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1.Inledning 

Den första bok många barn möter är den första läseboken i skolan. Man tittar på bilderna, 

fascineras av bokstäverna och sedan plötsligt – knäcker man koden! Man övar och läser om 

och om i boken, helt uppslukad av den nya värld av läsning som öppnar sig. Vi är nog många 

vuxna som har starka minnen av vår första läsebok. Än idag ler vi när vi bläddrar bland 

bilderna och igenkännande läser den enkla texten – boken är en del av vår barndom, den 

väcker minnen och har påverkat oss. 

I samhället pågår en ständig debatt om jämställdhet och vikten av att arbeta för denna 

inom alla områden. Denna debatt är ofta knuten till ämnen som kvotering till arbeten och 

studier och kvinnors rätt till lika hög lön som män. Men debatten rör även skolan. 

     Som lärare har man många möjligheter att påverka sina elever till utveckling. Ett av de 

verktyg man som lärare förfogar över är läromedlen. De styrdokument man som lärare har att 

följa pekar tydligt på vikten av att verka för jämställdhet (SKOLFS 2011:144) samtidigt som 

de ger läraren friheten att själv välja hur man undervisar, till exempel vilka läromedel man ska 

använda. Forskning visar också att lärare i hög grad lutar sig mot läromedlen för att försäkra 

sig om att uppnå mål för läroplaner och kursplaner (Skolverket 2006b:10).  

    På sjuttiotalet började man inom många skolämnen, däribland svenska, intressera sig för 

genusperspektivet. Man insåg vikten av att även läromedlen genomsyrades av detta perspektiv 

(Thurén 2002). Eftersom läromedlen spelar en stor roll i undervisningen är det intressant att 

granska vilket genomslag genusperspektivet kommit att få i den första läseboken och hur de 

förhåller sig till de jämställdhetsvärden som finns uttryckta i styrdokumenten. Ett bra sätt att 

mäta den utvecklingen är att jämföra två likvärdiga böcker som använts i undervisningen i 

samma svenska kommun, den ena innan och den andra efter att genusperspektivet fått sitt 

genomslag. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Den svenska skolans mål och strävan är jämlikhet mellan könen. Denna strävan ska 

genomsyra allt från lärarens bemötande av eleven till läroböckers utformande etc. Syftet med 

den här undersökningen är att jämföra två läromedel i svenska för årskurs ett i grundskolan 

från olika perioder utifrån ett genusperspektiv och undersöka huruvida jämställdheten fått ett 

större genomslag i den modernare läroboken. För att göra det jämförs två läroböcker som 
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använts i undervisningen i samma kommun men vid två helt olika tidpunkter och som 

dessutom är utgivna av samma förlag.  

    Mina frågeställningar är: 

 På vilket sätt beskriver författarna i sin lärarhandledning att lärare och elever ska 

arbeta med bokens övningar utifrån ett genusperspektiv? 

 I hur grad blir kvinnor och män representerade i text och bild? 

 Hur representeras kvinnor och män, flickor och pojkar i text och bild? Vilket genus 

förknippas med vilka verksamheter eller sysselsättningar?  

1.2 Disposition 

Efter inledning, syfte och frågeställningar för undersökningen presenteras bakgrunden till att 

det som senare kom att kallas genus blev något uppmärksammat i Sverige och också en 

genomgång och förklaring av begreppen genus och jämställdhet. Forskning kring läromedel, 

genus och jämställdhet presenteras samt den metod och det material som använts. Slutligen 

presenteras undersökningens resultat under ”resultat och analys” och slutligen sammanfattas 

och diskuteras alla resultat i den avslutande delen. 

 

2.Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag i korta drag ge en introduktion till utvecklingen av 

genusperspektivet. Under 1960- och 1970-talen skedde stora samhällsförändringar i Sverige 

och det bidrog till att många universitetsämnen förändrades, däribland svenskämnet. Men 

redan tidigare hade en förändring så smått börjat ske. 1958 bestämde man sig för att öka 

tillgängligheten på kvinnoforskningslitteratur och började bygga upp de Kvinnohistoriska 

samlingarna i Göteborg, ge ut en kvinnohistorisk skriftserie och att samla in arkivmaterial 

från kvinnoforskningslitteratur (Williams, Anna 1997:12, 13, 27). 

    På 60-talet började man sedan också producera kvinnohistoriska avhandlingar i Göteborg. 

1960 skrev Gunnar Qvist avhandlingen Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846 och tillsammans 

med Gunhild Kyle skapade man en kvinnohistorisk forskarmiljö (Williams 1997). 

        Sedan dess har genusperspektivet fördjupats. Idag är det något som även gäller för 

läromedel. När det gäller läromedel har de historiskt sett varit en av statens styrfaktorer för att 

skapa en enhetlig skola. 1991 beslutade riksdagen att de statliga skolmyndigheterna skulle 
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förändras. De förändringarna innebar bland annat att Statens Institut för Läromedel (SIL) 

skulle avvecklas och staten helt skulle sluta ha kontroll och styrning av läromedel. Tidigare 

angav staten ramar och fördelning av ekonomiska resurser och reglerade på så sätt 

läromedelsval och läromedelsanvändning. Kursplanerna då, till skillnad från de vi har idag, 

hade också mer detaljerade anvisningar om vad undervisningen skulle innehålla och hur den 

skulle genomföras. Det fanns också ofta exempel på lämpliga läromedel i anvisningar och 

kommentarer till kursplanerna för olika ämnen (Skolverket 2006b:13). 

    Idag har staten det övergripande ansvaret för mål och föreskrifter medan kommuner och 

skolor har fått ansvaret för både tolkning och genomförande av målen. I det styrsystem som 

råder idag är det lärarens professionella ansvar och hans eller hennes frihet att välja metoder 

för att uppnå uppsatta mål som betonas. Målen för de nationella kursplanerna är desamma för 

en kurs för alla skolor i hela landet men hur man väljer att nå målen och vilka läromedel man 

använder kan variera. Det kan bero på lokala tolkningar men också att man anpassar sig efter 

att eleverna har skiftande bakgrund och förutsättningar (Skolverket 2006b: 13). 

 

 

2.1 Genus och jämställdhet 

I detta avsnitt kommer begreppen genus och jämställdhet definieras och förklaras. Det 

kommer även att utredas vad gällande styrdokument ger för anvisningar kring dessa begrepp. 

2.1.1 Vad genus och jämställdhet är 

I Sverige började vi använda begreppet genus på 1970-talet för att markera att vi talar om det 

socialt konstruerade könet. Många av de ojämlikheter och skillnader som finns mellan män 

och kvinnor går inte att förklara med biologiska skillnader utan är en social konstruktion 

(Edling, Christofer 2013). 

   Yvonne Hirdman (2001:6, 59-71) förklarar och utreder begreppet genus. Hon förklarar att 

kön eller genus inte är något redan existerande, kön skapas socialt, vi gör kön. Mannen 

uppfattas oftast som normen och kvinnan som avvikelsen från denna norm.   

    Hirdman (2001:11) talar om att ordet ”genus” antogs av kvinnoforskare som hon själv i 

början av 1980-talet som en svensk översättning av engelskans ”gender”. ”Gender” betyder i 

engelskan både slag/sort som genus men också ”kön”. Anledningen var att man tyckte sig 

behöva ett nytt ord för att betona och beskriva 
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[…]det feministiska credot, att bakom de fasta formerna ”kvinnor” och ”män” döljer sig  

fasadbelysa könens sado-masochistiska relation och påvisa den ständigt pågående (de-

)formeringen av Hon och Han i denna relation. (Hirdman 2001:12) 
 

    Begreppet ”könsroll” hade vid denna tid på 1980-talet förlorat sin kraft. Hirdman (2001: 

13) menar att begreppet belyser och fasthåller bindestrecket mellan kön- och roll. Och 

begreppet får oss att fortsätta ställa oss frågan om vad som egentligen spelar störst roll för hur 

vi uppträder och handlar – ”könet” eller ”rollen” (det sociala/kulturella)? 

    Hirdman (2001:14) förklarar varför det är så viktigt att förstå genus: 

Att förstå genus- tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor som kön- som en 

mänsklig uppfinning, en artefakt, en konstgjordhet, innebär att man försöker sudda ut denna 

hårda uppdelning, att man söker nå en förståelse som kommer förbi den dualistiska 

uppdelningen av kön/kropp- genus[…} (Hirdman 2001:14.) 

 

    Hon förklarar också vidare att genus kan användas för att kunna förstå och diskutera 

”utsträcktheten”. Hon förklarar att 

[…]genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt: tankarna om 

manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, situationer, 

tyg, mat, politik, arbete. Det handlar om överförda abstraktioner[…] (Hirdman 2001:16.) 

 

   Raewyn Connell beskriver det hon kallar ”den moderna genusteorin.” (2003:12) Connell 

pekar på en samling fakta om allt från politik och ekonomi till populärkultur, barndom och 

ungdom och visar på hur alla dessa fakta hänger ihop och styrs av genus på olika sätt. Hon 

pekar på att 93 procent av ministrarna i världens regeringar är män, att de flesta våldsbrott 

begås av män, att kvinnor är de som gör det mesta hushållsarbetet i de flesta samhällen idag 

och får sämre lön än sina manliga arbetskamrater för samma arbete. De västerländska 

medierna är trots kvinnorörelsernas fyrtioåriga kritik fortfarande fullspäckade med bilder av 

kvinnor som är passiva. Medan pojkar lärs upp att framstå som hårda och dominerande och 

uppmuntras att ägna sig åt tävlingssporter och att visa sig tuffa. Alla dessa fakta blir till ett 

mönster, det Connell (2003:11-13) kallar ”det moderna samhällets genusordning.”  

    Maskulinitet till exempel, menar Connell (2003:15), är inget man föds med utan något som 

man lär sig och utvecklar så att man blir man. Vi konstruerar oss själva som maskulina eller 

feminina och vi visar genom vårt sätt att uppträda i vardagen vilken plats vi intar i 

genusordningen. 

    Connell (2003:23) talar om att genus förhåller sig till människokroppen. Att det finns en 

allmän uppfattning att genus speglar den naturliga skillnaden mellan manliga och kvinnliga 

kroppar. Felet med detta är, menar hon, att uppfattningen grundar sig på tanken att 

”[…]kulturella mönster enbart är en ’avspegling’ av kroppsliga skillnader.” Connell 

(2003:21) definierar genus: 
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Genus är en struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva arenan, och 

en samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva skillnader mellan 

kroppar i de sociala processerna.  

    Man kan säga att genussystemet är en ”ordningsstruktur av kön.”(Connell 2003:404) Andra 

sociala ordningar som de sociala, ekonomiska och politiska bygger på att genussystemet är 

basen. Genussystemet bygger på två logiker: 

1. Den ena logiken är just dikotomin, dvs isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas. 

2. Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, därmed 

utgör de normen för det normala och det allmängiltiga. (Connell 2003:404) 

 

    Connell (2003:407,15) hänvisar till Jurgen Habermas tre olika reproduktionsprocesser och 

översätter dem till genussystemets förståelseramar. Två av dem är social integration och 

socialisering. Connell menar att social integration går att översättas till institutioner, artefakter 

och arbetsdelning mellan könen medan socialisering handlar om den direkta inlärningen: ”Det 

ska böjas i tid det som krokigt ska bli; inte ska du gråta som är pojke; etc., etc.” Connell 

(2003:416) talar också om ”systemförändrande dynamiker”, om hur en förändring kan 

åstadkommas. Hon talar om den gällande normen och hur en förändring av den kan komma 

till stånd: 

Det kan den få när isärhållandets tabu bryts. Det gör den när kvinnor tvingas/får lov att 

göra det män gör och vice versa- ju svagare/mindre isärhållandet verkar, ju mer 

illegitimt blir den manliga normen.[…]så att där kvinnor kommer in på tidigare manliga 

platser, gör manliga sysslor och excellererar i manliga egenskaper, försvinner mannen 

ut mot nya områden. Kvinnor befinner sig hela tiden tre steg efter, medan männen 

driver civilisationsutvecklingen ständigt framåt.  

 

Statistiska centralbyrån(SCB 2012: 4) talar om hur man kan mäta kvantitativ jämställdhet och 

säger att det 

[…]innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden inom 

samhället, t.ex. inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. 

Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. Finns det mer 

än 60 procent män i en grupp är den mansdominerad.  

 

2.1.2 Vad styrdokumenten säger om genus och jämställdhet 

 
    Skolans styrdokument talar om jämställdhet som både ett mål och ett innehåll för skolan. 

Detta framkommer i Moira von Wrights rapport Genus och text. När kan man tala om 

jämställdhet i fysikläromedel? (1998:7) som ligger till grund för skolverkets projekt 

Jämställdhet i läromedel.  

    Både läroplaner och kursplaner talar om vikten av att verka för jämställdhet. I Läroplanen 

för grundskolan (SKOLFS 2010:37:.5.) talas det redan inledningsvis om hur ”skolväsendet 

vilar på demokratins grund.” Utbildningen i skolan ska ”utveckla kunskaper och värden” och 

”… förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
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demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Skolan ska även förmedla 

värden såsom jämställdhet mellan kvinnor och män och se till att ingen blir utsatt för 

diskriminering på grund av kön. 

    Vidare talas det i läroplanen för grundskolan (SKOLFS 2010:37:6) om vikten av att alla 

som verkar i skolan ska hävda dessa grundläggande värden. Det sägs också tydligt när det 

gäller mäns och kvinnors rättigheter: 

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

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

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

manligt och kvinnligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet. (SKOLFS 2010:37:6) 

 
    I kursplanen för grundskolan (SKOLFS 2010:37:9) talas det om hur eleven ”ska ges 

möjlighet att utveckla språket för att tänka…” och att de i mötet med olika texter ska ges 

förutsättningar att utveckla den egna identiteten. Alla dessa avsnitt i läroplanen (SKOLFS 

2010:37) har plockats från den tidigare Läroplanen (Lgr 94). Undantaget är avsnittet om 

synen på språket där samma tanke återfinns på båda ställen men med olika formuleringar. I 

den gamla läroplanen (Lgr 94:5) sägs det att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade.” I den nya läroplanen är tanken omformulerad och ytterligare utvecklad: 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker.” (SKOLFS 2010:37: 9) 

    När det gäller det centrala innehållet för årskurs 1-3 talas det i den nya läroplanen om 

”lässtrategier för att förstå och tolka texter”, ”berättande texters budskap, uppbyggnad och 

innehåll”, ”litterära personbeskrivningar” och ”några skönlitterära barnboksförfattare och 

illustratörer”. (SKOLFS 2010:37: 223) 

 

2.2  ABC-boken som genre och läsebokens utveckling i 

Sverige 

ABC-boken har bara behandlats marginellt i barnlitterära sammanhang och mest studerats ur 

pedagogisk synvinkel men trots det är den viktig, menar Vivi Edström, Kristin Hallberg, Ulla 

Rhedin, Barbro Schaffer, Boel Westin. ( 1991:21) Den måste uppmärksammas: 

Men ABC-boken är viktig ur flera aspekter. Den är basen för vår upplevelse av text och 

tecken. Knappast någon bok kan ha haft större inflytande än den. För många människor 

i äldre tid betydde ABC-boken inte bara det första mötet med bokstäverna utan också 
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med bilder. Och den innebar som nämnts mer än så: ett inträde i det religiösa systemet 

(katekes-alfabetet), information om normer och tillvaron i allmänhet.  

 

    Detta latinska alfabete vi har idag, menar Edström, m.fl. (1991:15) med sina ”avancerade 

och abstraherande tecken måste för barn ständigt på nytt konkretiseras med bilder, exempel 

och berättelser. ”De menar också att ”en oändlig rad av apor, citroner och äpplen passerar 

genom våra läsläror. Med eller utan verser.” 

    Redan under renässansen fanns det illustrerade alfabetet. ABC-boken introducerades i 

Sverige på 1600-talet. Den äldsta illustrerade läsebok vi har i Sverige är från 1746. Man tror 

att bilderna kommer från det tyska alfabetet. De föreställer mest djur och olika föremål. 

Fortfarande långt in på 1800-talet så hade Tyskland ett stort inflytande över ABC-böckerna i 

Sverige, till exempel över boken ”Bilder-ABC-bok för små snälla barn” från 1851. Vid 

bokstaven A visas ett äpple upp, eftersom det på tyska heter ”Apfel” och vid S ett får eftersom 

det tyska ordet är ”Schaf” (Edström m.fl. 1991:16). 

    Det som kom att bestämma hur barnlitteraturen skulle se ut var vilka behov 

uppfostringssystemet hade. Man undervisade barnen i både läsning och moral genom 

läseboken. I Sverige anknöt man gärna läseboken till Katekesen. Man kunde ha en allt-i-ett-

bok där läskäran ingick tillsammans med Fader Vår, syndabekännelsen, siffrorna, 

multiplikationstabellen och annat man tyckte tillhörde nyttigheterna. På sista sidan var det 

ofta en bild av en tupp som både var en kristen symbol och en bild av den skarpa 

observationen (Edström m.fl. 1991:16). 

    Vid slutet av 1800-talet var avsikten med läseboken inte längre bara att undervisa utan det 

började också handla om att roa och ge skönhetsvärden. Under 1900-talet blev det vanligt att 

börja ge ABC-böckerna bilderbokskaraktär (Edström m.fl. 1991:16). 

    I början av 1900-talet skapades ett skolboksprojekt av överlärare Alfred Dahlin i 

Huskvarna. Det var sammantaget fyra böcker som gemensamt kom att kallas Nya läseboken. 

Det var Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. (1906-1907) av Selma Lagerlöf, 

Svensk vers. (1908) Psalmer, sånger och visor utvalda av Alfred Dahlin, Svenskarna och 

deras hövdingar. Berättelser för gamla och unga, 1-2 (1908-1910) av Verner von Heidenstam 

och Hem och hembygd (1912) av Anna Maria Roos (Ollén 1996:11, 31). 

    Nya läseboken försvann från skolorna på fyrtio- och femtiotalen. Dagens skola som inte har 

den klassiska katederundervisningen prövar många slags friare arbetsformer och har en 

outtömlig källa till annat läromedel, nämligen den litteratur som skapas för barns och 

ungdomars fritid, menar Bo Ollén (1996:33). Vidare menar han att vi idag har en vidare 
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definition av begreppet läromedel, både skönlitteratur och facklitteratur kan användas som 

kunskapskälla och för att komplettera eller ersätta både läro- och läseböcker.  

 

2.3  Läromedel, genus och jämställdhet 

Det har bedrivits en hel del forskning för att granska läroböcker i Sverige ur ett 

genusperspektiv. 

    Skolverkets rapport 284 Läromedlens roll i undervisningen. Grundskollärares val, 

användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. (2006b) 

granskar läromedel och deras roll i skolan. Man börjar med att konstatera att den kunskap som 

finns om läromedlens roll i den svenska skolan som är mål- och resultatstyrd grundar sig i 

mycket på undersökningar som gjordes i det gamla skolsystemet(2006b:7). 

    Sammanfattningsvis kan man säga att den här forskningen visar att läromedlen och då 

särskilt läroboken, styr all undervisning i skolan och är en stark riktningsgivare i 

undervisningen. Det är läromedlet som i mycket påverkar vilket innehåll man tar upp på 

lektionen, som konkretiserar undervisningens mål och som håller eleverna sysselsatta. Vidare 

konstateras också i rapporten att det är lärarens pedagogiska grundsyn som i mycket avgör 

vilken plats läromedlen får i undervisningen. Och att hur stor roll läromedlen spelar också 

beror på vilket ämne det är. Läroböcker tycks ha störst inflytande över ämnen såsom språk, 

matematik och naturorienterade ämnen där ämnesstoffet bygger på varandra, medan de har 

mindre inflytande över ämnen där ämnesstrukturen inte är lika stark, som samhällskunskap 

till exempel (Skolverket 2006b:128, 129). 

    I Skolverkets undersökning (Skolverket 2006b:131, 132) visar både intervjuer och enkäter 

på att lärare tycker att både läroplan, kursplaner och betygskriterier betyder relativt mycket 

när de väljer läromedel. Många lärare anser också att styrdokumenten inte ger dem någon 

direkt hjälp när det gäller alla välja läromedel men däremot en indirekt hjälp eftersom det är 

målen och betygskriterierna som utgör grunden för hur de planerar undervisningen och vilka 

arbetsuppgifter de väljer. Undersökningen visar även att lärarna ser läroboken som en garanti 

för att alla målen ska uppnås i undervisningen. 

    Von Wright (Skolverket:1998) gör i sin rapport en analys av jämställdhet i läromedelstexter 

för gymnasiet kombinerat med en fördjupning av genusproblematiken för att undersöka i 

vilken mån läromedlen stöder jämställdheten. Resultatet av hennes forskning är att 

läromedlen inte är jämställda (1998:62-65). 
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    Skolverket har också gett ut En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker 

(2006a). Till grund för Skolverkets uppdrag att granska läroböcker ur ett genusperspektiv 

ligger en avgränsning, förklaras tidigt i rapporten. Värderingen om vad som anses 

diskriminerande ska göras i relation till läroplanens värdegrund. I undersökningen granskas 

läroböckerna ur ett jämställdhetsperspektiv med det statliga jämställdhetsmålet i fokus. 

Författarna till rapporten menar att  

 […]läroboksförfattare ska tänka på ’könstillhörighetens betydelse för lärandet’ och att 

’både flickors och pojkars förutsättningar beaktas’. Samtidigt utvärderas jämställdheten 

utifrån i vilken utsträckning människor gör samma saker inom samma områden. 

’Varannan damernas’ är ett idealt mått […] Författare av läroböcker ska således ta 

hänsyn till könens särart utan att för den sakens skull särbehandla dem.(Skolverket 

2006a:32) 

 

    I rapporten (Skolverket, 2006a) beskrivs den idealiska läroboken med avseende på kön: 

[…] en sådan lärobok genomgående gestaltar och förmedlar jämställdhet mellan 

kvinnor, män och transpersoner. Den förebildliga läroboken innehåller vidare 

genomgående inslag som aktivt och medvetet främjar kvinnors, mäns och 

transpersoners lika rättigheter och möjligheter, motverkar traditionella könsmönster 

samt uppmuntrar eleverna att pröva och utveckla sina förmågor och intressen oberoende 

av könstillhörighet. (2006a:32) 

 

    I slutet på rapporten (Skolverket 2006:43,44) görs en sammanfattande, ämnesövergripande 

resultatbild. Man konstaterar att transpersoner är osynliggjorda i läroböckerna. Man kan 

visserligen finna ett fåtal personer som är svåra att könsbestämma i läroböckernas 

illustrationer. Men man drar slutsatsen att läroboksförfattarna inte menat att dessa ska 

representera transpersoner eftersom inget i bildtexterna tyder på detta. Man kunde finna ett 

fåtal undantag men på det stora hela konstateras att de inte hade någon prioritet i 

läroböckerna. Man menar att inte heller lärarhandledningarna talade om någon sådan avsikt. 

    Både kvinnor och män finns med på bilderna men pojkar och män är överrepresenterade. 

Männen och pojkarna har fler representanter och får göra fler saker än flickorna och 

kvinnorna och det finns vissa teman som är särskilt överrepresenterade av ett visst kön. Och 

för det mesta är detta kön mannen. Eftersom män och pojkar är överrepresenterade menar 

man att man kan säga att läroböckerna genomsyras av en manlig norm. (Skolverket 2006a: 

43). 

    Däremot konstaterar man i rapporten (Skolverket 2006a:31-33) att alla läroboksförfattare 

har infogat avsnitt där man särskilt kommenterar kön, könsrelationer och könsmakt. Men i 

vissa av läroböckerna vid dessa ställen samlat alla kommentarer i ett särskilt avsnitt vilket gör 

att de ligger som isolerade öar i läroböckerna. Jämställdheten genomsyrar inte den övriga 
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texten. Det finns också många exempel på hur man i läroböckerna ger motstridiga budskap 

angående jämställdhet i texterna. 

    Också en del studentuppsatser har undersökt läroböcker ur ett genusperspektiv. 

Undersökningen Historieboken-ur ett genusperspektiv.(2005) är gjord av Marianne Ainalem 

och Sara Svensson och undersöker sex av de mest använda historieböckerna för undervisning 

i Historia A på gymnasiet. I undersökningen görs en jämförelse mellan läroböckerna och 

sedan drar man slutsatser om vilka av böckerna som enligt deras teorier är användbara i 

undervisningen. 

    Undersökningen Genusperspektiv i historieundervisningen. En intervjustudie om hur lärare 

synliggör de båda könen i sin undervisning. (Nadja Carlsson, Linda Larsson 2010) behandlar 

också genusperspektivet och bygger på intervjuer av fem lärare på fyra olika gymnasieskolor i 

samma kommun med utgångspunkt från hur de ser på sin egen undervisning. 

     I Könsfördelning i två läromedel i ämnet Svenska för årskurs 9 (Anna-Karin Johansson 

2009.) undersöks två läromedel i ämnet svenska ur ett genusperspektiv.  Johansson (2009) 

undersöker läroböckerna med hänsyn till begreppen kön, genus och kanon och kommer till 

slutsatsen att den äldre läroboken hade ett lägre antal kvinnliga författare representerade än 

den nyare. Men att inte heller den nyare kan betraktas som jämställd. 

     I studien Läroböcker i historia för gymnasiet – ur ett genusperspektiv. En studie av 

läroböcker i historia för gymnasiet mellan år 1957-2004 (Maria Ristenvik 2008) jämförs sex 

läroböcker i historia för gymnasiet skrivna mellan åren 1957-2004. Här dras samma slutsats 

som i föregående nämnda studie, nämligen att man kan se ett tydligare genusperspektiv 

framträda i läroböckerna desto längre fram i tiden man kommer. Men att ingen lärobok, inte 

ens den just nu använda, når hela vägen fram. Den går inte att bedöma som jämställd. 

    Att den nutida läroboken inte är jämställd kommer också fram i undersökningen 

Genusperspektiv i historieboken förr och nu(Helena Wennerström 2013.) Undersökningen 

granskar två läroböcker i historia för gymnasiet, ena från 1969 och den andra från 1997 ur ett 

genusperspektiv. Författaren konstaterar att man kan se en tydlig skillnad mellan de två 

böckerna, att kvinnan ges ett större utrymme i boken av modernt datum, men att mycket 

vidare utveckling bör ske innan man kan komma att tala om jämställdhet. Det konstateras 

också att ingen av läroboksförfattarna i sina förord uttrycker en önskan att anta ett 

genusperspektiv i sin lärobok. 

   Maria Rosén undersöker ett nutida läromedel i sin undersökning Manligt, kvinnligt, jämlikt? 

En genusanalys av läromedlet ’Den levande litteraturen’ (2008) Syftet med hennes studie är 

att undersöka skillnader i hur manliga och kvinnliga författare presenteras i läromedlet och se 
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om det lever upp till skolans krav på jämställdhet. Resultatet av undersökningen är att 

läromedlet är långt ifrån jämställt. Det har brister både när det gäller urval gällande text, 

formulering och ordval men också när det gäller de tomrum som lämnats vid beskrivningar av 

kvinnliga författare och deras författarskap. 

 

 

 

3. Metod 

Detta kapitel kommer att behandla undersökningens metod, vilket är en innehållsanalytisk 

metod. Vidare kommer också val av läroböcker till undersökningen beskrivas och motiveras. 

Dessutom kommer de forskningsetiska principer som undersökningen bygger på presenteras. 

 

3.1 Innehållsanalys 

    Göran Bergström och Kristina Boréus (2005:43) beskriver metoden innehållsanalys i 

Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys De 

förklarar bakgrunden till metoden och berättar att den började användas i Sverige redan på 

1700-talet. Då dök en samling på 90 psalmer upp och psalmerna beskylldes för att 

underminera prästerskapet i svenska kyrkan, vara farligt populariserade och gagnade en 

oppositionell grupp. Nu startade en kontrovers om huruvida dessa sånger hade ett 

omstörtande innehåll eller inte. För att besvara denna fråga började man räkna religiösa 

symboler i sångerna i dessa böcker och sedan samma symboler i de etablerade sångböckerna 

men kunde inte finna någon skillnad. Detta anses vara det första exemplet i Sverige där man 

använde sig av en innehållsanalytisk metod. 

    Man kan använda sig av termen ”innehållsanalys” på lite olika sätt men det vanligaste sättet 

är att använda den om analyser där man kvantifierar, det vill säga räknar eller mäter hur ofta 

en företeelse förekommer i texten utifrån ett specifikt forskningssyfte. Ibland används 

uttrycket ”kvantitativ textanalys” istället. (Bergström m.fl. 2005: 43,44) I den här 

undersökningen handlar det om innehållsanalys i den samhällsvetenskapliga metoden. 

    ”Innehållsanalys” kan också användas på ett större område och handla om alla analyser 

som beskriver ett textinnehåll på ett systematiskt sätt, förklarar Bergström m.fl. (2005: 44.) 

Ofta väljer man att skilja mellan ”kvalitativ innehållsanalys” och ”kvantitativ 
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innehållsanalys”. De textanalyser där man inte räknar eller mäter något brukar då kallas 

”kvalitativa innehållsanalyser”. Men ibland görs dock undantag, förklarar Bergström m.fl. 

(2005:44), och analyser där man faktiskt kvantifierar men där man måste göra komplicerade 

tolkningar betraktas som mer kvalitativa än analyser där det bara krävs enklare tolkningar. 

    Vilken som helst text eller kulturartefakt kan analyseras med den innehållsanalytiska 

metoden, allt från dokusåpor och reklam till romaner. Som exempel nämns också läroböcker. 

Och nästan vad som helst kan räknas eller mätas med hjälp av denna analys. Metoden är 

därför särskilt lämplig för att jämföra olika slags texter från olika tidpunkter och används 

inom både samhällsvetenskap och humaniora. (Bergström m.fl. 2005:45) 

    Inriktningen har sina rötter i en empiristisk vetenskapssyn. Man söker efter manifesta 

inslag i texter, alltså sådant som uttrycks rakt ut. Men man kan använda dessa manifesta 

inslag för att komma år det som inte står uttalat. Man kan också kombinera innehållsanalys 

och med andra sorters analyser i samma undersökning av ett visst material. (Bergström m.fl. 

2005: 45.) 

    Den här undersökningen har inspirerats av Skolverkets rapport 285. (2006a) Metoden för 

den här undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys kombinerad med en kvalitativ 

metod. Metoden är kvantitativ innehållsanalys eftersom jag väljer att kvantifiera de antal 

gånger män och pojkar samt kvinnor och flickor nämns i texterna. Jag räknar både namn och 

de maskulina respektive feminina pronomen. Detta gäller både människor och djur eftersom 

djuren oftast kallas ”han” eller ”hon”, aldrig ”den”. Detta gäller även djur som man spontant 

inte brukar tänka på som ”han” eller ”hon”, till exempel ormen, råttan, fisken och ekorren. 

Och samma djur, till exempel katten, benämns på vissa ställen som ”hon” och på andra som 

”han”. (Bergström m.fl. 2005:45) 

    Men metoden är också kvalitativ eftersom jag analyserar på vilket sätt författarna i sin 

lärarhandledning vill att lärare och elever ska arbeta med bokens övningar utifrån ett 

genusperspektiv. Jag analyserar också hur (t.ex. vad gäller yrke och/eller sysselsättning) 

kvinnor och män blir presenterade och också hur ofta kvinnor respektive män blir 

presenterade i texten och i bilderna. Om de inte blir representerade lika ofta analyserar jag 

vilket genus som förknippas med de olika verksamheterna eller sysselsättningarna och om det 

är någon skillnad på vilket värde de olika verksamheterna ges. I undersökningen undersöks 

också hur de båda läromedlen ställer sig i relation till de krav på jämställdhet som framställs i 

skolans styrdokument.  
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3.2  Material 

Det material som används i undersökningen är två läseböcker i svenska. Båda två är den 

första boken för läsinlärning och de är utgivna av samma förlag, Almqvist & Wiksell, och har 

använts i undervisningen i samma kommun fast vid två helt olika tidpunkter. 

    Den första boken, Nu ska vi läsa. Första boken. (Stina Borrman, Ester Salminen, Frits 

Wigforss 1948) är utgiven 1948. Den andra boken, Mini och den magiska stenen (Lena 

Hultgren, 1995) är utgiven efter att genusperspektivet på 1970-talet gjort sitt intåg och börjat 

influera läroböckerna i Sverige. Det är den bok för läsinlärning som används på skolan idag. I 

undersökningen jämförs de två läroböckerna med genus som utgångspunkt för att se vilket 

genomslag genusperspektivet kommit att få på den första läseboken som används i 

undervisningen. Av utrymmesskäl är undersökningen begränsad till att gälla genus och därför 

inte transpersoner, nationell tillhörighet, etnicitet etc. som också går under de krav på 

jämlikhet som styrdokumenten uttrycker. 

 

3.2.1  Nu ska vi läsa. Första boken. (1948) 

Nu ska vi läsa. Första boken (Borrman m.fl. 1948) är skriven av två kvinnliga författare och 

en manlig och gavs ut 1948. Teckningarna är gjorda av en kvinnlig illustratör. Boken var 

tänkt att användas som elevernas första lärobok, det var deras första möte med text i skolan. 

Läromedelsförfattarna önskan var att eleverna uteslutande skulle arbeta med den boken tills 

de hade knäckt läskoden och var mogna för mer avancerade texter. (Borrman m.fl. 1948:1) 

    Nu ska vi läsa. Första boken (Borrman m.fl. 1948) är 95 sidor lång och bygger på principen 

att man ska lära sig läsa genom ljudning. Bokens upplägg är några bokstäver i taget 

introduceras. Det börjar med bokstaven O som illustreras genom en orm som biter sig själv i 

svansen. Bredvid illustrationen står lilla och stora O. Under illustrationen står en kort text 

skriven på rim: ”Runt omkring kan ORMEN sno, så han blir ett finfint O.” På liknande sätt 

introduceras också bokstäverna S, R och M. Sedan följer en sida med 12 illustrationer och 

bokstäverna O, S, M och R under. På följande sida finns sju illustrationer och bokstäverna är 

nu ihopsatta till fem ord som matchar illustrationerna.  

    Sedan bygger författarna allteftersom på med fler bokstäver. A och F introduceras med 

verser på rim och tillhörande illustration, en ny sida med 12 illustrationer och de nytillagda 

bokstäverna tillsammans med de gamla under. Och sedan en sida där alla sex bokstäverna 
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läggs ihop till ord med fyra tillhörande illustrationer. Och på så vis arbetar man sig successivt 

fram genom alfabetet och avhandlar bokstäverna O, S, M, R, A, F, E, K, N, T, I, Ä och L. 

(Borrman m.fl. 1948) 

    Efter genomgången av bokstäverna ändrar läseboken upplägg. Det kommer en sida med 

bilder och lite matematik. Och sedan börjar stycken med långa texter med tillhörande 

illustrationer. Som ett avbrott i texterna kommer ibland en sida med illustrationer med 

tillhörande bildtext eller bara en samling lösryckta ord och högre upp på sidan illustrationer 

som på något sätt kan kopplas till orden. Det förekommer också en sida med uppmaningar till 

barnen tillsammans med illustrationer: ”Rita en ren. Rita en säl. Rita en ek […]” Eller ”Läs 

och leta” där barnen ska koppla ihop ett antal ord med lika många illustrationer som står 

uppradade bredvid orden. (Borrman m.fl. 1948) 

    Sedan i den sista tredjedelen av boken fortsätter de sista bokstäverna att introduceras 

tillsammans med långa stycken med text och illustrationer varvade med sidor av uppmaningar 

till barnen. I slutet av boken har barnen lärt sig att läsa så pass att två sagor står att läsa. 

(Borrman m.fl. 1948) 

 

3.2.2  Mini och den magiska stenen. (1995) 

Mini och den magiska stenen (Hultgren 1995) är skriven av en kvinnlig författare och gavs ut 

1995. Illustrationerna är gjorda av en kvinna och en man. Boken är menad att användas som 

barnens första läsebok och är indelad i nio kapitel. Boken börjar med en stor heluppslagsbild 

utan tillhörande text. 

    Hela boken bygger på en berättelse om Mini, en liten figur på 15 cm som flytt från sitt land 

Miniland för att hitta någon som kan hjälpa honom att befria sin vän Millie från den elaka 

draken. (Hultgren 1995) 

    Nu har han kommit till en trädgård ute i vår värld där barnen Moa och Max bor 

tillsammans med sina familjer. Mini studerar i början barnen i smyg för att se om de passar 

för uppdraget i Miniland men sedan introducerar han sig. Barnens familjer introduceras; deras 

föräldrar och vad de jobbar med och deras familjesituationer. Max föräldrar bor tillsammans 

medan Moas är skilda. Moa och hennes syster bor hos mamma men hälsar på hos pappa i 

staden ibland över helgen. (Hultgren 1995) 

    Mini har en magisk röd sten som gör att han kan trolla och flyga. Tillsammans med barnen 

gör han mycket roligt, de har ett trädhus, sover i tält, är ute på en flotte och slutligen åker de 

tillsammans till Miniland och befriar Millie från slottet där draken håller henne fångad. Ett tag 
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bor både Mini och Millie i barnens trädkoja men det hela slutar med att de flyttar hem till 

Miniland igen med löfte om att komma och hämta barnen så de får hälsa på i Miniland snart 

igen. (Hultgren 1995) 

    De nio kapitlena är disponerade på ungefär samma sätt, dock med vissa undantag. Alla 

kapitel, med undantag för kapitel fem och nio introducerar fyra eller fem nya bokstäver. 

Därefter följer mellan fyra till sju korta berättelser med olika rubriker som är illustrerade med 

en eller flera bilder utan bildtext. (Hultgren 1995) 

    I slutet av varje kapitel kommer alltid samma tre avdelningar: ”samtala”, ”gåta” och ”roliga 

sidan”. Enda undantaget är det avslutande kapitlet som inte har någon ”roliga sidan” utan 

istället avslutas med ”gåta”. Således är det så hela boken slutar. (Hultgren 1995) 

    Avdelningen ”samtala” är en helsida med bilder på huvuden på personer som bredvid ges 

repliker. Alla replikerna ingår i ett gemensamt samtal. Under ”gåta” finns för det mesta inga 

illustrationer utan bara text. Undantaget är vid gåtan i kapitel två och nio. De gåtorna har getts 

illustrationer för att hjälpa barnen lite på traven, annars skulle gåtan vara för svår. Inte heller 

på ”roliga sidan” finns några illustrationer, bara text inramad av en av rosor dekorerad ram. 

(Hultgren 1995) 

 

4. Resultat och analys 

4.1  Lärarhandledning 

Lärarhandledningen i den äldre läroboken är sparsam och indelad i fyra punkter. Den första 

berättar att det inte är meningen att verserna under bokstavsbilderna ska läsas av barnen. Utan 

”de kan läsas för barnen av lärarinnan eller en kamrat, som redan kan läsa.”  Däremot sägs det 

att nybörjaren kan söka upp enskilda bokstäver eller ord i verserna. (Borrman m.fl. 1948:2) 

    Den andra punkten berättar för läraren att bildsidorna 5, 8, 11, 14, 17, 18, 44, 48, 55, 59, 

70, 75 ska hjälpa barnen vid ljudanalysen. Bilderna ska göra att de hittar ord som mask och i 

slutet av ordet ros. Författarna berättar att bilderna är valda på ett sådant sätt att det ska finnas 

många kombinationsmöjligheter. Man poängterar särskilt att bilderna på sid. 34 är valord för 

kort självljud. (Ibid) 

    Författarna förklarar att man kan arbeta på olika sätt med dessa, antingen kan de läsas 

individuellt av barnen, textas efter gehör eller så kan man lägga dem med lösa bokstäver, 

bokstavskort. (Ibid) 
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    Den avslutande punkten förklarar för läraren att man inte ska uppmuntra till 

”gissningstendenser hos barnen” och att man för att förhindra detta har sett till att text och 

bild i många fall inte är anslutna till varandra, utan låtit barnen få göra kombinationen. Detta 

gäller till exempel övningarna ”Läs och leta” och sidorna med grupper av lösryckta ord, säger 

man. (Ibid) 

    Lärarhandledningen för Mini och den magiska stenen är omfattande. Det är en helt egen 

bok på 208 sidor. Den innehåller en presentation av boken, en komponentöversikt, en 

förklaring av hur barnen kan arbeta med bokstäverna, en presentation av bakgrundshistorien 

till Mini och den magiska stenen och sedan metodiska anvisningar för varje enskilt kapitel. 

    I slutet kommer tre avsnitt med överrubriken ”Tema” som är indelat i ”koja”, ”sagor” och 

”brev” med uppgifter och tips på hur man kan arbeta utifrån dessa teman. Avslutningsvis får 

två kvinnliga talpedagoger Lotta Juhlin och Karin Taube skriva två kapitel med fördjupning 

om ”Talråd” och ”Faktorer av betydelse för den tidiga läsinlärningen”. 

    I den inledande presentationen av boken förklaras hur den är disponerad och upplagd, men 

inget om vad som legat bakom det val av disposition man gjort mer än att man ansett detta 

vara ett pedagogiskt sätt att arbeta med läsinlärning på. Man presenterar de tre temadelarna 

men förklarar inte varför man valt tema ”Koja”, ”Sagor” och ”Brev”.  

    I kapitelgenomgången för varje kapitel finns en uppsjö av övningar läraren uppmanas 

genomföra tillsammans med eleverna, många av dessa är diskussionsövningar. Bara i 

genomgången av kapitel ett återfinns 77 olika övningar. Bokens övningar kan vara allt från att 

spela upp teater till att sitta i ring och diskutera eller att få i uppgift att fråga något hemma, till 

exempel: ”Minns mamma eller pappa sin första cykel?” (s42) Med jämna mellanrum är de 

diskussionsfrågor som ska behandlas gemensamt av undervisande karaktär, till exempel: 

”Vad har barnen glömt att ta på sig? (flytvästar)?” (s59) eller  

”Moa har både feber och snuva. Diskutera med barnen vad feber är. Tala om olika sjukdomar 

och vad man kan göra så att man inte blir sjuk. Talesätt: Den friske har många önskningar, 

den sjuke bara en. Vad menas med det?” (Lärarhandledningen:143) 

    Ingenstans i den omfattande lärarhandledningen uttrycker författarna någon önskan att ta 

genusperspektivet i beaktande. Inte heller i de talrika tillhörande övningarna återfinns något 

som skulle kunna knytas till ett försök att arbeta för jämställdhet. Vid avsnittet under kapitel 

med ”Tema koja” återfinns underrubriken ”Etik”. Men inte heller här talas något om 

jämställdhet. Det är istället en övning där lärare och elever uppmanas att samtala om vad 

människor behöver ha för att överleva, till exempel kärlek, mat och vatten. 
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    Den enda övningen som på något sätt anknyter till en strävan att arbeta för jämställdhet är 

en ”ja-nej-övning” på sidan 83. Barnen ska ta ett papper och skriva ja på ena sidan av det och 

nej på den andra. Sedan läser läraren upp påståenden och eleverna visar med sitt papper om de 

håller med eller inte. Tre av påståendena lyder: ”Alla barn är lika mycket värda. Alla vuxna är 

lika mycket värda. Barn och vuxna är lika mycket värda.” (Lärarhandledningen:83.) Men det 

kommer ingen mer förklaring eller fler påståenden som mer specifikt skulle gälla pojkar och 

flickor eller män och kvinnor. Inte heller någon förklaring till varför författarna valt att ta med 

övningen eller hur läraren skulle kunna följa upp den med gemensam diskussion eller 

liknande. 

   Anvisningarna i lärarhandledningen till den sammanhängande övningen lyder: 

 ”Vem vill vara Moa och vem vill vara Mini? 

Dela in barnen två och två, låt dem att öva att läsa och sedan läsa upp för alla. 

 Läs i talkör. Pojkarna är Mini, flickorna är Moa.”(Lärarhandledningen:46.) 

    Övningen vid sidorna 46 känns konstig ur ett genusperspektiv sett. Först ställs frågan: 

”Vem vill vara Moa och vem vill vara Mini?”. Men varför ställs frågan? För barnen tycks ju 

uppenbarligen inte ha någon valmöjlighet i denna fråga, strax efteråt konstateras att alla 

pojkar ska vara Mini och flickorna Moa. Barnen får inte välja. 

 

4.2  Representation av män och kvinnor i Nu ska vi läsa.  

Män, det vill säga det maskulin pronomenet eller mansnamn nämns 226 gånger i ”Nu ska vi 

läsa. Första boken.”(1946) Den motsvarande siffran för det feminina pronomenet eller 

kvinnonamn är 277 gånger. Det betyder att procentandelen pojkar/män i text är 45 procent 

medan flickor/kvinnor står för 55 procent. Flickor/kvinnor återfinns på 115 bilder i boken 

vilket motsvarar 41 procentandelar medan pojkar/män återfinns på 165 bilder vilket ger en 

procentandel av 59 procent. 

    ”Nu ska vi läsa. Den första boken.” (1946.) är inte uppbyggd kring någon speciell historia 

så det är inte bilder på samma personer som återkommer utan det är olika. De aktiviteter som 

både flickor och pojkar ägnar sig åt är att skriva, lägga pussel, tvätta sig, leka med tågbana, 

läsa, rita, leka med plastdjur, titta på en gris och vinka till bilen som pappa kör.  

    Men en del aktiviteter ägnade sig bara pojkar respektive flickor åt på bild. För pojkarna är 

det att leka i tält, sota spisen, ro, bygga med klossar, meta, åka tåg, konstruera ett 

leksaksbygge, leka med trähäst, göra snögubbe, flyga drake och leka jägare. 
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    För flickor är motsvarande aktiviteter på bild mata bebis, mäta det hon ska sy, leta efter 

trådrullen som rullat iväg, kamma sig, låsa upp en dörr, hoppa hage, klä på lillasyster, passa 

lillasyster, ha picknick med väninnan, fläta hår och städa. Alla flickor är klädda i kjol eller 

klänning. 

    Pojkar får flera gånger ro på bild. Men aldrig en flicka. På sidan 23 återfinns en bild på far 

och Tor som sitter i en roddbåt. Tor ror och man ser hur far ger honom instruktioner och 

pekar och berättar hur han ska göra. Tor ler stort. På bryggan står Lena och gråter och tittar 

på. Mamma står bredvid i sitt förekläde och klappar Lena tröstande på huvudet. Texten under 

bilden lyder: 

”Mor och Lena ser far och Tor. Tor ror. Far lär Tor ro. 

- När lär far Lena ro? sa Lena. 

- Far lär Lena ro sen, sa mor. 

Mor är rar mot Lena.”(Borrman, Salminen & Wigforss 1946:23.) 

    Männen på bild hugger ved, metar, jagar ut en mus ur huset, kör säd, kör bil, ror med sin 

son, blir serverade mat av sin fru eller utövar olika yrken. Kvinnorna på bild är mammor med 

spädbarn, de servererar mat, stickar, gör ost, bakar, lagar mat, vinkar hejdå till sina barn, läser 

med barnen, syr eller jagar bort en hare ur trädgårdslandet. De har alltid kjol eller klänning 

och förkläde på sig på varje bild. 

    De yrken som återfinns i text och bild är många. Det är sotare, kung, målare, kontorist, 

fiskare, arkitekt, bagare, bonde, jägare, murare, polis, skräddare, clown och lärare. Alla dessa 

yrken utövas av män, flera av dem om och om igen i text och bild genom boken. Enda 

undantaget är läraren som är en kvinna. På henne finns det en bild. 

    Typiskt för boken känns två av de längre berättelserna. Den ena berättelsen visar tydligt 

vem som står för matlagningen hemma: 

”Tor ska meta. Tor metar en sko. Sen metar Tor mer. Tor metar en stor fisk. 

-Kan mor koka min stora fisk? sa Tor. Mor kokar Tors fisk. Sen äter Tor fisken.” (Borrman, 

Salminen & Wigforss 1946:38.) 

    Nästa berättelse handlar om tomtemor och tomtemor men har samma klassiska 

genusuppdelning: 

”Tomte-fars nya tröja. 

Här är tomte-far. Han nyser. Han fryser. Tomte-mor hör hur tomte-far nyser. 

-Far ska få en ny tröja, säger hon. 

Tomte-far har en fin lykta. Han lyser tomte-mor när hon syr. Nu har tomte-far sin nya tröja. 

Nu fryser han inte mer. Nu nyser han inte mer.” (Borrman, Salminen & Wigforss, 1946. S71.) 
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    Genomgående är det mamma som lagar mat, syr, städar eller vinkar av barnen på bilder. 

Bara två undantag syns då en man håller en baby. 

 

4.3  Representation av män och kvinnor i Mini och den 

magiska stenen  

I boken ”Mini och den magiska stenen.” från 1995 är siffrorna för hur ofta de omnämns i 

löpande text 255 för män och 209 för kvinnor. När det gäller representationen av pojkar/män 

och flickor/kvinnor i bild är det även där fler män än kvinnor, 144 pojkar/män mot 119 

flickor/kvinnor. Detta skulle omräknat i procent motsvara 55 procentandelar män i både text 

och bild mot 45 procentandelar kvinnor i både text och bild. 

    Om man bortser från Mini så är de två huvudpersonerna i boken Moa och Max. Både i text 

och bild gör de saker tillsammans och var för sig. Tillsammans metar de vid ån, ligger på 

marken och tittar upp på molnen, leker kurragömma, leker med pinnar i vattenpölar, tältar och 

räddar Millie från draken. Var för sig ägnar sig Max åt att flyga med hjälp av Minis magiska 

sten, köpa kläder med mamma, leka med en radiostyrd båt och sitt gosedjur, spela fotboll, 

cykla och mima till musik. 

    Moa flyger precis som Max med hjälp av Minis magiska sten och cyklar men hon ägnar sig 

också åt att rida, bygga en skylt till träkojan, leka med sin kanin och bygga en båt av en 

trälåda. När det gäller alla dessa vardagsaktiviteter känns de båda barnen mycket jämställda. 

De ägnar sig åt ungefär samma aktiviteter, möjligen att Moa framstår som mer händig än 

Max, och de är båda klädda i byxor. 

    Men när det kommer till mer klassiska sagoaktiviteter som att rädda unga flickor från 

drakar i sagoländer blir berättelsen klassiskt ojämlik ur ett genusperspektiv. Den som ska 

räddas är en flicka, Millie. Och den som tar ledningen i räddningsaktionen är en manlig hjälte, 

Mini. Den stora, starka och mycket farliga draken är en han. Och för första gången får vi se 

kompisarna Moa och Max i en helt ny relation till varandra. Moa som i vanliga fall är den 

händiga, starka och initiativrika tjejen blir rädd och ängslig och låter sig plötsligt ledas av 

Max som blivit starkare och modigare än henne:  

”-Jag är rädd, viskar Moa. 

-Var inte det. Nu ska vi rädda Millie, säger Max.” (Hultgren 1995:82.) 

    När det gäller andra karaktärer i text och bild så återfinns barnens syskon och föräldrar 

samt ”Bagare Bosse” och ”Bagarens fru”. ”Bagarens fru” får ett namn, Wanja, först flera 
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sidor fram efter att hon presenterats första gången. Hon är i första hand fru till någon, inte en 

egen person. Ingen annan omnämns på detta sätt. Både Wanja och barnens mammor är klädda 

i byxor. (Hultgren 1995:96.) 

   Sidan 55 (Hultgren 1995) visar upp båda familjerna och föräldrarna beskrivs med sina 

yrken. Moas pappa är fotograf, Max är kock. Max mamma är dagmamma och om Moas 

mamma står att ”hon arbetar på BB”. På sidan 104 (Hultgren 1995) ska båda familjerna gå på 

knytis och barnen diskuterar vad de ska ta med sig och det blir tydligt att det inte bara är 

mammorna som ansvarar för maten: 

”-Vad ska ni ha för mat med er? undrar Max när de sitter på trappan till det gula huset. 

-Min mamma ska laga en laxpaj och min pappa ska laga räkor i currysås, berättar Moa. 

-Min pappa ska laga en stor pizza, säger Max.” 

   

4.4  Sammanfattande diskussion 

Syftet med den här undersökningen har varit att öka kunskapen om vilket genomslag den 

svenska skolans strävan efter jämlikhet mellan könen har fått. Både i läroplanen som gäller nu 

(SKOLFS 2010:37) men också i den tidigare (SKOLFS:1994:1) återfinns samma 

formuleringar gällande skolans mål och strävan efter jämlikhet mellan könen. Två läroböcker 

avsedda för årskurs ett i grundskolan har undersökts. Även om den modernare boken ”Mini 

och den magiska stenen” är skriven efter det att den nuvarande läroplanen (SKOLFS 2010:37) 

gavs ut så är de formuleringar och anvisningar som gäller jämlikhet och skolans strävan efter 

denna direkt tagna från läroplanen innan, (SKOLFS:1994:1) Så man borde kunna anta att den 

modernare läroboken antagit ett genusperspektiv och att det går att se en skillnad på de båda 

läroböckerna i detta avseende. 

     Resultatet av undersökningen visar att författarna till ”Nu ska vi läsa. Första boken” som är 

från 1948 inte uttrycker någon önskan att inta det vi idag kallar ett genusperspektiv. 

Lärarhandledningen är sparsam och behandlar hur läraren ska arbeta med de olika uppgifterna 

i boken och nämner inget om jämlikhet mellan könen. 

    Lärarhandledningen till ”Mini och den magiska stenen” som är från 1995 uttrycker inte 

heller någon önskan att inta ett genusperspektiv eller verka för jämlikhet mellan könen. Denna 

lärarhandledning är omfattande och innehåller anvisningar om många diskussionsövningar. 

Även om underrubriken ”etik” återfinns i texten anknyter denna till annat än jämlikhet mellan 

könen. På sidan 83 finns en ja-nej-övning där barnen genom att visa upp ett papper ska svara 

ja eller nej på olika påståenden. Tre av påståendena lyder: ”Alla barn är lika mycket värda. 
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Alla vuxna är lika mycket värda. Barn och vuxna är lika mycket värda.” (Lärarhandledningen 

:83.) Men författarna motiverar inte varför denna övning ska göras och ger inte heller några 

anvisningar om lämplig uppföljning av övningen. 

    På sidan 46 återfinns en övning där läraren ska fråga klassen vem som vill vara Moa och 

vem som vill vara Mini. Men sedan anvisas läraren att dela in klassen i grupper där alla pojkar 

är Mini och alla flickor är Moa. Hade barnen här fått möjlighet att själva välja roller så hade 

man kunnat se det som en strävan att nå upp till det som läroplanen (SKOLFS 2010:37) (och 

även den tidigare läroplanen SKOLFS:1994:1) säger om att skolan aktivt ska verka för att 

kvinnor och män har samma rätt och möjligheter. Att eleverna ska ges utrymme att få ”pröva 

och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”. (SKOLFS 

2010:37:3) Det sätt som övningen är upplagd på stöder en av de två logiker Connell 

(2003:407,415) menar att genussystemet bygger på: ”[…]isärhållandets tabu: manligt och 

kvinnligt bör inte blandas.” Hade istället flickor fått leka pojkar och vice versa hade en 

”systemförändrande dynamik” kunnat åstadkommits. Connell menar att det sker när kvinnor 

får göra manliga sysslor och ha manliga egenskaper. Det gör den manliga normen mer 

illegitim. (Connell, 2003:416)  

    I början av lärarhandledningen förklarar man att man valt tre temadelar. Hade man velat 

arbeta aktivt för jämställdhet hade man med fördel kunnat ägna minst ett av dessa teman åt 

ämnet. 

    Dessutom är dess lärarhandledning mycket omfattande med många diskussionsövningar. 

Många av dessa diskussionsövningar är av undervisande karaktär. Man uppmanas diskutera 

med barnet om flytvästar och sjukdomar men ingenstans om att alla är lika värda eller om att 

man vare sig man är flicka eller pojke kan välja vilket yrke man vill. En lärobok som vill följa 

läroplanens uppmaning att ”aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter” och ”motverka traditionella könsmönster” (SKOLFS 2010:37:5) skulle 

genomgående i alla kapitels diskussionsövningar lagt in övningar som arbetade i enlighet med 

detta. Detta skulle ligga i linje med bilden av den idealiska läroboken som målas upp i 

Skolverkets 2006:7,8):  

[…]genomgående gestaltar och förmedlar jämställdhet mellan kvinnor, män och 

transpersoner. Den förebildliga läroboken innehåller vidare genomgående inslag som 

aktivt och medvetet främjar kvinnors, mäns och transpersoners lika rättigheter och 

möjligheter, motverkar traditionella könsmönster samt uppmuntrar eleverna att pröva 

och utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet.  

 

    Vid en analys av antalet gånger män/pojkar förekommer i text i de båda läroböckerna är det 

intressant att se att det är lika ofta procentuellt sett, nämligen 55% för antalet gånger 
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män/pojkar nämns och 45% för antalet gånger kvinnor/flickor nämns. Det lever upp till 

skolverkets krav för jämställdhet på 60-40. (SCB 2012) 

    När det gäller hur många gånger män/pojkar förekommer i bild är det 165 gånger vilket 

motsvarar 59% av gångerna i Nu ska vi läsa. Första boken.(Borrman, Salminen mfl. ) medan 

flickor/kvinnor förekommer 115 gånger, det vill säga i 41% av bilderna. Motsvarande siffror 

för den moderna läseboken är 144 gånger för män/pojkar, det vill säga i 55 % av fallen och 

119 gånger för kvinnor/flickor, vilket motsvarar 45 % av gångerna. Också i bild är alltså 

fördelningen jämlik i både böckerna gällande kravet på 40-60 (SCB 2012). 

    När det gäller hur kvinnor och män blir representerade i text och bild kan man konstatera 

att det finns skillnader mellan böckerna. Nu ska vi läsa. Första boken. (Borrman mfl.1948) 

har många bilder och det finns en del gemensamma aktiviteter som både pojkar och flickor 

utför men i stort kan man se en uppdelning mellan vilka aktiviteter som pojkar och flickor 

ägnar sig åt. Flickorna på bild går alltid klädd i kjol eller klänning och klär ofta på eller passar 

lillasyster. Hon borstar håret och bryr sig om sitt yttre, syr och städar. Flickorna ägnar sig 

oftare åt aktiviteter i hemmet och att passa småsyskon. 

    Pojkarna leker oftare än flickorna.. De bygger med klossar, konstruerar ett leksaksbygge, 

gör snögubbar, flyger drake, leker jägare, åker tåg, ror leker i tält och med trähäst. De ägnar 

sig oftare än flickorna åt aktiviteter utanför hemmet. Bilden på sidan 23 visar hur far och Tor 

ror och hur Lena står på stranden och gråter för att inte hon får ro. Hon blir lovad att också få 

prova att ro men vi får aldrig se henne genomföra det någonstans i boken. 

    När det gäller män och kvinnor i boken märker man också en tydlig uppdelning av de 

aktiviteter män respektive kvinnor ägnar sig åt. Den äldre läroboken (Borrman m.fl. 1948) 

Männen ägnar sig åt den tidens traditionellt sett manliga sysslor som att hugga ved, köra bil 

och yrkesarbeta. På en bild återfinns en yrkesarbetande kvinna. Hon arbetar som lärare. 

Läraryrket är traditionellt sett ett av de få kvinnliga yrken som fanns.  

    Kvinnorna förmedlar den tidens idealbild av kvinnan som hemmafru och moder i första 

hand. Det kommer tydligt fram i de två längre berättelserna i boken. Den ena berättar hur Tor 

har metat upp en fisk och mamma som har hand om hushållet är den som tillagar den. Även i 

berättelsen om tomtemor och tomtefar återfinns den tidens arbetsfördelning: tomtefar står och 

lyser med lyktan så att tomtemor kan laga hans skjorta. Överlag förmedlar boken som väntat 

den tidens rådande ideal för män och kvinnor. Vid denna tid fanns ingen läroplan som 

förordade jämställdhet mellan män och kvinnor och således kan boken inte heller förväntas 

leva upp till det kravet. Boken speglar samhället som det såg ut då. Det avspeglar det 

Connell(2003:15) kallar ”isärhållandets tabu”.  
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    I den modernare läroboken (Hultgren 1995) ägnar sig inledningsvis de båda barnen Moa 

och Max åt liknande aktiviteter och är båda aktiva. Båda är klädda i byxor och det enda som 

egentligen skiljer dem åt är att flickan, Moa, upplevs som mer händig än pojken, Max. Här är 

ett exempel på det Connell kallar ”systemförändrande dynamik” (Connell, 2003:416). 

    Däremot sker en förändring när berättelsen vandrar vidare till den klassiska sagovärlden 

med drakar och flickor fångna i torn. Nu blir rollerna plötsligt traditionella ur ett 

genusperspektiv sett. Trots att Moa varit lika stark och orädd som Max tidigare blir hon passiv 

och Max blir stark och tuff och leder henne. Detta stämmer väl överrens med det Connell 

(2003:11-13) kallar ”det moderna samhällets genusordning”. Kvinnor framstår som passiva 

och pojkar ska framstå som hårda, dominerande och tuffa. Connell (2003) menar att 

maskulinitet är något som man lär sig. Och att ”det moderna samhällets genusordning” även 

berör barn och ungdomar. Barn lär sig tidigt av de läroböcker de möter att förstå och uppfatta 

sin omvärld och sin egen roll i den. Berättelsen hade varit naturligare om Moa som är händig 

och brukar bygga hade varit den som byggt något som gjorde att de kunde lyckas med 

räddningsinsatsen.  

    Övriga kvinnor som presenteras i boken är de båda barnens mammor och ”Bagarens fru”, 

Wanja. Wanja blir presenterad som ”Bagarens fru” vilket känns mycket märkligt och 

gammalmodigt. Bagaren själv har ingen stor roll i boken. Ändå utgår Wanjas hela identitet 

ifrån honom (Hultgren, 1995:96). Hirdman (2001:59-71) förklarar att mannen oftast uppfattas 

som normen och kvinnan som avvikelsen från denna norm. 

    De yrken som presenteras i boken (Hultgren 1995) är förhållandevis få men i jämförelse 

med den äldre läseboken (Borrman mfl.1948) känns det som man tagit ett stort kliv framåt i 

jämställdhetens namn. Alla föräldrar presenteras med yrke, även om den ena mammans yrke 

dagmamma är ett traditionella kvinnoyrke. När båda familjerna ska gå på knytkalas är det inte 

bara mammorna som ska stå för maten utan även papporna. 

    Sammanfattningsvis kan man konstatera att ingen av böckerna, varken den äldre från 1945 

eller den modernare från 1995 kan sägas vara jämlik. Båda böckerna lever visserligen upp till  

kravet på 40-60 när det gäller representation av män/pojkar och kvinnor/flickor i läroböckerna 

men sett till sammanhang i böckerna etc. kan böckerna inte påstås vara jämlika. Skolans 

styrdokument är tydliga när de talar om jämställdhet. De talar om jämställdhet både som ett 

mål och ett innehåll för skolan. Och detta ska även gälla för läromedlen. (Skolverket 1998) I 

läroplanen för grundskolan talas om att skolan ska förmedla värden såsom jämställdhet 

mellan kvinnor och män och se till att ingen blir diskriminerad på grund av kön. (SKOLFS 

2010:37) 
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    Man kan inte påvisa att någon av böckerna helt lever upp till det läroplanen, varken den nu 

gällande (SKOLFS 2010:37) eller den dessförinnan säger om att ”[…] aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.” (Lgr94:5) Den äldre läroboken är en bok 

av sin tid och speglar det samhälle som rådde då. Den kan inte förväntas leva upp till en 

läroplan som ännu inte skrivits så det är inte förvånande att den äldre läroboken inte levde upp 

till kravet att verka för jämställdhet. Inte heller den nyare läroboken som har styrdokuments 

anvisningar lever upp till kraven för jämställdhet eller säger sig vilja verka för detta. 

Samtidigt visar forskning hur mycket lärare lutar sig mot läroböcker för att försäkra sig om att 

leva upp till skolans läroplaner. (Skolverket 2006b:11) 

     

5.Avslutning 

Man kan konstatera att båda böckerna levde upp till Skolverkets krav för jämställdhet på 40-

60 men ändå inte var jämställda. Min fasta övertygelse innan undersökningen startades var att 

den äldre läroboken skulle ha kvinnor underrepresenterade i text och bild, liksom fallet var i 

den liknande undersökning som presenteras i Skolverkets rapport 285(2006a). Men så var inte 

fallet. 

    Därför ifrågasätter jag ändå delvis den vikt resultatet av att göra en innehållsanalytisk 

undersökning bör ges när man undersöker genus i just denna typ av lärobok. Däremot när en 

lärobok i till exempel gymnasiet undersöks, som i studentundersökningen ”Genusperspektiv i 

historieboken förr och nu” (Wennerström 2013) känns resultatet av den innehållsanalytiska 

metoden mer sanningsvisande eftersom det i den undersökningen var fråga om en historiebok 

med fokus på personporträtt. Men även här krävs en kvalitativ metod kombinerad med den 

traditionella innehållsanalytiska metoden för att ge en sann bild. 

        Resultatet av denna undersökning tillsammans med resultat av tidigare liknande 

undersökningar visar att mycket arbete återstår att göra kring skolans arbete för jämställdhet. 

Ute på skolorna behöver ett aktivt arbete under rektor bedrivas för att främja jämställdhet men 

även av de enskilda arbets- och ämneslagen. Särskilt vid inköp av nya läromedel bör 

genusaspekten tas i beaktande. 
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