också genom att hon har intressen som kan anses vara “pojkiga”. På sida 32 är en 

bild som visar hur Mys rum ser ut. Rummet är relativt stökigt, sängen är slarvigt bäddad och 

på golvet ligger leksaker, bl.a. en innebandyklubba och ett hopprep. Även detta beteende kan 

ses som normbrytande då flickor brukar anses vara de “duktiga” och “ordningsamma”, medan 

pojkar brukar ha stökiga rum med leksaker på golvet. Att My har både en innebandyklubba 

och ett hopprep på golvet indikerar att hon har intressen som inte anses vara beroende av kön. 

Ännu ett exempel på detta är på sida 76 där My går med en fotboll under armen på vägen till 

skolan. Varför normer existerar och varför just vissa normer är tyngre rotade än andra kan 

bero på flera saker. Jenny Bengtsson skriver att normer finns för att upprätthålla 

maktförhållande mellan grupper och individer. Normer kan skapa inkludering, samhörighet 

och känslor, något som vi människor ofta söker. Vissa normer kan däremot uppfattas som 

kränkande och uteslutande, därför menar Bengtsson att det är av stor vikt att vi tar upp och 
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ifrågasätter de normer som finns (Bengtsson 2013, s. 29–30). Vi anser att detta läromedel gör 

just detta som Bengtsson beskriver genom att påvisa att en flicka kan bryta mot de normer 

som finns i dagens samhälle.  

Ytterligare ett exempel på en normbrytande trend utifrån kön, är på sida 63 där det är en bild 

på Nibar som är klädd i en lila tröja och är porträtterad som en ängel med änglavingar. Vi 

anser att detta är normbrytande då en ängel ofta framställs av det kvinnliga könet, utifrån våra 

referenser. I följande citat får vi en bild av Nibar och Mys vänskapliga relation;  

Nibar tycker det är kul att My har så många idéer hela tiden. Det blir aldrig tråkigt när man är 
med henne.  

-Vet du vad som är bra med dig My? säger Nibar efter en stund när de har gått tysta. Du har så 
många bra idéer och frågor hela tiden. 

Det pirrar till i magen på My. 

-Vet du vad du är bra på? svarar My. Du är bra på att ge uppåtpuffar!  (s.113) 

 

Detta citat visar på att Nibar och My är väldigt goda vänner och kan umgås som kompisar 

oavsett kön. Även detta kan ses som normbrytande då My är en tjej och Nibar är en kille, men 

det blir också motsägelsefullt då My är en normbrytande tjej som har intressen som kan ses 

som “pojkiga”. Kanske kan det vara så att det inte är en så stor skillnad för Nibar att umgås 

med My jämfört med andra killar i klassen. Kåreland och Lindh- Munther skriver att det finns 

en särskild kultur för hur barn leker, där flickor leker med flickor och pojkar leker med 

pojkar. De menar att barn oftast från tidig ålder har en egen uppfattning om vad som är ett 

lämpligt beteende för flickor respektive för pojkar. Barn är inte bara medvetna om dessa 

förhållningssätt, utan de försöker också oftast att upprätthålla dem och rätta in sig i normerna 

(Kåreland och Lindh Munther, 2005. s 74). Relationen mellan My och Nibar i läromedlet 

bryter mot just detta som Kåreland och Lindh Munther säger.   

Vi uppfattar My som normbrytande genom hela läromedlet, då vi uppfattar hennes karaktär 

som ”pojkig”. I citatet nedan på sida 24-25 får vi se en konversation mellan My och hennes 

storebror Jon där vi anser att hon bryter ännu en norm.  

- Var du inte rädd för spindlar? Eller huggormar, eller, getingar, eller fästingar eller tigrar? 
undrar My.  

- Nä, bara snäckor. Men det var ju förr i tiden jag var rädd. svarar Jon som tycker att de kan 
sluta att prata om snäckor och sniglar och gå hem istället. Han är hungrig. 
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- Jag är inte rädd för några djur. Varken nu eller förr i tiden, säger My och tar en närbild på en 
snäcka som just kommit fram ur sitt skal.  

Jag vet, suckar Jon. Kom, nu går vi hem. Jag är jättehungrig! (s.25)  

 

Detta citat visar på att det är storebror Jon som är rädd för sniglar och snäckor, medan 

lillasyster My inte är det. Utifrån normen hade det möjligtvis varit tvärtom där storebror som 

är äldre och modigare inte är rädd för snäckorna. Genom att läromedlet även ställer följande 

fråga som nedan, visar på att My är normbrytande då hon inte är den rädda i denna situation.  

Varför tycker Jon att det är pinsamt att vara rädd för snäckor? (s.27) 

Det finns inget givet svar på denna fråga, men utifrån vår tolkning av texten så tycker Jon att 

det är pinsamt att vara rädd för snäckor för att han är kille och äldre än My som inte är rädd 

för snäckor, som är tjej. Som Kåreland och Lindh Munther påvisar menar de att barn ofta är 

medvetna och försöker upprätthålla de normer som finns (2005, s.74). I detta fall kan vi 

urskilja två skäl till att Jon inte följer normen, vilka är att han är både en storebror och av det 

manliga könet. Att denna fråga ställs av läromedlet, där de använder ordvalet pinsamt, anser 

vi indikerar på att det är fel att som äldre kille vara rädd för snäckor.  

5.2.4 Kläder och utseende  
	
På sidan 7 i läromedlet Prima 2 presenteras huvudkaraktären My som man får följa genom 

hela boken. Både huvudkaraktären My och övriga karaktärer i boken klär sig i könsneutrala 

färger, där både pojkar och flickor bär färger som grönt, blått, lila, orange och rött oavsett 

kön. När vi menar att de bär könsneutrala färger, menar vi att färgerna på kläderna inte följer 

normen för vilken färg vardera kön bör klä sig i, enligt den traditionella normen som finns. Ett 

exempel på detta är på sida 38 i boken, där både läraren Moa och eleven Nibar bär en lila 

tröja. Detta anser vi indikerar att författaren till läromedlet har ett genustänkande och en 

medvetenhet om hur karaktärerna framställs. Vi menar på att det är könsneutralt för att båda 

könen bär kläder i färger som inte speglar den normativa bilden som finns gällande färgval i 

kläder utifrån dess kön. Det finns inga tydliga mönster i läromedlet för hur eller vad man ska 

klä sig i för färg som kille respektive tjej, då läromedlet genomgående varierar färgerna på 

karaktärernas kläder. Vi ser det därför som könsneutralt.  

5.2.5 Yrkeskategori  
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I detta läromedel tas få yrken upp och det skrivs om enstaka vuxna personer. De enda yrkena 

vi får syn på är läraryrket och författare. Läraryrket representeras genom hela läromedlet av 

en kvinna. Läraren beskrivs på följande sätt: 

Min lärare heter Moa. Hon är snäll, rättvis, ganska sträng och så kan hon väldigt många saker. 
Men inte allt. (s.7) 

Genom detta citat anser vi att läraren beskrivs på detta sätt för att förmedla en stereotypisk 

bild av en lågstadielärare. Här får vi en indikation på att Moa är en kvinna då hon benämns 

med hon och att läraryrket då representeras av en kvinna. Vi kan se i dagens samhälle att 

majoriteten av lågstadielärare är representerade av just könet kvinna, författaren Richard 

Hultén har därav följt denna norm. Om det är omedvetet eller medvetet kan vi inte avgöra 

utifrån vår analys, men det vi kan urskilja är att det är den enda bild som ges i läromedlet.  

Läraren Moa är för det mesta klädd i könsneutrala färger, då hon på vissa bilder bär grön tröja 

och blåa byxor och på andra bilder blå tröja med blåa byxor. På sidan 38 är enda gången hon 

bär kjol, som anses vara ett kvinnligt klädesplagg, och följer därför normen på just denna bild. 

Detta är även enda gången i läromedlet vi uppmärksammat att en karaktär bär något annat än 

byxor oberoende kön. Det är dock endast vid ett tillfälle och vi kan därav inte dra slutsatsen 

att läromedlet är helt konsekvent med könsneutrala kläder, även om majoriteten påvisar att det 

är könsneutralt.  

5.2.6 Djur i läromedlet 
	
Läromedlet skriver ett flertal gånger om djur i boken. Djuren är benämnda utifrån namnet på 

dess art, och benämns inte vid ett specifikt kön. När det är något som ska specificeras skrivs 

djuret fram med den och det. Ett undantag är på sidan 30 där eleverna ska läsa en faktatext om 

snigeln Sigrid. Här har man alltså valt att benämna snigeln vid ett namn, som i det här fallet är 

ett kvinnligt namn.   

5.2.7 Prima svenska 2 i förhållande till Lgr11 
	
För att sätta Prima svenska 2 i förhållande till läroplanen från 2011, så anser vi att läromedlet 

har till en stor del tagit grund i den aktuella läroplanen. Då många av värdena från läroplanen 

kan återspeglas i läromedlet, kan vi se att författaren är medveten om vad som skrivs i Lgr11 

med fokus på genus och jämställdhet. Vi anser att författaren har haft ett genustänkande då 

huvudkaraktären bryter normerna för hur en flicka ska vara samt att det även finns tillfällen 

där en pojke bryter normerna, vilket visar på att det finns intressen och personlighetsdrag hos 
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karaktärerna oberoende av könstillhörighet. Därför anser vi att läromedlet förhåller sig väl till 

Lgr11, i den del vi har valt att fokusera på. Däremot när författaren Hultén väljer att 

presentera en känd barnboksförfattare i läromedlet, har han valt endast en författare som 

representeras av det manliga könet. Detta är något vi förhåller oss kritiskt till i urvalet då det i 

Lgr11 står att skolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som kan begränsa eleverna 

lärande, val samt utveckling. Detta är som sagt skolans ansvar, men det är även något som 

författaren Hultén också kan förhålla sig till då hans läromedel används i ämnet svenska i 

grundskolan. 

6. Diskussion  

I följande avsnitt kommer våra analyser att diskuteras och jämföras. Vi kommer diskutera 

svaren på våra frågeställningar samt ta upp hur detta blir aktuellt för vår framtida 

yrkesprofession som lärare. Vi är medvetna om att analysen till stor del är baserad på våra 

antaganden och vår syn på hur genus och kön framställs. Diskussionerna är därför grundade i 

vårt synsätt på samhället och genom våra erfarenheter och vårt perspektiv på genus.  

Utifrån vår analys kan vi konstatera att det finns både skillnader och likheter i hur manligt och 

kvinnligt konstrueras i de båda läromedlen. Den första likheten vi ser i läromedlen Vi läser 

och lär 2 och Prima svenska 2, är att lärarna i båda böckerna är porträtterade och beskrivs 

som kvinnor. Detta gör att den stereotypa bilden som finns av att det oftast är kvinnor som är 

lågstadielärare stämmer i dessa fall. Då vi anser att läromedlet Prima svenska 2 ändå har ett 

genustänk, hade detta läromedel kunnat bryta denna stereotypiska norm genom att ha en 

manlig lärare. Vad hade det kunnat ge för effekter till våra elever i vår undervisning? Vi kan 

inte säga vad detta hade fått för konsekvenser för eleverna, men vi tror däremot att eleverna 

själva inte hade reflekterat över detta, men att det är något som man kan diskutera och lyfta i 

sitt klassrum. Det hade förmodligen blivit en annan och större reaktion om det hade varit en 

manlig lärare i Vi läser och lär 2, då vi tror att det var vanligare på den tiden med endast 

kvinnor som lärare på lågstadiet.  

Något vi däremot kan se en skillnad i är hur familjekonstellationerna framställs i de två 

läromedlen. I det äldre läromedlet Vi läser och lär 2, är familjen ett centralt inslag där vi får 

en tydlig bild av kärnfamiljen. Kvinnorna framställs oftast som omhändertagande mammor 

med en huvudroll i hemmet, medan männen är framställda som yrkesutövare. I Prima svenska 

2 får vi däremot inte en så ingående bild av hur familjerna är konstruerade, då fokus ligger på 
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barnen i läromedlet och deras vardag, och där en beskrivning av deras familjesituation saknas. 

Därför kan vi inte dra en slutsats om att familjekonstellationerna ser olika ut, men att Prima 

svenska 2 däremot kan ha gjort detta medvetet för att inte ge en stereotypisk bild. Prima 

svenska 2 kom ut år 2015, vilket vi anser är relativt nutid. För att sätta detta i vårt perspektiv i 

dagens samhälle, vet vi att barn idag kommer från olika förhållanden och lever i olika 

familjekonstellationer. Vi tror därför att det är ett medvetet val av författaren att inte skriva 

fram hur familjekonstellationerna ser ut till karaktärerna i läromedlet.  

Ännu en påtaglig bild vi får av konstruerandet av det kvinnliga könet i läromedlet Vi läser och 

lär 2, är att de framställer kvinnans typiska sysslor som att laga mat och baka. Återigen är 

detta ett exempel på att detta läromedel inte har ett genustänk utifrån dagens bild av 

jämställdhet. Hade man däremot gjort denna analys med samma frågor som vi ställer, men 

jämfört läromedlet Vi läser och lär 2 från år 1973, med ett läromedel från år 1950, hade 

förmodligen bilden blivit en helt annan. Som vi nämnt i vår analys, började man på 70-talet 

att tala mer om jämställdhet mellan könen. Kanske hade man då ansett att Vi läser och lär 2 

har ett genustänk. Vi kan urskilja ett genustänk i läromedlet på vissa delar, men det är inte 

lika starkt som i Prima svenska 2.  

En påtaglig bild vi istället får av konstruerandet av det manliga könet är att männen framställs 

som den arbetande mannen som försörjer familjen, i Vi läser och lär 2. Genom att läromedlet 

endast visar typiska manliga yrken utifrån normen som exempelvis, murare, snickare, läkare, 

polis, brevbärare och andra hantverkaryrken, är det bilden att just män ska utöva dessa typer 

av yrken som förmedlas till eleverna. Ett liknande exempel av detta i Prima svenska 2, är när 

de väljer att lyfta Roald Dahl som en känd manlig barnboksförfattare. Även detta förmedlar 

en bild till eleverna att det är män som arbetar inom författaryrket. Här hade läromedlet 

kunnat lyfta både en känd manlig och en kvinnlig barnboksförfattare, som exempelvis Astrid 

Lindgren, för att de ska få syn på att det finns författare av båda könen. Som Andersson och 

Holgersson skrev i sitt examensarbete om vikten av att ge unga både manliga och kvinnliga 

förebilder (Andersson och Holgersson 2014, s.44), menar även vi på att det är nödvändigt att 

visa för eleverna att båda könen kan arbeta med dessa exempel av yrken, för att de ska få 

insikten om att de kan jobba med vad de vill oavsett kön. Om vi i vår yrkesprofession som 

lärare hade använt oss av detta läromedel i vår undervisning, hade vi valt att lyfta en kvinnlig 

författare med barnen, trots att läromedlet inte gör det. Detta för att vi tror att det är enormt 

viktigt att prata och diskutera med våra elever om vilka möjligheter de har i framtiden, utan 

att begränsas av sitt kön. Vi vill poängtera att även om det är ett läromedel som vi inte tycker 
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når upp till de kriterier som vi anser är viktiga, måste vi komma ihåg att läromedel endast är 

ett komplement i vår undervisning, där vår uppgift som lärare är att utforma undervisningen.  

Begreppet genus är något som kan definieras och tolkas på många olika sätt. Vårt 

förhållningssätt till begreppet i denna uppsats har varit att se på det som att framställa det 

sociala könet genom att konstruera och reproducera karaktärernas genus med hjälp av hur de 

beskrivs i textform samt hur de framställs på bild, exempelvis vid kläd- och färgval. De 

likheter vi ser i de två läromedlen vi har analyserat är att vi kan se att barnen är klädda relativt 

lika, oavsett kön. Det vi däremot lägger märke till är att flickorna är klädda på samma sätt 

som pojkarna, och inte tvärtom, utifrån vår tolkning. Vi menar inte på att byxor är manliga 

kläder, i alla fall inte i dagens samhälle. Men att det anses vara mer socialt accepterat att som 

tjej bära byxor än att som kille bära en kjol eller klänning. Det finns inga exempel på detta, att 

en kille bär exempelvis en klänning, i något utav dessa två läromedel, vilket förmodligen har 

gjorts medvetet av författarna, då det hade varit mer uppseendeväckande och möjligen startat 

en diskussion. En svårighet i analysen av färgvalen på kläderna uppstod då läromedlet Vi 

läser och lär 2, är tryckt i svartvitt. Vi kunde därför inte göra en jämförelse mellan resultaten i 

denna fråga. Det vi däremot kunde se i Prima svenska 2 var att författaren till läromedlet har 

lagt tanke bakom att ge karaktärerna könsneutrala färger på kläderna. När vi menar att 

karaktärerna har könsneutrala kläder menar vi på att flickor och pojkar är klädda i färger som 

de båda bär, inte i färg som endast ett utav könen bär genom läromedlet. Men även här lägger 

vi märke till att man väljer att klä flickorna i färger som blått och grönt, som kan ses som 

manliga färger, medan det återigen finns en avsaknad av vad som kan ses som typiskt 

kvinnliga färger hos pojkarna, med undantag för Nibar som bär en lila tröja. Ännu ett exempel 

på där läromedlet Vi läser och lär 2 inte är speciellt normbrytande, är på bilden där de 

porträtterar ett luciatåg. Genom att framställa Lucia som en tjej och stjärngossar som pojkar, 

är det den bilden som ges till eleverna att ett luciatåg ska se ut. I dagens luciatåg kan vi se 

pojkar som är lucia eller flickor som är stjärngossar. Men trots att det idag är vanligare att 

bryta mot denna norm, ger det fortfarande reaktioner när det är en kille som är Lucia. Vi tror 

att detta kan ha att göra med att det är en historisk tradition som för vissa är känsligt att rubba 

på.  

I analysen av hur genus reproduceras i bild och text, har vi även valt att se på hur 

karaktärernas roller framställs genom personlighetsdrag och intressen. En utstickande karaktär 

i Prima svenska 2 är My som genom hela läromedlet bryter mot den stereotypiska bilden av 

att vara tjej i hennes ålder. I dagens samhälle är hennes normbrytande inte längre ett 
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normbrytande, anser vi. Att hon har intressen som anses vara för pojkar, är något som vi inte 

tycker är så pass uppseendeväckande att det idag skulle vara ovanligt. Hon utmärker sig på 

det sättet att hon leker med andra pojkar och framstår som tuff och modig i jämförelse med 

hennes bror, men vi får aldrig se henne i kontrast till andra flickor i läromedlet. Vi kan därför 

inte säga att hon skiljer sig ifrån de andra flickorna, då vi inte har något att jämföra med. På 

detta sätt menar vi att Prima svenska 2 har en medvetenhet om hur genus konstrueras och 

reproduceras i text och bild.  

När vi har sett på karaktärernas roller i Vi läser och lär 2 kan vi se att genus konstrueras och 

reproduceras genom att framställa könen med typiska karaktärsdrag för vardera kön. Tjejerna 

framställs vid flera tillfällen som lugna, ordningsamma och skvallrande, medan pojkarna 

framställs som busiga, bråkiga och aktiva. Här anser vi att läromedlet förmedlar och 

upprätthåller de normer som finns kring vad som anses vara ”flickigt” och ”pojkigt” när det 

kommer till beteende och intressen. Som Kåreland och Lindh Munther menar så är barn 

medvetna om de förhållningssätt och förväntningar som finns på hur de bör vara utifrån sitt 

kön, och detta är också något barn försöker upprätthålla (Kåreland och Lindh Munther 2005, 

s.74). Vi tror att konsekvenserna av att använda läromedlet Vi läser och lär 2 i sin 

undervisning, blir då att eleverna inte får syn på andra förhållningssätt för hur de får vara. 

Denna aspekt är något vi ser som oroväckande och vi skulle därför inte använda oss av detta 

eller ett liknande läromedel i vår undervisning, men att det på 1970-talet inte väckte samma 

oro då genusfrågan och jämställdhet inte var lika aktuellt då som det är idag.  

I de båda läromedlen förekommer det texter om djur. Skillnaden de gör här är att Vi läser och 

lär 2 har valt att könsdefiniera alla djur som en han, medan Prima svenska 2 har valt att inte 

könsdefiniera alls, vid ett undantag där författaren benämnt djuret som en hon. Att författaren 

till Prima svenska 2 valt att inte benämna djuren vid kön kan vara av strategiska skäl. Genom 

att skriva fram djuret med den och det definieras inte djuret vid ett kön och framställs på detta 

sätt som neutralt. Författaren lägger då istället vikt på djuret som art och inte utifrån vilket 

kön det har. Däremot när ett djur benämns vid ett kön vid ett tillfälle i boken, har författaren 

valt att ge detta djur ett kvinnligt namn. Detta motsätter alltså det Kåreland visat i sin studie 

att barn ofta möter manliga gestalter i böcker som är riktade mot barn. Vi kan inte heller i 

detta fall avgöra om det är medvetet av författaren, eftersom det bara ges ett exempel där ett 

djur benämns vid namn. Men författaren har dock ändå valt just ett kvinnligt namn, vilket kan 

indikera på en normbrytande avsikt. Varför har man då valt att i det äldre läromedlet från 70-

talet att definiera djuren som han? Vi har inget svar på detta, men vi tror däremot att man har 
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valt att göra så för att man förr valde att benämna vid han, oavsett vilket kön det egentligen 

handlade om.  

Vi väljer att avsluta denna diskussion med att lägga fokus på hur detta ämne blir relevant och 

kan påverka oss i vår framtida yrkesprofession som lärare. Våra frågor blir relevanta för oss i 

vårt framtida yrke, då vi i vårt dagliga arbete kommer behöva analysera de läromedel vi 

använder oss av. För att vi ska veta att vi förmedlar en bild av jämställdhet till våra elever 

behöver vi få syn på hur de läromedel vi kommer använda oss av framställer genus och kön. 

Alla blivande och yrkesverksamma lärare bör vara medvetna om att vi kontinuerligt förmedlar 

en tanke om genus och könsnormer till våra elever genom våra läromedel. Vad som skrivs i 

dessa behöver därför uppmärksammas och medvetengöras.  Vi tror att läromedlet Vi läser och 

lär 2, ansågs vara ett välfungerande läromedel i sin tid, men att det är ett läromedel vi inte 

skulle använda oss av idag. Detta då det läromedlet ger en framställning av genus och kön 

som vi inte sympatiserar för. Däremot är Prima svenska 2 ett läromedel som vi mycket väl 

skulle kunna använda oss av i vår undervisning, då vi anser att läromedlet bryter mot många 

viktiga normer. Läromedlet passar in i den tid vi lever i nu, då det är ett aktuellt ämne i 

dagens samhälle och i den aktuella läroplanen. Skulle man däremot analysera Prima svenska 

2 om trettio år, så skulle man troligen hitta fler brister än vad vi har gjort idag. Vi hoppas på 

att samhället komma vara ännu mer jämställt om trettio år, där man inte längre gör någon som 

helst skillnad på pojkar och flickor i hur de bör vara eller hur de ska klä sig. Dessa frågor 

ligger oss varmt om hjärtat för att vi kommer påverka våra elevers framtid genom hur vi 

pratar om framställningen av genus i vår undervisning. Vi tror att medvetenhet är grunden till 

jämställdhet.  

6.1 Slutsats  

Vi kan utifrån vår analys dra slutsatsen att framställningen av genus och kön i läromedel 

förändras över tid. Dels med tanke på hur samhället ser ut men också utifrån den läroplan som 

är aktuell för den tidsperioden. De slutsatser vi har kommit fram till, vill vi återigen poängtera 

kommer ur vårt perspektiv och hur vi har sett på framställningen av genus och kön i de 

läromedel vi har analyserat. Vi är medvetna om att resultatet hade blivit annorlunda om 

analysen hade genomförts av andra med andra synsätt och perspektiv på ämnet. Det vi 

däremot har kommit fram till är att det fortfarande görs skillnad på pojkar och flickor i 

läromedel och att traditionella normer lever kvar än idag.  
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