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Abstrakt  

Den här studien omfattar alla läromedel som är utgivna efter 2018 i läs- och skrivinlärning för 

årskurs 1 i svenska. Syftet har varit att analysera läromedlen utifrån förekomst av genus, 

etniciteter samt religion. Resultatet visar att nationella minoriteter inte finns representerade i de 

analyserade läromedlen. Resultatet visar också att olika etniciteter inte framkommer i 

läromedlen, även om det förkommer människor med olika hudfärger. Etnicitet kan dock inte 

baseras på hudfärg. Resultatet visar också att religion och religiösa symboler inte förekommer i 

de analyserade läromedlen, annat än som ett fåtal symboler för julfirande samt bilder av kvinnor 

med hijab. Angående genus visar resultatet på att fördelningen mellan kvinnligt kodade 

karaktärer och manligt kodade karaktärer skiljer på sig i antal och framställning. Antalet manligt 

kodade karaktärer syns mest på bild, men omnämns inte i lika stor omfattning i text. Antalet 

kvinnligt kodade karaktärer omnämns i text och bild oftare än manligt kodade karaktärer. Antalet 

kvinnligt kodade karaktärer är 158 fler än manligt kodade karaktärer totalt. Utav dessa är dock 

flera kvinnligt kodade karaktärer djur: kor och hönor etc. De didaktiska implikationerna av 

resultat från denna studie visar på att man som undervisande lärare inte kan förlita sig på att 

läromedel i svenska i läs- och skrivinlärning för årskurs 1 följer likabehandlingskravet i Lgr 11. 

Samt att det budskap som elever möts av är homogent, vitt och icke-religiöst. Dessa implikationer 

är inte generaliserbara utanför studiens ramar, men det kan ändå anses intressant för undervisning 

i svenskämnet i läs- och skrivinlärning för årskurs 1.   

 

Förord 

Nu är stunden kommet för mig att ta farväl av långa luncher, sena kvällar framför datorn, trevliga 

studiekamrater samt referenshantering och kurslitteratur på daglig basis. Det här är utan tvivel 

något av det svåraste jag hittills gjort i mitt liv: Att skriva en uppsats på avancerad nivå på 

svenska! Jag är stolt över att ha genomfört det, trots att jag varit nära att hoppa av många gånger 

den här våren. Det här examensarbetet har kostat mig bokstavligen talat mycket mer än vad jag 

hade trott. Därför är jag tacksam och glad för allt stöd och hjälp från min handledare Lena 

Manderstedt som engagerat sig så mycket, svarat på sena mejl, kommit med konkreta råd och 

verkligen varit en fantastisk handledare för mig. Tusen tack även till min man som peppat mig, 

hjälpt mig och fått mig att hålla ut och bara skriva lite till och lite till. Den här studien hade nog 

aldrig blivit genomförd utan dessa två klippor. Tusen tack även till min studiegrupp, mina övriga 



 

nära och kära som kommit med tips och råd och läst igenom arbetet för att komma med språkliga 

råd. Nu är jag redo att komma mig ut i arbetslivet igen och skapa nya kapitel i livet!  

 

Jokkmokk, 23 maj 2019 

Sara Inger Eline Sara 
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Inledning 

Från 1930-talet och fram till 1990 fanns, enligt Graeske (2015), en statlig myndighet som utförde 

granskning av läromedel (s. 16). I det uppdraget undersöktes läroböckers innehåll, omfång och 

disposition i förhållande till skolans läro- och kursplaner, men år 1991 försvann den statliga 

kontrollen av läromedel, för det upplevdes som svårt att vara objektiv granskare och 

granskningsprocessen ledde till att det blev långa produktionstider på böckerna. Dessutom fanns 

förhoppningar att den fria marknaden bättre skulle reglera pris och kvalitet (Graeske, 2015, s. 

16-17). Från 1991 är det emellertid marknaden som avgör vilka läromedel som produceras och 

distribueras och lärare åläggs ett ansvar att välja läromedel (Graeske, 2015, s. 17). Ett sätt att 

närma sig ett läromedel är att läsa förordet och se om det innehåller några ställningstaganden och 

ett annat sätt är att kritiskt granska materialet (Graeske, 2015, s. 17). Då det idag inte finns någon 

statlig granskning överlämnas ansvaret för läromedlens kvalitet till läroboksförfattare, förlag, 

lärare, elever, vårdnadshavare och myndigheter såsom Skolverket (Graeske, 2015, s. 21). 

I denna studie är tanken att granska hur genus, etniciteter och religion porträtteras i läromedel för 

läs- och skrivinlärning i svenska för årskurs 1. Under kategorin etnicitet läggs ett särskilt fokus 

vara på nationella minoriteterna. De fem nationella minoriteterna i Sverige samer, sverigefinnar, 

tornedalingar, judar och romer erkändes i Sverige först år 2000 som nationella minoriteter. Det 

dessa nationella minoriteter har gemensamt är bland annat att de har behandlats utifrån ett 

etnocentriskt perspektiv där det svenska majoritetssamhället har varit måttstock och som alla 

andra grupper har jämförts med och dessa grupper har således betraktats som underordnade och 

problematiska (Axelsson, Brantefors & Elenius, 2015, s. 397). För att lättare se förekomsten av 

strukturell diskriminering idag måste man förstå den roll rasismen spelat i Sveriges historia, även 

i skolhistorien. Selander (2017) skriver om det kollektiva minnet att när människor ”upprätthåller 

vårt minnande har vi ett ansvar bakåt i tiden, både vad gäller hågkomster om dem som av olika 

skäl varit tongivande, men också om dem som av någon anledning inte har kunnat göra sina 

röster hörda” (s. 49). Läromedlen kan ses som en återspegling av dagens samhälle men kan även 

fungera som en indikation på det som varit förut (s. 50).  
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om svenskämnesdidaktiska 

implikationer som följer av hur läromedel för läs- och skrivinlärning för elever i årskurs 1, 

utgivna efter 2018, förhåller sig till gällande läroplan för grundskolan när det gäller hur genus, 

etniciteter samt religion framställs i bild och text. 

Frågeställningar 

De frågeställningar som ställs för att besvara syftet är: 

  

● På vilka sätt representeras de intersektionella maktasymmetrierna genus, etnicitet, med 

särskilt fokus på nationella minoriteter, samt religion i bild och text i läromedel i läs- och 

skrivinlärning avsedda för årskurs 1 i svenska?   

● Vilka didaktiska implikationer får dessa maktasymmetrier i relation till Lgr 11 och 

svenskämnets syfte?  

Bakgrund 

Maktaxlar, maktasymmetrier och strukturell eller institutionell diskriminering är begrepp som 

introducerats i inledningen och de återkommer genomgående i uppsatsen som viktiga begrepp i 

diskussionen om intersektionalitet. Kategorierna genus, etnicitet, nationella minoriteter och 

religion som är fokus i den intersektionella analysen är inte helt okontroversiella, så för att 

klargöra vad som menas med något av dessa begrepp när de används i uppsatsen följer nedan en 

kort definitionsdiskussion. 

Begreppsdefinitioner 

Intersektionalitet 

Intersektionalitet är, enligt Lykke (2005), en teori som analyserar hur maktordningar interagerar 

och skapar exkluderande och inkluderande strukturer runt institutionellt konstruerade kategorier. 

Maktaxlar och maktasymmetrier  

Begreppet maktasymmetrier hänvisar till en asymmetrisk fördelning av makt utifrån kategorier 

som kön, etnicitet och religion. Detta beskriver Lykke som ”diskursivt och institutionellt 
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konstruerade kategorier” (2005, s. 8). de los Reyes och Mulinari lyfter också att en viktig 

komponent för maktasymmetrier är normer som exkluderar personer som avviker från 

majoritetsidealet och naturaliserar underordning i samhället (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 

233). 

Genus och kön 

I uppsatsen används begreppet genus för att belysa det biologiska och sociala könskodandet, det 

vill säga om en person är född till kvinna eller man och hur vederbörande beter sig socialt och 

om hon/han definierar sig som en kvinna eller man. Det finns dock de som inte identifierar sig 

som varken eller. I denna studie används Nationalencyklopedins definition av begreppet genus, 

nämligen att begreppet används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar 

som sammantagna formar människors sociala kön. Begreppet genus omfattar således 

könsidentitet och könsuttryck. Diskrimineringsombudsmannen definieras könsidentitet och 

könsuttryck på följande sätt: 

Med könsidentitet och könsuttryck avses i lagen att någon inte definierar sig som kvinna 

eller man eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat 

kön än det som registrerats för hen vid födelsen. (DO, 2019). 

I studien kommer uttrycket icke-binär att användas om könsöverskridande identiteter och 

könsuttryck. Begreppet icke-binär syftar på motsatsen av ”binär, som kan anta ett av två olika 

värden, ofta betecknade 0 och 1” (Nationalencyklopedin). Det vill alltså säga någon vars 

könsidentitet eller könsuttryck inte kan benämnas som man eller kvinna. 

 

Etnicitet 

Diskrimineringsombudsmannen skriver följande om etnicitet: ”Med etnisk tillhörighet menas en 

individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Det kan 

handla om att vara exempelvis svensk, same eller chilenare. Etnisk tillhörighet handlar om hur 

du identifierar eller uppfattar dig själv. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina 

etniska tillhörigheter utifrån sin bakgrund och sin individuella historia” (DO, 2019). 

I intersektionella analyser har begreppet ”ras” även använts tillsammans med etnicitet då en del 

forskare menar att begreppet etnicitet tidigare osynliggjort rasismen samt att ”ras” är betydande 

i förståelsen av rasifierade sammanhang (de los Reyes & Mulinari 2007, s. 7). Om ordet ras 
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förekommer i studien är det på grund av externa källor, men överlag används inte det begreppet 

hädanefter. 

Religion 

Med religion avses religiösa åskådningar exempelvis buddhism, hinduism, judendom, 

kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i 

eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism (DO, 

2019). 

Styrdokument och statliga rapporter 

Syftet för svenskämnet i läroplanen (Skolverket, 2018) beskriver vilka kunskaper eleverna ska 

få möjlighet att utveckla i undervisningen. Syftet avslutas med ett antal punkter som fungerar 

som långsiktiga mål och dessa mål sammanfattar vilka ämneskunskaper som ska betygsättas. 

Kunskapskraven och målen hänger således ihop. I gällande styrdokument kan man läsa att syfte 

för svenskämnet för årskurs 1-3 bland annat är detta: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst 

och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket, 2018, s. 251). De delar som hör ihop 

med denna studie är förutsättningar för elever att utveckla identitet och förståelse för omvärlden. 

Enligt skollagen ska utbildningen bland annat ”vila på vetenskaplig grund” (SFS 2010:800) och 

främja jämställdhet mellan könen (SFS 2010:800). 

I syftet för svenskämnet framgår även att undervisning ska bidra ”till att eleverna får möta och 

bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken 

(Skolverket, 2018, s. 251). Vidare kan man i gällande styrdokument läsa att i det centrala 

innehållet i svenska för årskurs 1–3 stipuleras att eleverna får möta följande innehåll: ”Berättande 

i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften” (Skolverket, 2018, s. 251). Detta innehåll 

hör ihop med denna studie på så sätt att studien avser att granska hur etnicitet, i synnerhet de 

nationella minoriteterna, representeras i läromedlen. Definitionen av läromedel i denna studie 

kommer från Skolverket: ”Läromedel är i sin vidaste mening de verktyg som används i en 

undervisningssituation av lärare och elever för att nå uppställda mål” (Skolverket, 2013, s. 6). 
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Vidare står det i det centrala innehållet att berättande texter och poetiska texter för barn från olika 

tider och skilda delar av världen (Skolverket, 2018, s. 251). Detta är en del av skolans demokrati 

för att främja alla människors lika värde.  Enligt skolans värdegrund och uppdrag ska skolan 

främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsvariationer eller för 

annan kränkande behandling (Skolverket, 2018, s. 7).  

Utbildningsväsendet är således grundat på tanken om allas lika värde. Läromedel hör till i 

utbildningsväsendet, och kan därför förväntas spegla allas lika värde. Förenta Nationer slår fast 

i deklarationen om mänskliga rättigheter att: 

Idén om allas lika värde oavsett etnisk tillhörighet och därmed etnisk jämlikhet, är en 

grundprincip i den svenska demokratin. Denna princip är också fastslagen i FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter samt i FN:s konvention om avskaffande av alla former 

av rasdiskriminering. Därutöver finns flera lagar som förbjuder diskriminering på olika 

grunder och inom olika delar av samhällslivet (SOU 2005:56, s. 75). 

 

Som en del av utbildningsväsendet kan man förvänta sig att läromedel uppfyller kraven om 

jämlikhet. Skolverket (2006) har genomfört en granskning av läromedel och resultaten 

presenterades i rapporten I enlighet med skolans värdegrund? där 24 läroböcker från årskurs 7–

9 samt gymnasiet analyserades med utgångspunkt i om de utifrån intersektionella 

maktasymmetrier som etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning 

avviker från den värdegrund som beskrivs i läroplanen. I rapporten framkommer det att de 

granskade läromedlen inte i tillräcklig utsträckning beskriver landets minoriteter och den bild 

som framkommer är alldeles för ytlig och övergripande, vilket i sin tur kan ge en ensidig och 

förenklad bild av de nationella minoriteterna (s. 22-23). 

 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning kring läromedel och läromedelsanalyser som genomförts, är mestadels 

baserad på läromedel för äldre elever. Det gäller exempelvis de studier som gjorts av Graeske 

(2015) och Dahl (2015). Det finns begränsat med läromedelsanalyser med fokus på de yngre 
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årskurserna och det finns inga tidigare analyser som fokuserat särskilt på nationella minoriteter i 

läromedel. Eilard (2008; 2009) har publicerat flera olika studier kring just läromedelsanalys. Till 

Eilards studier hör en läromedelsanalys (2009) med fokus på genus och etniciteter där hon 

analyserat endast ett läromedel utifrån dessa maktasymmetrier. Vidare har hon analyserat 

läsebokens diskursiva utveckling från 1962 till 2007 med syftet att ”synliggöra och utforska 

representationer av genus, etnicitet och generation i läseböcker, som används eller sedan år 1962 

har använts i den svenska grundskolan” (Eilard, 2008, s. 330). Den studien är en av föregångarna 

till den här studien. Eilard (2008) skriver i en artikel att ”de nya läroplanerna Lpo/Lpf 94 gav 

uttryck för en socialkonstruktivistisk kunskapssyn och undervisning i vilken värdegrundsfrågor 

som genus och mångfald skrevs fram” (s. 331) och med det kan man slå fast att frågor som rör 

genus och mångfald varit en del av läroplanen sedan 25 år tillbaka. Denna studie rör sig inom 

samma områden som Eilards, men den nu gällande läroplanen är från 2011 och redigerad senast 

2018. 

Graeskes bok Fiktionens mångfald (2015) lyfter bland annat upp om att skolans värdegrund ofta 

är eftersatt i läromedel. När Graeske frågar om hur förlagen arbetar med skolans värdegrund, 

som är en central del av skolans läroplan, hävder en representant för ett av de tillfrågade förlagen 

att ”detta är en ständig levande fråga” (s. 94). Att förhoppningen är att ”det ska vara neutralt” 

och det viktiga är att ”ingen ska känna sig exkluderad” och att ”tilltalet är schysst” i läromedlen 

samt att förlagen ska ta eleven på ”stort allvar” (s. 94). Graeske (2015) påpekar att läromedel har 

en normerande roll för undervisningen i skolan och även om läromedlen inte används från pärm 

till pärm i klassrummen ger de tydliga indikationer om ämnets konception och de ger exempel 

på didaktiska upplägg. När ingen statlig granskning längre finns ställs istället höga krav på såväl 

producenter; förlag och författare, som konsumenter, det vill säga lärare som elever (Graeske, 

2015). 

De läromedelsförlagsrepresentanter som Graeske intervjuat tillhör visserligen gymnasieskolans 

svensklärarkår, men det finns ingen anledning att tro att läromedelsförlagen och 

läromedelsförfattare i svenska för de yngre eleverna resonerar annorlunda. Bland annat 

framkommer det från Graeskes (2015) intervjuer att forskningsrön inte har så stor betydelse i 

utgivningsprocessen i något av de tillfrågade förlagen.  
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En annan aspekt som tydligt framträder av Graeskes (2015) intervjuer är att samtliga 

läromedelsförfattare har fått stor frihet att själva utforma både struktur och upplägg i samband 

med produktionsprocessen. En av de intervjuade i Graeskes undersökning svarar också att 

förlaget nästan trycker allt och de diskussioner som uppstått handlat om den ekonomiska delen, 

som vidrör omfång och bildmaterial: ”När det gäller övrigt innehåll, fiktionsval och 

arbetsuppgifter, verkar författarna ha fått mycket fria händer att formulera ett upplägg” (Graeske, 

2015, s. 100). Detta, i samband med att det inte finns någon statlig granskning av läromedel, gör 

att i stort sett vad som helst kan publiceras som läromedel. Texter påverkar samhället (Ahrne & 

Svensson, 2015). De bidrar till att forma människors föreställningar om hur samhället är och 

borde vara beskaffat. Men texter påverkar inte bara samhällsmedlemmarnas föreställningar och 

värderingar av sitt och andras samhällen, utan också relationen mellan människor. Inte bara 

relationen mellan grupper kan påverkas av texter utan även grupperna själva – vilka människor 

som över huvud taget betraktas som tillhöriga i samma grupp. Människor kan också studera texter 

som uttryck för vissa rådande föreställningar och relationer i ett samhälle (Boréus, 2015, s. 157-

158).  

Berg (2003) lyfter också lärares makt att välja läromedel:  

Autonomibegreppet kan tillämpas på lärare som yrkesgrupp från åtminstone två olika 

synvinklar. Vi har den form av autonomi som den enskilde läraren av tradition har i själva 

undervisningssituationen och som går ut på att lärare har stor självständighet vad till 

exempel gäller att välja läromedel, arbetssätt och arbetsformer. Denna typ av autonomi kan 

beskrivas som en individuell autonomi eftersom den uppmärksammar läraren som en i 

själva undervisningssituationen verksam individ (s. 192) 

Läroböckerna representerar för varje generation en officiellt auktoriserad version av den 

information som vid en viss tidsperiod står till läromedelsförfattares förfogande och utgör 

dessutom den enda litteratur som praktiskt taget alla någon gång måste stifta bekantskap med. 

Det har till och med hävdats att läroböcker är den enda litteratur som vissa människor läser 

(Wikman, 2004, s. 13).  

Trots de senaste decenniernas diskussioner och forskning om kanon och genus i litteratur verkar 

de traditionella könsmönstren vara nästan oförändrade i läromedlen: kanoniserade verk av vita 
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västerländska män dominerar medan kvinnor, icke-västerländska författare och minoriteter i vid 

mening marginaliseras (Dahl, 2015). Detta stärks av Graeskes (2015) undersökning på så vis att 

det finns en enighet om att det dels finns en ojämn fördelning mellan vilka grupper (med 

utgångspunkt ibland annat kön och etnicitet) som blir representerade i läromedel, dels är 

forskningsanknytningen svag. Ett av svenskämnets uppdrag är att stärka den personliga och 

kulturella identiteten hos eleverna (Olin-Scheller, 2008, s. 12). Det kan tolkas som att eleverna 

ska känna sig bekräftade i klassrummet, men frågan är om alla elever gör det? Läsning är i alla 

händelser en selektiv process och det är förstås omöjligt att förutse – om än inte omöjligt att 

förklara – varför individer reagerar som de gör på texter av olika slag (Olin-Scheller & Tengberg, 

2016, s. 10). Det kan tolkas som att det finns lika många sätt att läsa och förstå en text på som 

det finns elever i klassrummet.  

Verbet läsa kommer från latinets legere, att foga samman olika element till en helhet, och denna 

aktivitet är inte nödvändigtvis begränsad till bokstäver utan kan även inbegripa ljud och bilder 

(Olin-Scheller, 2008, s. 9). Läsning innefattar därmed den aktivitet det innebär att tolka och 

tillägna sig meningen i alla slags texter (Olin-Scheller, 2008, s. 9). En läsare är således aktiv 

medskapare av de betydelser som dessa texter och bilder erbjuder (Olin-Scheller, 2008, s. 9). De 

berättelser människor omger sig med och skapar om sig själva och sin omvärld är centrala för 

identiteten. Elever är ständigt sysselsatta med att identifiera sig själva som sociala och kulturella 

varelser såväl i som utanför klassrummet (Olin-Scheller, 2008, s. 12). Detta gäller oavsett hur 

eleverna definieras eller definierar sig utifrån om genus, etnicitet eller religion. Forskning visar 

att uppgifter av en typ där läsaren drar paralleller till sitt eget liv och samtidigt gör en formell 

analys ger störst potential för lärande (Olin-Scheller, 2008, s. 132). 

Teori 

Gemensamma drag i processer av såväl exploatering som stigmatisering är att dessa former för 

maktutövande utmanar grundläggande premisser och etablerade föreställningar om alla 

människors lika värde (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 45). Detta kan tolkas som att 

läromedelsproducenter kan reproducera sin världsbild och sina perspektiv utan att inse sin egen 

roll i osynliggörandet av flera olika grupper av människor i samhället. de los Reyes och Mulinari 

(2005) menar även att språket i allmänhet och litteraturen i synnerhet förmedlar inte bara ett 

budskap utan också en normativ modell för hur kunskapens föremål är konstruerade (s. 63). En 
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av den kritiska forskningens viktigaste premisser är att ifrågasätta och granska 

kunskapsproduktionen och den vetenskapliga verksamheten som en social praktik (de los Reyes 

& Mulinari, 2005, s. 8). Att lyfta fram statens agerande såväl nu som historiskt sett är, som de 

los Reyes och Mulinari (2005) skriver, är av vikt, för såväl kunskapsproduktionens som den 

akademiska praktikens politiska innehåll är centrala komponenter (s. 16). Skolan är en statlig och 

samhällelig inrättning (Berg, 2003, s. 22), men trots detta finns det ingen statlig granskning av 

läromedel. 

Lykke (2003/2005) skriver i Kvinnovetenskaplig Tidsskrift två artiklar om intersektionalitet. I 

artikeln från 2003 tar Lykke upp om vad begreppet intersektionalitet är och hur man kan tolka 

begreppet för att förstå dess innebörd. Sedan lyfter Lykke (2003) ungefär samma saker som de 

los Reyes och Mulinari (2005) om att likställa de olika maktasymmetrierna med varandra och 

inte jämföra vilken maktasymmetri som väger tyngst. Begreppet intersektionalitet introducerades 

i Sverige av de los Reyes, Molina och Mulinari kring 2003/2004 (Lykke, 2005, s. 8), men bell 

hooks introducerade det intersektionella sättet att tänka redan omkring 1980 (Lykke, 2005, s. 11). 

Lykke (2003) menar även att intersektionalitetsbegreppet hör samman med poststrukturalistiska 

förståelser av genus, etnicitet, etc., som något de enskilda subjekten ”gör” i en komplex och 

mellanmänsklig kommunikation, och inte som någon essens eller stabil och entydig entitet som 

de ”är” eller ”har” (s. 52). Detta kan tolkas som att man inte kan endast rada upp 

maktasymmetrierna bredvid varandra som fristående statyer men att maktasymmetrierna är 

förbundna med varandra som rep i en hängbro och om en del av repet rör sig, då rör alla andra 

delar sig också. Ingen del av repet i en hängbro är viktigare än den andra, för varje del av repet 

håller delar av helheten till konstruktionen. Lykke (2003) lyfter också att intersektionalitet endast 

är ett begrepp av flera, där man lyfter flertalet samverkande maktasymmetrier. Teoretiskt har 

begreppet intersektionalitet kommit till i en skärningspunkt mellan postmodern feministisk teori, 

postkolonial teori, Black Feminism och queerteori (Lykke, 2003, s. 48).  

Att nämna ovanstående kvinnor och deras forskning är viktigt för att förstå den här studiens 

bakgrund och uppkomst. I den här studien väljer jag att endast använda mig av begreppet 

intersektionalitet, men precis som Lykke skriver i sin artikel från 2005, är intersektionalitet en 

feministisk teoretisering och den kan ses: ”som en diskursiv process förankrad i konstanta 

förhandlingar om betydelser och i politisk utveckling av motståndsdiskurser” (s. 12). Det kan 

tolkas som att begreppet intersektionalitet är i konstant förändring och utveckling och snarast ska 
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ses som ett teoretiskt verktyg att använda sig av. de los Reyes och Mulinari (2005) skriver 

följande om intersektionalitet: ”Intersektionalitetens sprängkraft ser vi främst som ett 

utvecklande av ett teoretiskt perspektiv som kopplar makt och ojämlikhet till individens 

möjligheter att agera som subjekt inom ramen för samhällets strukturer, institutionella praktiker 

och rådande ideologier” (s. 16). Det är dock viktigt att poängtera att olika former av makt 

konstruerar varandra. Det vill säga att det inte är möjligt att ”göra kön” utan att samtidigt ”göra 

klass, etnicitet och sexualitet” (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 90). Men som de los Reyes och 

Mulinari (2005) skriver ställer det krav: ”Att synliggöra dessa kategoriers komplexitet, historiska 

förankring och sociala karaktär är en viktig del av i konstruktionen av en vetenskaplig 

motdiskurs” (s. 127) där alla positioner får synas och höras på sina egna villkor och utgöra 

grunden för ett samtal i skolan om gemensamma mänskliga frågor istället för att fokusera på 

människors skillnader. 

Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen 

om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet med mera, genom ett 

ständigt återskapande av nya markörer som gör skillnaden mellan ”vi” och ”dom” till 

meningsfulla sociala koder (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 99). Utan dessa meningsfulla 

koder blir ju dessa maktpositioneringar inte något särskilt värt. Därmed skulle markörerna mellan 

”vi” och ”dom” framstå som meningslösa: 

Att inte kunna se de maktstrukturer som skapar individernas utsatthet leder till att grupper, 

familjer och individer stigmatiseras. Att inte se det specifika i individens utsatthet inom dessa 

strukturer medför en diskriminerande praxis som både osynliggör människors historiskt 

skilda erfarenheter av förtryck och hindrar formuleringar av kollektiva strategier mot makten 

(de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 128) 

När människor inte har kollektiva strategier mot ojämlikheter i ett maktsystem så försvagas 

demokratin i grunden. Demokratifrågan torde vara en essentiell hörnsten i dagens skolväsen. En 

viktig uppgift är därför att synliggöra, lyfta fram och namnge de erfarenheter av rasism, 

diskriminering och förtryck som präglar formeringen av dagens sociala identiteter. Att lyfta fram 

alternativa röster är därför inte bara en viktig del av en intersektionell forskningsstrategi utan 

synliggör också möjligheterna till att formulera motberättelser som kan omvandla den etablerade 

ordningen (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 130). 
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Intersektionalitetsbegreppet rymmer alltså en förståelse för att maktasymmetriernas olika 

dimensioner är oupplösligt förbundna med varandra genom dynamisk interaktion (Lykke, 2003, 

s. 48). Vilket betyder att genus, etnicitet, kön och könsöverskridande identitet, nationalitet, 

sexualitet, religion, klass, ålder och funktionsvariationer samverkar sinsemellan på alla 

samhälleliga arenor hela tiden. Lykke (2003) skriver vidare: ”Vi ingår alla i ett intersektionellt 

nätverk av samhällsstrukturer och maktaxlar, vilka definierar en rad livsvillkor för oss. Men vi 

responderar inte politiskt på dem alla” (Lykke, 2003, s. 49).  

Elever ingår i dessa intersektionella nätverk, även om de själva är omedvetna om det. Skolan är 

inte något som någon elev eller förälder godtyckligt kan välja bort, och just den omständigheten 

gör det ännu viktigare att undersöka hur intersektionalitet, exempelvis markörer för genus, 

etnicitet och religion, synliggörs eller osynliggörs i läromedel. Det är i synnerhet viktigt, om 

läroplanens mål att varje elev ska känna sig sedd, bekräftad och förstådd, ska vara möjligt att nå. 

Metod 

Det finns två huvudgrenar inom vetenskaplig metod: kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativ 

forskning är, kort sagt, mätbara data som redovisas  i exempelvis tabeller. Kvalitativ forskning 

handlar om att försöka förstå hur någonting är eller vilka egenskaper någonting har (Backman, 

Gardelli, Gardelli & Persson, 2012, s. 173). Det är möjligt att använda sig av båda metoderna när 

en undersökning genomförs (Holme & Solvang, 1997, s. 13).  I en kvalitativ undersökning är det 

vanligt att använda sig av datainsamlingsmetoder som intervjuer, observationer och textanalys 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 34). I denna studie blandas båda dessa metodiska huvudgrenar. Den 

kvalitativa metoden används för att berätta hur läromedlen framställer de valda intersektionella 

kategorierna. Den kvantitativa metoden har använts för att räkna hur ofta något framkommer i 

läromedlen, det vill säga hur ofta man ser markörer för genus, etnicitet – i synnerhet för Sveriges 

nationella minoriteter – och religion förekommer i läromedlen. Läromedlen jämförs inte med 

varandra innehållsmässigt eller till omfång, men de analyseras utifrån ett intersektionellt 

perspektiv med tanke på genus, etnicitet och nationella minoriteter samt religion. Den här studien 

är genomförd utan intervjuer eller observationer, då intervjuer och observationer inte skulle 

besvara studiens syfte.   
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För den här studien används litteratur, där författarna anses vara auktoriteter inom sina områden, 

och de forskningsartiklar som använts är faktagranskade med peer review. Detta är viktigt för 

studiens vetenskapliga intention (Backman et al., 2012, s. 124). De utredningar som använts är 

statens offentliga utredningar och de bedöms således vara sakliga och trovärdiga. Det finns 

hänvisningar till artiklar på internet och andra populärvetenskapliga källor, men dessa referenser 

är inte huvudkällor. Det finns normativa och kognitiva källor, där normativa källor är värderande, 

till exempel genom lagar och förordningar, medan kognitiva källor är berättande, till exempel 

genom offentlig statistik (Holme & Solvang, 1997, s. 126) och de texter som ingår i studien som 

referenser är båda delarna.  

 

Viktigt är också att påpeka att man aldrig kan skydda sig från feltolkningar eller övertolkningar 

av ett material (Holme & Solvang, 1997, s. 290). Tolkningen pågår hela tiden och det enda man 

kan göra som forskare är att ställa sig frågan om hur giltiga de resultat som vi kommit fram till 

är när det gäller frågeställningarna som var utgångspunkten för hela arbetet (Holme & Solvang, 

1997, s. 290). I tolkningsarbete är det två faktorer som är särskilt viktiga och det första är att vara 

medveten om vad man som forskare gör och det andra är att hela tiden ha en kritisk inställning 

till de tolkningar som görs för man kan aldrig slutgiltigt avgöra om den förklaring man hittar är 

den enda och sanna förklaring, för mönster som man urskiljer kan kanske hänföras till de 

samband som framkommer (Holme & Solvang, 1997, s. 291). Det finns dock skillnad på 

samband och samvariation och det är att faktorer kan samvariera utan något egentligt samband 

mellan dem, medan samband är när den samvariation som urskiljs kan grundas på teori och ett 

teoretiskt resonemang (Holme & Solvang, 1997, s. 293). Det finns också andra faktorer som är 

viktiga, bland annat skattning av felmarginaler i studien (Holme & Solvang, 1997, s. 303) där en 

av de viktigaste felmarginalerna i fråga om den föreliggande studien, är om studien verkligen 

omfattar alla läromedel som är relevanta för studiens kriterier. 

 

En intersektionell analys är en samspelsanalys där det utgås ifrån att man inte explicit kan uttala 

sig om hur olika faktorer samverkar i relation till varandra (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 

283). Kvalitativ metod karaktäriseras ofta som att man är intresserad av hur något är, i motsats 

till kvantitativ metod där man gör undersökningar av sådant som är mätbart, även om det inte 
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alltid går att betrakta dessa två metoder som två helt olika saker (Backman et al., 2012, s. 297-

300).  

 

Samhällsvetenskaplig metod omfattar både organisering och tolkning av information som hjälper 

oss att få en bättre förståelse av samhället (Holme & Solvang, 1997, s. 12). En sådan metod är 

alltså ett redskap, ett sätt att lösa ett problem och komma fram till ny kunskap (Holme & Solvang, 

1997, s. 13). Kvalitativ forskningsmetod är en forskningsmetod, där det primära syftet är att få 

en djupare förståelse av det problemkomplex vi studerar (Holme & Solvang, 1997, s. 14). Det 

som är centralt i en kvalitativ forskning är tolkningsmetoder (Backman et al., 2012, s.  298). Det 

är i första hand inte uttryck för att studien fångat hela sanningen, utan att den nalkas verkligheten 

utifrån en viss synpunkt. Det finns inte forskning som är neutral och värderingsfri (Holme & 

Solvang, 1007, s. 30). Hela samhället är komplext, dynamiskt och i ständig förändring. Inom 

kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av referensramar, motiv, sociala 

processer och sociala sammanhang som står i förgrunden (Holme & Solvang, 1997, s. 76). Denna 

studie fokuserar på intersektionella perspektiv med fokus på genus, etnicitet och religion. Studien 

erbjuder ett utsnitt av läromedel för en viss åldersgrupp, analyserad genom en intersektionell 

ram, och som sådan är den viktig, men läsaren får ingen helhetsbild av läromedel genom en sådan 

analys. De fördomar och den förförståelse som forskare har utgör två stycken hermeneutiska 

cirklar, där modellen bygger på en analytisk åtskillnad mellan en värderingsmässig (kognitiv 

cirkel, har sin utgångspunkt i förförståelse) och en rent faktamässig (normativ cirkel, har sin 

utgångspunkt i socialt grundade fördomar) uppfattning av den företeelse som studeras (Holme & 

Solvang, 1997, s. 95).  

 

Validitet och reliabilitet är verktygsmetaforer i enlighet med empirisk vetenskapssyn. Allwood 

och Eriksson (2017) skriver om validitet och förklarar det på följande sätt: ”Valid betyder mer 

allmängiltigt giltig, det vill säga att något gäller, att det är bärande i något sammanhang” (s. 159). 

En mätmetod är valid om den faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta (Bergström & Boréus, 

2005, s. 34). Ett exempel är när man mäter längd med ett måttband, vilket uppenbarligen är en 

valid metod. Men om man skulle mäta religiositet med att räkna antal kyrkobesök, måste man 

ställa sig frågan om man använder sig av rätt metod eller om man egentligen mäter något helt 

annat (Bergström & Boréus, 2005, s. 34). Detta exempel sätter fingret på svårigheterna med 
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validitet som studier av denna typ kan stöta på. God validitet i sig borgar inte för en fullt ut för 

en god undersökning. Till det krävs reliabilitet. 

Förutsättningen för god reliabilitet är att vara tillräckligt noggrann i mätningar och uträkningar, 

det vill säga att eliminera felkällor i görligaste mån (Bergström & Boréus, 2005, s. 35). Enligt 

Nationalencyklopedin betyder reliabilitet tillförlitlighet, inom beteendevetenskaperna mått på 

hur starkt eller pålitligt uppmätta värden i till exempel ett test eller experiment är. Validitet 

betyder enligt Nationalencyklopedin den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som 

man avser att mäta. 

Avgränsningar och urval 

Avgränsningarna och urvalen som gjorts för denna studie för att hålla studien inom rimlighetens 

gränser för vad gäller relationen mellan tid och studiens omfattning är de följande: 

1. Endast läromedel inom ämnet svenska har analyserats. 

2. Endast läromedel som är producerade för elever i årskurs 1 har analyserats.  

3. Endast läromedel som fokuserar på läs- och skrivinlärning har analyserats. 

4. Analysera maktasymmetrier gällande genus, etniciteter och nationella minoriteter samt 

religion inom dessa läromedel, såväl text som illustrationer, med särskilt fokus på 

nationella minoriteter. 

5. Endast fysiska läromedel har granskats. Det innebär endast läroböcker som eleverna 

exponeras för. 

De databaser som använts för sökandet är divaportal.org, google scholar samt sökfältet på Luleå 

tekniska universitets biblioteks sökfält. De sökord som använts har varit: intersektionell analys, 

läromedel, grundskolan, genus, nationella minoriteter, identitetspositioner, svenskämnet, 

etnicitet, årskurs 1, läs- och skrivinlärning. Det verkar inte finnas något överskådligt sätt att veta 

om man verkligen hittat alla läromedel som passar in i de avgränsade kriterierna som anges ovan.  

Genom att välja ut några få exempel som passar en teori kan man få i princip vilken teori som 

helst bekräftad, och detta är förstås inte ett hållbart tillvägagångssätt, om man vill nå sanning, 

kunskap som alla ska kunna lita på eller något liknande (Backman et al., 2012, s. 285). Just därför 

är det viktigt att ha avgränsningar och sedan förhålla sig till dessa avgränsningar. 
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Berg (2003) skriver om forskning och hur forskning kan påverka utvecklingen: 

Som berördes i inledningsavsnittet i kapitel 1 handlar forskning om allmänt sett om att i 

någon bemärkelse generera nya kunskaper - att göra oss ”klokare”. Enligt traditionellt 

synsätt kan en forskningsprocess beskrivas med begreppen grundforskning, tillämpad 

forskning och utvecklingsarbete. Under influens av bland annat tekniska, medicinska och 

andra naturvetenskapliga förhållningssätt bygger en s.k. FoU-modell på en grundsyn som 

går ut på att grundforskningsresultat omsätts i praktiken genom tillämpad forskning och 

utvecklingsarbete. Grovt sett kan detta synsätt sammanfattas i orden ”först forskning, sedan 

utveckling”. Konsekvensen av detta är att rätten att definiera vad som är en intressant 

forskningsfråga, och därmed vad som är ett intressant forskningsområde, primärt vilar på 

forskarna och forskarsamhället (s. 58). 

Studier som den här berörs av detta synsätt för att det tidigare inte setts som ett relevant 

forskningsområde. 

Analys och databehandling 

 

Analys ska här förstås som processen att dela upp en helhet i mindre beståndsdelar och hur dessa 

beståndsdelar samverkar och inverkar på helheten (Backman et al., 2012, s. 315). Det vill 

exempelvis säga hur illustrationer i läromedlen framstår och framstår i förhållande till varandra 

samt texten. Analysens mål är alltså att ligga till grund för ett slutsatsdragande (Backman et al., 

2012, s.320). Bilderna för elever i årskurs 1 är nödvändiga för att underlätta och stimulera barnens 

läsning. Därför har jag sett och analyserat text och bild som en helhet där jag tolkat 

illustrationerna som komplement till texten (Selander, 2017). I läromedel för läs- och 

skrivinlärning så måste dessa två faktorer höra ihop och bilda en helhet. 

Den här studien innefattar också en innehållsanalys av samma definition som Bergström och 

Boréus (2005) tar upp: ”Med hjälp av innehållsanalys kan man göra kvantifierande jämförelser 

av förekomsten av vissa element i texter” (s. 18). Dessa kvantifierande jämförelser är i denna 

studie av innebördsaspekt enligt Bergströms och Boréus (2005) definition: ”Kopplat till 

innebördsaspekten skulle man kunna räkna förekomsten av vissa slags metaforer eller uttryck för 

bestämda idéer” (s. 18). Analys av läromedlen i den här studien har gjorts med hjälp av 
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innehållsanalys i enlighet med en innebördsaspekt som bestått i att räkna antal gånger kvinnligt 

kodade karaktärer jämfört med manligt kodade karaktärer uppvisas i läromedlen, samt hur ofta 

olika etniciteter i allmänhet och de nationella minoriteterna i synnerhet uppvisas i läromedlen. 

Studien granskar även förekomsten av religiösa markörer. 

Bergström och Boréus (2005) skriver om tolkning av analyser: 

 

Tolkning ingår i praktiskt taget varje textanalys. Oavsett hur man väljer att analysera en 

text, om man använder sig av argumentationsanalys, idéanalys eller innehållsanalys, måste 

texten tolkas. Tolkningen är mer eller mindre komplicerad. Komplexiteten är dels beroende 

av den fråga man arbetar med, dels av textens karaktär, dels av vilken textanalysinriktning 

man använder sig av. Använder man sig av en innehållsanalys där det som räknas är vissa 

termer kanske tolkningsproblem helt uteblir, åtminstone om ett bestämt ord ska noteras i 

alla dess betydelser. I en annan innehållsanalys, där det som noteras är uttryck för bestämda 

idéer, eller vissa typer av argument, kan tolkningsproblemen bli betydligt svårare att 

hantera. (s. 23) 

 

En text har en föränderlig betydelse eftersom olika subjekt ger den olika tolkningar i olika 

historiska situationer (Bergström & Boréus, 2005, s. 25). Denna studie är inget undantag, för 

ingen kan möta en text och vara neutral. Bergström och Boréus (2005) lyfter vidare manifesta 

inslag i texter på följande sätt: ”Det som söks är manifesta inslag i texter, det vill säga sådant 

som uttrycks explicit. Men sökandet efter manifesta inslag kan också användas för att komma åt 

det inte fullt utsagda” (s. 45). Det som förblir outsagt i texterna är följaktligen latenta inslag i 

textanalys. Enligt Nationalencyklopedin har latent synonymer som dold, slumrande, dröjande, 

för tillfället omöjlig att observera. En viktig aspekt att tänka på i en innehållsanalys är att vara 

medveten om dessa två olika textinslag. Bergström och Boréus (2005) skriver att: ”Det outtalade 

kan också vara mycket viktigt. Outtalade förutsättningar kan styra samhällsdebatten. Att något 

inte uttalas kan ju antingen vara ett tecken på att det inte är viktigt eller inte uttryck för någons 

åsikt, eller att det tillhör det ’självklara’ som just därför inte behöver sägas, men kanske fungerar 

hårt styrande för debatten” (s. 77). För denna studie har dessa latenta textinslag central roll för 

att det är så många ämnen som inte tas upp i läromedel i läs- och skrivinlärning i svenska för 

årskurs 1. 
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Enligt Lykke (2003) är det viktigt att grunda en intersektionalitetsanalys på följande sex 

principer: 

 

1. Intersektionalitetsanalysen baseras alltid på val av vissa maktasymmetrier framför andra.  

 

De maktasymmetrier som valts ut för denna studie har varit genus, etnicitet och religion. 

För genus har underkategorin species: människa – djur räknats och för etnicitet har 

underkategorin nationella minoriteter räknats. 

  

2. För genusforskare är det viktigt att å ena sidan hålla fast vid, att man är särskilt 

kvalificerade för att analysera maktasymmetrier rörande genusaxeln, men att det å andra 

sidan inte automatiskt innebär att genusaxeln per se är hierarkiskt överordnad andra axlar 

av maktasymmetri. I varje enskilt fall krävs det argumentation för vilka axlar som i den 

konkreta kontexten ska tillkännages den mest avgörande betydelsen. 

 

3. Intersektionalitetsbegreppet kräver att genusforskare – vid sidan av genusaxeln – också 

undersöker och drar in andra maktasymmetriaxlar, det vill säga axlar som det konkreta 

analysarbetet utpekar som betydelsefulla. 

 

4. Det är viktigt att forskaren i sin analys alltid inkluderar konkreta reflexioner över val och 

bortval: in/exkludering av maktasymmetriaxlar. 

 

5. Det är nödvändigt att perspektivisera sin forskning genom att ställa kritiska frågor till den 

utifrån några av de bortvalda axlarna. Målet är att utröna, om sådana frågor kan generera 

nya och viktiga problemställningar och problematisera det analyserade fältet på 

alternativa sätt. 

 

6. Det är strategiskt viktigt att hålla fast vid genuskategoriernas analytiska och politiska 

betydelse i ett, som det nuvarande, könsmaktbaserat samhälle. 

 

Bland annat med dessa sex principer i åtanke, är den här studien genomförd och den ämnar 

besvara dessa principer utifrån de uppkomna resultaten. 
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För att förstå hur de olika nivåerna i den här studien samverkar används socialkonstruktionismen 

som förklaringsmodell. Grundtanken för socialkonstruktionismen är att människans förståelse 

för fenomen som ses som självklara och av naturen givna, är skapad i social interaktion och är 

en produkt av kommunikationsprocesser i det samhälle människan lever (Allwood & Eriksson, 

2017, s. 145). Socialkonstruktionismen är ett komplext begrepp. Kön kan ses som en social 

konstruktion och det innebär då att man ser exempelvis uppdelningen mellan man och kvinna 

som en social process där dessa kategorier skapats och befästs genom roller och 

handlingsmönster, vilka sedan kommit att ses som oberoende av vår förståelse av dem (Allwood 

& Eriksson, 2017, s. 145). De sociala konstruktionerna har en viktig funktion när det gäller att 

skapa vår bild av vad som är normalt och onormalt (Allwood & Eriksson, 2017, s. 146). Vad 

socialkonstruktionisterna vill göra är att lyfta fram konstruktionernas koppling till människors 

föreställningsvärld, människors syn på verkligheten, människors åsikter om den samt de roller 

och beteenden som följer av dessa faktorer (Allwood & Eriksson, 2017, s. 147). 

Socialkonstruktionismen och vilka sociala konstruktioner som kan anses vara fruktbara och 

utvecklande tål att diskuteras, liksom vilka mekanismer som är involverade i hur sociala 

konstruktioner etableras och förstås (Allwood & Eriksson, 2017, s. 149). Begreppet kan tolkas 

som att allt människan är och hur människan tänker är socialt konstruerat. Burr (1995) skriver så 

här om socialkonstruktionismen: 

The ways in which we commonly understand the world, the categories and concepts we 

use, are historically and culturally specific. Whether one understands the world in terms of 

men and women, pop music and classical music, urban life and rural life, past and future, 

etc. depends upon where and when in the world one lives (s. 4).  

Det här kan tolkas som att människors sätt att förstå sin omgivning är historiskt och kulturellt 

beroende. Alla sätt att förstå och tolka omgivningarna kan också ses som produkt av det samhället 

i vilket människor verkar. Just därför passar det här tolkningssättet den här studien. För att det 

som finns i läroböcker är socialt konstruerade verkligheter som speglar läromedelsförfattarnas 

uppfattningar om hur samhällen ser ut. För att åskådliggöra eventuella maktasymmetrier används 

en mätmetod i den här studien där antal gånger något representeras markeras i varje läromedel 

för sig. 
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I denna studie har just bilder varit en väsentlig del av analysmaterialet. Bilder väcker känslor. 

Bilder kan splittra människor lika ofta som de samlar dem. Människor bråkar om bilders 

betydelse, deras symbolik och inneboende mening. Religiösa statyer och nationella symboler har 

samlat oss mot de andra (Sverrison, 2015, s.  204). Dessutom är bildmaterial bärande i läromedel 

i läs- och skrivinlärning för årskurs 1, i och med att barn inte förväntas kunna läsa stora 

textmängder och därför anses vara i behov av bildstöd. En överväldigande majoritet avbildningar 

i denna studie är av ritade och porträtterar fiktiva karaktärer och skeenden. Därav vågar jag påstå 

att det inte förekommer något av privat eller etisk känslig natur i undersökningen. 

Metoddiskussion  

Tillvägagångssättet var som följer att alla förlag i Sverige som kom upp när man söker på 

läromedel, kontaktades på mejl för att få tag på ett cirkulationsexemplar. De flesta förlag gav inte 

ut cirkulationsexemplar. Det ledde till svårigheter med att få tag på material att granska. 

Universitetsbibliotek tillhandahåller heller inte fysiska läromedel, förutom de läromedel som ges 

ut som cirkulationsexemplar av förlagen själva. I slutändan fick läromedel beställas och bekostas 

för egen räkning för att studien över huvud taget skulle äga rum. 

En annan utmaning har varit att veta att alla relevanta läromedel verkligen är med i studien. Den 

här studien har baserats på både kvalitativ analys, samt kvantitativ analys där syftet varit att samla 

data för att kunna avgöra om hur många gånger olika företeelser förekommer i läromedlen, för 

att på så vis kunna analysera hur maktasymmetrierna genus, etnicitet och religion är 

representerade. Själva representationen i sig är en indikation på hur eleverna med de olika 

bakgrunderna har möjlighet att känna sig sedda, förstådda och bekräftade. Avgränsningarna 

skulle varit snävare om antalet läromedel som skulle granskas hade minskats. Eventuellt att 

avgränsningarna kunde ännu mer avgränsade och specifika delar ha granskats i varje läromedel. 

De befintliga avgränsningarna – alla läromedel för läs- och skrivinlärning för årskurs 1, all text 

och allt bildmaterial i dessa samt de tre huvudkategorierna – med tillhörande underkategorier – 

genererade stora mängder data som var oerhört tidskrävande att hitta ett sätt att hantera. En annan 

analysmetod än innehållsanalys utifrån de valda intersektionella kategorierna och 

underkategorierna hade delvis kunnat ge en annan bild av maktasymmetrier.  

Genom att analysera texter studerar vi alltså en viktig aspekt av det som bygger upp människors 

föreställningar om samhället, som påverkar mellan grupper och som bidrar till att skapa och 
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upprätthålla vissa identiteter (Boréus, 2015, s. 158) och läromedel är inget undantag. Alla texter 

skapas och mottas i diskurser varför det är nödvändigt att se dem i förhållande till den omgivande 

samhällskontexten (Bergström & Boréus, 2005). 

Genomförande  

Varje läromedel har granskats för sig. Alla bilder och all text i varje läromedel har ingått i studien. 

Vid varje omnämnande av någon av huvudkategorierna har det förts in i och kategoriserats enligt 

alla ovannämnda kolumner. Där något inte kunnat klassificeras enligt tabellen har det 

klassificerats som ospecificerat, så att det inte ska osynliggöras. (Se mer utförligt 

tillvägagångssätt i bilagorna.) 

Utifrån hur de analyserade läromedlens struktur, har det här verkat som ett bra tillvägagångssätt 

för att få en indikation på hur ofta genus, etnicitet och religion förekommer i läromedlen och hur 

de framställs. Läromedlen har först analyserats kvantitativt och sedan kvalitativt. Resultatdelen 

börjar med att först presentera vilka läromedel som analyserats och lite information om 

läromedlens författare, illustratörer, läromedlens omfattning och hur förlagen själva annonserar 

läromedlen på sina respektive hemsidor. Sedan presenteras de kvantitativa resultaten med siffror 

direkt tagna från Excel dokumentet som användes för att räkna antal gånger markörerna i 

analysen uppkom. Den kvalitativa analysdelen presenteras med att berätta hur läromedlen var 

upplagda och vilka karaktärer som var framträdande. Sedan följer en diskussionsdel till 

resultaten. I studien har läseböcker på den enklaste nivån analyserats, om läseböcker funnits på 

olika nivåer. Detta gjordes för att få en enhetlig bild och för att de läromedel som har läseböcker 

på upp till fyra olika nivåer inte får ett orättvist stort underlag jämfört med andra läromedel som 

endast innehåller en bok. Det är heller ingen elev i grundskolan som arbetar med läromedel på 

alla olika nivåer samtidigt. 

Läromedel som analyserats: en presentation 

Det som är av intresse av att se hur läromedlen annonseras är att de flesta marknadsförs 

som nya och moderna läromedel som är utförda enligt Lgr 11. Därför har jag valt att ta med 

det som står om läromedlen från förlagens hemsidor. I studien ingår endast arbetsböcker 

och en läsebok, i de fall det funnits en extern läsebok, på den enklaste nivån, men för att få 

en uppfattning av läromedlens omfattning nämns även vilka andra delar som ingår i 
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läromedelsserien. Indelningen efter alfabetisk ordning och med förlagsnamnet först, är för att 

synliggöra att det är begränsat med förlag som ger ut läromedel för läs- och skrivinlärning i 

svenska för årskurs 1. Det finns flera läromedel som även har samma författare och flertalet 

läromedel är uppdaterade och reviderade versioner av läromedel med sammma namn som 

utgivits innan 2018. Det är av vikt att veta dessa fakta, för att förstå hur liten läromedelsbranschen 

i Sverige uppenbarligen är. De läromedel som ingått i studien är följande: 

 

1. Beta Pedagog: Läståget (2013) 

Läromedlet Läståget består av en bok som publicerades innan 2018, men den uppdaterades i 

2013 och finns fortfarande på marknaden för läs- och skrivinlärning. Därför är den med i den här 

studien. Det följer med arbetsmaterial och en mycket tunn (A5 på 7 sidor) lärarhandledning till 

boken. Läståget är på 153 sidor och marknadsförs som ett basläromedel för de elever som har 

det svårare att lära sig att läsa och skriva. Här är det ljudenlig stavning som är i fokus. Författaren 

är Torgerd Adolphsson och illustratör är Lena Petersson. Det som utmärker sig för läromedlet är 

att eleverna måste få en biljett för att ta sig vidare till nästa kapitel. Det vill säga att eleverna 

måste klara av en läsdiagnos som finns i slutet på varje kapitel. Förlagets anger att läromedlet 

marknadsförs som lockande, lustfylld, individanpassad och gör det enkelt för eleverna att arbeta 

självständigt. 

 

2. Gleerups: Briljant Svenska 1 (2017) 

Briljant Svenska är en läromedelsserie som finns mellan årskurs 1-3 och som marknadsförs som 

ett basläromedel i svenska som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med. 

Läromedlet består av en textbok, en alfabetsbok, en arbetsbok och en lärarhandledning. 

Textboken är på 80 sidor och den är skriven är Bim Wikström och illustrationerna är utförda av 

Lou-Lou Pettersson. Arbetsboken är på 96 sidor och den är gjord av Birgitta Mark och Lovisa 

Gardell, och illustrationerna är utförda av Maria Mannberg och Lou-Lou Pettersson. 

Alfabetsboken är på 60 sidor och den är gjord av Marianne Petrén och illustrationerna är utförda 

av Maria Mannberg och Lou-Lou Pettersson. Lärarhandledningen är på 112 sidor och den är 

skriven av Birgitta Emanuelsson och Lovisa Karlberg. På förlagets hemsida kan man läsa att 

fokus ligger på att bygga en språklig grund som sedan byggs på allteftersom. Det som utmärker 

sig med detta läromedel är bildordlistor för nya ord inom olika arbetsområden. 
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3. Gleerups: Lea och Love (2017) 

Läromedlet  Lea och Love består av två böcker som heter A och B. A-boken är på 96 sidor och 

är inriktad på elever som precis knäckt läs- och skrivkoden i årskurs 1. B-boken är för de elever 

som kommit en bit på vägen i sin läs- och skrivutveckling i årskurs 1. Den här serien finns upp 

till årskurs 4 och alla böcker har samma upplägg. Här tränas läsförståelse och skrivutveckling. 

Läromedlen för årskurs 1 är skrivna av Mirja Johannesson och Bibbi Rasmusson och 

illustrationerna är utförda av Matilda Salmén. På förlagets hemsida kan vi läsa att läromedlet 

marknadsförs som en vidareutveckling av ett läromedelsmaterial som Gleerups tidigare haft, 

Språkgalleri. Det som utmärker sig med läromedlet är att det spänner mellan årskurserna 1-4. 

 

4. Gleerups: Nya Forma Språket Ettan (2017) 

Läromedlet  Nya Forma Språket Ettan är ett basläromedel på 120 sidor, som fokuserar på alla 

delar av språkträningen för årskurs 1 samlad i en bok - mål och bedömning, texter för gemensam 

läsning, skrivande, bokstavsträning och det viktiga samtalet. På slutet av boken finns också åtta 

sidor med texter och övningar för de elever som behöver mer utmaningar. Författaren är Richard 

Hultèn och illustrationerna är utförda av Maria Källström. Från förlagets hemsida kan vi läsa att 

läromedlet marknadsförs som ett basläromedel i svenska för årskurserna 1-3. Det som utmärker 

sig med läromedlet är dokumentationen för elevernas språkutveckling. 

 

5. Gleerups: Prima Svenska 1 (2013) 

Läromedlet Prima Svenska består av en bok på 120 sidor. Läromedelsserien finns från 

förskoleklass och upp till årskurs 6. Författaren heter Richard Hultén. Från förlagets hemsida kan 

vi läsa att läromedlet marknadsförs som en basserie i svenska för årskurserna F-6. Det som 

utmärker sig med läromedlet är att den är uppbyggd efter tre olika teman: Gott och ont, Stor och 

liten, Hemma och borta. 

 

      6.  Gleerups: Säkra Språket 1 (2014) 

Läromedlet Säkra Språket består av en bok på 47 sidor där fokus ligger på att träna läs- och 

skrivförmågan samt att eleverna blir presenterade för barn- och ungdomsböcker och även för 

författare samt bli förtrogna i olika genrer. Serien finns upp till årskurs 6 och följer samma 
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upplägg hela vägen. Författaren är Solveig Lidén och illustrationerna är utförda av Helena 

Holmquist. Från förlagets hemsida kan vi läsa att läromedlet marknadsförs som en serie 

arbetsböcker i sex delar för årskurserna 1-6. Det som utmärker sig med läromedlet är diagnoser 

där eleverna själva kan checka av sina kunskaper. 

 

                7. Liber: Livet i bokstavslandet (2015) 

Läseböckerna Livet i bokstavslandet, röd och grön, är båda på 111 sidor och författare till båda 

böckerna är Ulf Stark och illustratörer är Micaela Favilla och Sonja Reuterskiöld. Livet i 

Bokstavslandet är en serie med böcker som är anpassade från och med förskoleklass och upp till 

årskurs 1. Material finns på nätet också, men det har inte ingått i denna studie för att inga andra 

nätbaserade resurser är analyserade. Arbetsboken är på 83 sidor och även den är skriven av Ulf 

Stark och illustrerad av Micaela Favilla. Bokstavsbok för årskurs 1 är på 36 sidor och den är 

skriven av Karin Örn, Helena Hammerquist och Louise Muckstein och illustrerad av Micaela 

Favilla. Från förlagets hemsida kan vi läsa att läromedlet marknadsförs som ett grundläromedel 

i svenska för årskurserna F-3. Det som utmärker sig med läromedlet är att de även är anknutna 

till UR:s TV-program med samma namn. 

 

8. Liber: Vips (2012) 

Läromedlet Vips består av 11 delar och alla delar är författade av Lena Hultgren och illustrerade 

av Sara N Bergman. De delar jag har haft med i studien är: Högläsningsbok, Arbetsbok för nivå 

1-2, Arbetsbok för nivå 3-4, samt läseböcker på fyra olika nivåer. Högläsningsboken är på 143 

sidor. Läseböckerna för eleverna är alla på 105 sidor och båda arbetsböckerna är på 96 sidor. 

Från förlagets hemsida kan vi läsa att läromedlet marknadsförs som ett läromedel för årskurserna 

1-3 som utmanar eleverna på fyra olika nivåer. Det som utmärker sig för läromedlet är just 

omfånget på det. Läromedlet består av många olika delar och omfattar många olika nivåer.  

 

9. Majema: Läsresan (2018) 

Läromedelspaketet Läsresan består av tre delar, varav två är böcker och ett är ett arbetshäfte där 

eleverna tränar på bokstäver. Arbetshäftet är på 16 sidor och kommer i A5 format. Läsresan är 

skriven av Marianne Billström, Lina Björkman, Nelly Bonner, Katarina Herrlin, Anna-Karin 

Holmgren, Annika Mårtensson och Jeri Sandford och Malin Wedsberg. Illustrationerna är lånade 
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från flertalet olika källor, men Lisa Lanning har stått för form och originalritningar. Läsresan 

läsebok är på 203 sidor medan Läsresan arbetsbok är på 103 sidor. Det är ett basläromedel som 

finns i dagsläget utgivna för förskoleklass och årskurs 1, men den planerade utgivningen är fram 

till årskurs 3 under våren 2020. På förlagets hemsida anges att läromedlet marknadsförs som ett 

basläromedel i svenska för årskurserna 1-3. Det som utmärker sig för läromedlet är att det finns 

enkla faktatexter redan för förskoleklass.   

 

10. Majema: Språkskrinet Robot (2016) 

Läromedlet Språkskrinet Robot är endast beräknad för höstterminen i årskurs 1 och består av 

fyra häften: Vi lär OSS, Lina och Robot, ABC-häfte och lärarhandledning. Vi lär OSS är på 24 

sidor och är skriven av Annika Mårtensson och Marianne Billström och illustrationerna är utförda 

av Sonja Härdin. Lina och robot är på 23 sidor och den är skriven av Catherine Bergman och 

illustrationerna är utförda av Cissi Björnekull. ABC-häftet är i A5 format och är på 16 sidor och 

den är gjord av Annika Mårtensson och Marianne Billström och illustrationerna är utförda av 

Sonja Härdin. Lärarhandledningen är på 23 sidor och den är gjord av Annika Mårtensson och 

Marianne Billström och illustrationerna är utförda av Sonja Härdin och Lilian Anckarman. Från 

förlagets hemsida kan vi läsa att läromedlet marknadsförs som en grundbok för höstterminen i 

årskurs 1. Det som utmärker sig med läromedlet är just att läromedlet är uppdelat för höst- och 

vårterminen med två olika böcker. Nästa bok är i samma serie, men för vårterminen. 

 

11. Majema: Språkskrinet Troll (2016) 

Läromedlet Språkskrinet Troll är beräknat för vårterminen i årskurs 1 och består av tre häften: 

Vi lär OSS och Trollkoll. Vi lär OSS är på 36 sidor och är skriven av Annika Mårtensson och 

Marianne Billström och illustrationerna är utförda av Sonja Härdin. Trollkoll är skriven av 

Katarina Neiman Hedensjö och illustrationer är utförda av Cissi Björnekull. Trollkoll är på 23 

sidor. Från förlagets hemsida kan vi läsa att läromedlet marknadsförs som en grundbok för 

vårterminen i årskurs 1. Det som utmärker sig med läromedlet är just att läromedlet är så tydligt 

uppdelad för höst- och vårterminen.  

 

12. Natur och Kultur: Den magiska kulan (2018) 
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Läromedlet Den magiska kulan är en del av en serie för förskoleklass till årskurs 3 som heter 

ABC-klubben. Den här boken består av 112 sidor. Författaren heter Mats Wänblad och 

illustrationerna är utförda av Catharina Nygård. A-boken har lite text och många bilder. B-boken 

har lite mera text, men bilderna är lika många. C-boken har mycket text och inte så många bilder 

och det är meningen att läraren läser högt ur den. Till läseböckerna finns en arbetsbok med 

varierande läs- och skrivövningar. Från förlagets hemsida kan vi läsa att läromedlet är en del av 

en läromedelsserie för årskurserna 1-3. Det som utmärker sig med läromedlet är att det är 

uppdelad efter tre olika nivåer. 

 

13. Sanoma: Robin 1 (2018) 

Läromedlet Robin 1 består av fem böcker varav tre läseböcker på olika nivåer, en arbetsbok och 

en lärarhandledning. Författarna till läseböckerna är Pernilla Gesèn, medan Anna Wickström och 

Kristina Åsenius har skrivit arbetsboken och lärarhandledning. Alla illustrationer är utförda av 

Millis Sarri. På förlagets hemsida anges att läromedlet marknadsförs som ett basläromedel för 

årskurs 1. Det som utmärker sig för läromedlet är att det även marknadsförs som ett humoristiskt 

läromedel som är uppdelad efter tre olika nivåer. 

 

14. Sanoma: ZickZack 1 (2015) 

Läromedlet ZickZack består av tre böcker, en bokstavsbok, en läs- och skrivbok och en 

lärarhandledning. Bokstavsboken är på 48 sidor och eleverna tränar på att läsa och skriva enkla 

ord och meningar i den. Läs- och skrivboken är på 128 sidor och eleverna tränar på olika 

språkutvecklande övningar på text-, menings- och ordnivå, och varje kapitel avslutas med en 

checklista som hjälper eleven och läraren att se hur läs- och skrivförmågan utvecklas. 

Lärarhandledningen är på 241 sidor och bland annat finns tydliga målkartor för både läs- och 

skrivinlärning. ZickZack serien finns upp till årskurs 3. Hela bokpaket är skriven av Karin 

Fällman-Bajagic, Christina Hansson och Susan Nieland och illustrationer för hela bokpaketet är 

utförda av Feri Fazeli, Fazeli form och illustration. På förlagets hemsida marknadsförs läromedlet 

som ett basläromedel för årskurs 1-3. Det som utmärker sig för läromedlet är att eleverna får 

bekanta sig med olika typer texter. 

 

15. Studentlitteratur: Simsalabim (2015)  
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Läromedlet Simsalabim består av två böcker som heter Grundbok 1 och Lästräna 1 och båda är 

skrivna av Eva Ingelsten och Lillemor Pollack och illustrationerna är utförda av Gun 

Jacobson.  Det finns också en digital del för eleverna, men den har jag inte haft tillgång till under 

studien. Grundbok 1 är på 96 sidor och den marknadsförs som ett basläromedel i svenska för 

årskurs 1-3 med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Lästräna 1 är tanken att eleverna 

kan använda som läxbok för att träna hemma eller för lästräning i skolan. Från förlagets hemsida 

kan man läsa att läromedlet marknadsförs som ett basläromedel för årskurs 1. Det som utmärker 

sig för läromedlet är att det bygger på skönlitteratur.  

Resultat 

Sammanlagt har 15 läromedel analyserats var för sig, men inte jämförts sinsemellan. Syftet har 

alltså varit att bidra med kunskap om svenskämnesdidaktiska implikationer hur läromedel för 

läs- och skrivinlärning för elever i årskurs 1 förhåller sig gällande hur genus, etniciteter samt 

religion framställs i bild och text. De aktuella frågeställningarna med vilka studien ämnat att 

besvara syftet var dessa: 

• På vilka sätt representeras de intersektionella maktasymmetrierna genus, etnicitet, med 

särskilt fokus på nationella minoriteter, samt religion i bild och text i läromedel i svenska 

avsedda för årskurs 1?    

• Vilka didaktiska implikationer får dessa maktasymmetrier i relation till Lgr 11 och 

svenskämnets syfte? 

För att besvara dessa frågeställningar har analysen gått ut på att räkna antal gånger genus, etnicitet 

och religion representerats i dessa läromedel, och även på vilket sätt dessa representerats (i en 

bild, som en omnämning i text, eller både bild och omnämning), samt analysera den eventuella 

representationen kvalitativ med utgångspunkt i på vilket sätt genus, etniciteter samt religion i 

dessa läromedel enligt LGR 11.  

Figur 1: 
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Figur 1: Figuren visar de intersektionella maktasymmetrier som undersökts samt vilka underkategorier som räknats. 

Genus 

Det samlade kvantitativa resultatet för kategorin genus och alla manligt kodade karaktärer är 

2991 representationer varav de ljushyade manligt kodade karaktärerna är 1144 och de mörkhyade 

manligt kodade karaktärerna är 447. Resterande 1391 manligt kodade karaktärer är djur, 

sagofigurer och dylikt. Det samlade resultatet för alla kvinnligt kodade karaktärer är 3149. Av 

dessa var de ljushyade kvinnligt kodade karaktärerna 1460 och de mörkhyade karaktärerna 273 

i antal och 6 av asiatisk utseendetyp. De resterande 1416 kvinnligt kodade karaktärerna var djur, 

sagofigurer och dylikt. De icke-binära karaktärerna har varit totalt 823 i antal. Utav dessa har det 

varit 533 ljushyade karaktärer, 3 mörkhyade. De resterande 286 har varit icke-binära karaktärer 

som inte kunde kopplas till någon särskild utseendetyp inom mina parametrar, exempelvis djur 

eller sagofigurer. 

Huvudkategori: Underkategori 1 Underkategori 2 Underkategori 3 

Genus Människor: 

• Kvinna 

• Icke-binär 

• Man  

Djurfigurer och 

sagofigurer 

uppdelade in i 

manligt kodade, 

kvinnligt kodade 

eller icke-binär. 

Ospecificerad: kan 

inte delas in i manligt 

kodat, kvinnligt 

kodat eller icke-

binär. Exempelvis 

byggnader. 

Etnicitiet  Människor: 

• Utseende 

• Övriga etniska 

symboler. 

 

Symboler och del av 

kropp 

Ospecificerad:  kan 

inte delas in i 

människor, utseende, 

symboler eller del av 

kropp. Exempelvis 

en grön drake. 

Religion Människor: 

• Klädsel 

• Övriga 

religiösa 

symboler på 

människor 

Byggnader och 

övriga religiösa 

symboler inte på 

människor. 

Ospecificerad: kan 

inte delas in i 

människor, symboler 

eller byggnader. 

Exempelvis en rosa 

robot. 
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Figur 2. Figuren visar procentuell fördelning av alla omnämningar utifrån genus. 

Etnicitet 

Det samlade resultatet för kategorin etnicitet är 7781 ospecificerade markörer. Ospecificerat vill 

säga att ingen etnicitet kan urskiljas i de avbildade karaktärerna mer än att de är ljushyade, 

mörkhyade eller av asiatisk utseendetyp, och det i sig säger inget om karaktärernas etnicitet. Inom 

etnicitet fanns också underkategorin nationella minoriteter och där kunde inga representationer 

alls urskiljas i de  analyserade läromedlen. 
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Figur 3. Figuren visar procentuell fördelning av alla omnämningar utifrån etnicitet. Det är oklart varför just 

etniciteten same syns här, men inget annat. Det verkar tyvärr inte gå att ändra på detta. 

Religion 

Det samlade resultatet för ospecificerade markörer inom kategorin religion är 7709. 

Ospecificerad inom religion betyder alltså att ingen religionstillhörighet kan urskiljas i vare sig 

bild eller text. Inom underkategorin islam fanns det 39 markörer sammanlagt i alla analyserade 

läromedel. De markörerna har uteslutande varit kvinnor med hijab. Inom kristendomen fanns det 

29 markörer sammanlagt i alla analyserade läromedel. Dessa markörer bestod av avbildningar av 

kyrkor, änglar och julrelaterade objekt såsom jultomte, julgran, julstjärna och julklappar. 
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Figur 4. Figuren visar procentuell fördelning av alla omnämningar utifrån religion. Det röda är kristendom. 

Representationstyp text och bild 

Det som varit viktigt inom representationstyper har varit att synliggöra vilka karaktärer som får 

mest utrymme både i text och bild. Den totala summan för text och bild är 6809. Utav dessa är 

det 2994 kvinnligt kodade karaktärer, 2636 manligt kodade karaktärer och 822 icke-binära 

karaktärer. De resterande 357 har blivit kategoriserade som ospecificerade för det har varit bland 

annat del av kropp och andra markörer som inte kunde placeras inom någon genuskategori.   
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Figur 5. Figuren visar procentuell fördelning av alla omnämningar utifrån representationstyp, text och bild. 

Representationstyp endast text 

De som endast nämnts i text men inte synts på bild är sammanlagt 27 i antal. Utav dessa är det 

16 kvinnligt kodade karaktärer, 9 manligt kodade karaktärer och 2 ospecificerade, det vill säga 

att det inte går att urskilja i texten om genus exempelvis djurkaraktärer och sagofigurer. Utav de 

16 kvinnligt kodade karaktärerna var det 12 ljushyade och 4 mörkhyade karaktärer. Utav de 9 

manligt kodade karaktärerna var det 4 ljushyade och 5 mörkhyade karaktärer i texten. 
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Figur 6. Figuren visar procentuell fördelning av alla omnämningar utifrån representationstyp, endast text. 

Representationstyp endast bild 

De karaktärer som endast syns på bild men inte finns med i texten är 503. Utav dessa är det 346 

manligt kodade karaktärer, varav 86 är ljushyade, 244 är mörkhyade och 16 ospecificerade 

karaktärer som till exempel sagofigurer eller djurkaraktärer. Endast 1 kan avläsas som icke-binär 

karaktär utav dessa 503 markörerna som bara syns på bild. 
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Figur 7. Figuren visar procentuell fördelning av alla omnämningar utifrån representationstyp, endast bild. 

 

Utseende  

Vad beträffar utseende har uppdelningen varit mellan ljushyade, mörkhyade och asiatisk 

utseende. 

Det samlade resultatet för utseendekategorin är 3321 ljushyade karaktärer, 773 mörkhyade och 

6 asiatisk utseendetyp. Utav de ljushyade karaktärerna var det 534 karaktärer som kunde avläsas 

som medvetet icke-binära. Utav de kvinnligt kodade karaktärerna var det 1460 som var 

ljushyade. Och av de manligt kodade karaktärerna var det 1153 som var ljushyade. De resterande 

174 var ljushyade men kunde inte specificeras som medvetet icke-binära eller kvinnligt kodat 

eller manligt kodat. Dessa 174 är ljushyade men i form av del av kropp eller sagofigurer som 

häxor, prinsar, prinsessor och troll. Utav de mörkhyade karaktärerna var det 3 som kunde avläsas 

som icke-binära. 273 kvinnligt kodade mörkhyade karaktärer och 447 manligt kodade 

mörkhyade karaktärer. Av dessa utseendeuppdelningar har det funnits många ritade karaktärer i 

läromedlen som inte kunnat delas in i hudfärg. Dessa karaktärer benämns som ospecificerade 



34 

 

och är 3239 till antal. I kategorin ospecificerad finns djurkaraktärer, sagokaraktärer och 

fantasikaraktärer av alla dess slag.  

 

Figur 8. Figuren visar procentuell fördelning av alla omnämningar utifrån utseende. 

Resultat läromedel för läromedel 

Här presenteras varje läromedel var för sig för att få ett överblick. Där det inte specificeras vidare 

kan läsaren utgå från att representationstyp är text och bild. 

Beta Pedagog: Läståget (2013) 

Läståget har allt som allt 55 manligt kodade karaktärer och 102 kvinnligt kodade karaktärer. Det 

som dock drog upp antalet kvinnligt kodade karaktärer i Läståget är djur som kor och hönor. De 

djuren har även blivit omnämnda i texten. Antalet manligt kodade karaktärer som är ljushyade är 

55 i antal. Även när det gäller färgade kvinnligt kodade karaktärer så är antalet 76, och de övriga 

26 är djurkaraktärer där det inte går att klassificera in i hudfärg. Det finns med andra ord ingen 

mörkhyad karaktär med i boken. Av antalet kroppsdelar finns det totalt sju kroppsdelar och dessa 

är ljushyade. 71 karaktärer är klassade som icke-binära, för att det inte går att urskilja kön på 

dessa avbildningar. Det är allt från människor, djur och sagofigurer. Dessa 71 icke-binära 
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karaktärerna kan inte heller klassificeras utifrån hudfärg. I Läståget finns det ett kapitel som 

handlar om jul, det vill säga hur man önskar god jul och gott nytt år, och även julklappar och 

julgran har representationstyp i både text och bild. Totalt är det 8 representationer i både text och 

bild som kan kopplas ihop med kristendom. 

Gleerups: Briljant Svenska 1 (2017) 

Antalet manligt kodade karaktärer i hela läromedlet var 350 stycken. Utav dessa var det 182 

ljushyade karaktärer och 165 mörkhyade karaktärer, de resterande 3 karaktärerna var djur 

och/eller sagofigurer. Alla 165 mörkhyade karaktärer är endast av representationstyp endast bild. 

Antalet kvinnligt kodade karaktärer är 244 sammanlagt. Utav dessa är det 159 ljushyade 

karaktärer och 66 är mörkhyade, de resterande 19 är djur och/eller sagofigurer. De kvinnligt 

kodade mörkhyade karaktärerna omnämns i både text och bild. Detta resultat jämfört med 

manligt kodat och mörkhyad, kan förklaras med att en av huvudfigurerna är kvinnligt kodat och 

mörkhyad. 16 karaktärer är icke-binära och ljushyade, med representationstyp i både text och 

bild. Icke-binära mörkhyade karaktärer finns inte med. 43 kroppsdelar finns avbildade och av 

dessa är alla ljushyade. Det finns i boken 1 kvinnlig, ljushyad karaktär som kan kopplas ihop 

med kristendom för att hon är en klassisk lucia med ljuskrona på huvudet. I det här läromedlet 

finns det 8 representationer som kan kopplas ihop med islam och det är en mormor med hijab. 

Gleerups: Lea och Love (2017) 

Antalet manligt kodade karaktärer sammanlagt är 128 och utav dessa är det 101 ljushyade, 24 

mörkhyade och de resterande 3 är djur och/eller sagofigurer som är manligt kodade. Det finns 

sammanlagt 123 kvinnligt kodade karaktärer och utav dessa är det 56 ljushyade och 62 

mörkhyade karaktärer. De resterande karaktärerna är djur och/eller sagofigurer. Antalet icke-

binära karaktärer är 47 stycken. Det handlar om alla karaktärer, även djur och sagofigurer där 

genus inte kan urskiljas. I det här läromedlet finns en avbildning av en gris och text om varför 

grisar är viktiga husdjur. Det finns även en representation i texten om att många människor inte 

äter griskött, vilket kan kopplas ihop med religion och islam, men läromedlet i sig tar inte upp 

detta. 
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Gleerups: Nya Forma Språket Ettan (2017) 

Det finns 75 kvinnligt kodade karaktärer sammanlagt varav 63 ljushyade och 12 mörkhyade. 

Sammanlagt finns det 54 manligt kodade karaktärer varav 42 ljushyade och 12 mörkhyade. Ett 

barn som bär hijab avbildas en gång, vilket kan kopplas ihop med religion och islam. Det syns 

en igloo och den omnämns även i texten, vilket kan kopplas ihop med etnicitet och inuiter. Det 

finns inga icke-binära karaktärer. 

Gleerups: Prima Svenska 1 (2013) 

Det finns sammanlagt 102 kvinnligt kodade karaktärer varav 96 ljushyade och 6 mörkhyade. Det 

finns sammanlagt 88 manligt kodade karaktärer varav 80 ljushyade och 8 mörkhyade. Sedan 

finns det inga övriga markörer i läromedlet som fallit innanför ramarna för denna studie. 

Gleerups: Säkra Språket 1 (2014) 

Det finns 31 manligt kodade karaktärer varav 31 ljushyade. Sammanlagt finns det 26 kvinnligt 

kodade karaktärer varav 5 mörkhyade, 6 av asiatisk utseendetyp och 15 ljushyade. Det finns en 

bild och tillhörande text för en julgran, vilket kan kopplas ihop med religion och kristendom. 

Liber: Livet i bokstavslandet (2018) 

Det finns sammanlagt 163 manligt kodade varav 146 är ljushyade och 5 är mörkhyade och de 

resterande 12 är manligt kodade djur och/eller sagofigurer. Det finns 166 kvinnligt kodade 

karaktärer varav 86 är ljushyade, 77 är mörkhyade och de resterande 3 är djur och/eller 

sagofigurer. Det finns 3 icke-binära karaktärer varav alla är ljushyade. Det finns 6 markörer som 

kan kopplas ihop med jul och kristendom. En bild på den svenska flaggan kan kopplas ihop med 

etnicitet, samt representation i text om länderna Brasilien och Irak. 

Liber: Vips (2012) 

Det finns sammanlagt 33 manligt kodade karaktärer varav 14 är ljushyade och resterande 19 är 

djur och/eller sagofigurer. Det finns 16 kvinnligt kodade figurer varav 3 är ljushyade och 

resterande 13 är djur och/eller sagofigurer. Det finns 32 avbildade kroppsdelar varav alla är 

ljushyade. Det finns tre olika flaggor med i läromedlet, varav den norska flaggan syns till två 

gånger, den svenska en gång och den italienska flaggan samt en karta över Italien syns till en 
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gång. Det finns också en icke-binär karaktär som är i form av en ängel, som kan kopplas ihop 

med religion och kristendom.  

Majema: Läsresan (2018) 

Det finns sammanlagt 341 manligt kodade karaktärer och 296 är ljushyade och 29 är mörkhyade. 

De resterande 16 är manligt kodade djur/och eller sagofigurer. De manligt kodade mörkhyade 

karaktärerna är av representationstyp endast bild. Det finns sammanlagt 373 kvinnligt kodade 

karaktärer varav 307 är ljushyade och 21 är mörkhyade. De resterande 45 är kvinnligt kodade 

djur och/eller sagofigurer. Sammanlagt finns det 249 icke-binära karaktärer. Utav dessa är det 1 

mörkhyad. Det finns 43 ljushyade kroppsdelar och 7 mörkhyade del av kropp med i läromedlet. 

Majema: Språkskrinet Robot (2016) 

Det finns sammanlagt 42 manligt kodade karaktärer varav 35 är ljushyade och 7 är mörkhyade. 

Det finns 85 kvinnligt kodade karaktärer varav 49 är ljushyade och 36 är djur och/eller 

sagofigurer. Det finns 3 avbildade del av kropp varav alla ljushyade. Det finns 57 icke-binära 

varav Robot är nämnt flertalet gånger i text och bild. Det finns också andra robotar som är tydligt 

könskodade genom klädsel, färger och övriga accessoarer.   

Majema: Språkskrinet Troll (2016) 

Det finns 123 manligt kodade karaktärer varav 8 är mörkhyade och 115 är ljushyade. Det finns 

90 kvinnligt kodade karaktärer varav 88 är ljushyade och 2 är mörkhyade. Det finns 48 icke-

binära karaktärer allt från människor, från djur till sagofigurer. 

Natur och kultur: Den magiska kulan (2018) 

Det finns 124 manligt kodade karaktärer varav 59 ljushyade, 58 mörkhyade och resterande 7 är 

manligt kodade djur och/eller sagofigurer. Det finns 185 kvinnligt kodade ljushyade karaktärer. 

12 kvinnligt kodade karaktärer som är djur och/eller sagofigurer. 4 karaktärer är icke-binära djur. 

Det finns en avbildning av en kyrka som kan kopplas ihop med religion och kristendom. Det 

finns en avbildning av en kvinna med hijab som kan kopplas ihop med religion och islam.  
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Sanoma: Robin 1 (2018) 

Det finns 165 manligt kodade karaktärer varav 17 ljushyade, 108 mörkhyade och resterande 40 

är manligt kodade djur och/eller sagofigurer. Det finns sammanlagt 167 kvinnligt kodade 

karaktärer varav 138 ljushyade, 24 mörkhyade och resterande 5 är kvinnligt kodade djur och/eller 

sagofigurer. Det är 239 ljushyade icke-binära karaktärer och 1 icke-binär karaktär är mörkhyad. 

Sedan finns det 97 icke-binära karaktärer med ospecificerat utseende. Det som drog upp antalet 

icke-binära med ospecificerat utseende är roboten Robin. Totalt finns det 44 kroppsdelar varav 

32 är ljushyade och 12 mörkhyade. Det finns en flicka med hijab som avbildas vid 2 tillfällen 

och detta kan kopplas ihop med religion och islam. Sedan finns det 5 föremål av 

representationstyp endast bild som kan kopplas ihop med religion och kristendom: julgran, 

julstjärna och kyrka. Renar avbildas vid 3 olika tillfälle. En igloo syns vid 2 tillfällen.  

Sanoma: ZickZack 1 (2015) 

Det finns 95 manligt kodade karaktärer sammanlagt varav 66 är ljushyade och 10 är mörkhyade. 

De mörkhyade manligt kodade karaktärerna är av representationstyp endast bild. Övriga 19 är 

manligt kodade djur och/eller sagofigurer. Det finns sammanlagt 98 kvinnligt kodade karaktärer 

varav 73 är ljushyade, 18 är mörkhyade och övriga 7 är kvinnligt kodade djur och/eller 

sagofigurer. Det finns sammanlagt 29 icke-binära karaktärer, varav 28 är ljushyade. Det finns 14 

kroppsdelar avbildade, varav 7 är mörkhyade. Det finns även 8 kopplingar till kristendom varav 

7 kan kopplas ihop med julen. Den sista är en ljushyad kvinna som ser ut som en typisk brud i 

kyrkan. I läromedlet finns 2 bilder på renar. 

Studentlitteratur: Simsalabim (2015) 

Det finns sammanlagt 134 manligt kodade karaktärer varav 104 är ljushyade, 19 är mörkhyade 

och resterande 11 är manligt kodade djur och/eller sagofigurer. De 19 mörkhyade är av 

representationstyp endast bild. Sammanlagt finns det 206 kvinnligt kodade karaktärer varav 169 

ljushyade, 21 mörkhyade och resterande 16 är kvinnligt kodade djur och/eller sagofigurer. De 21 

mörkhyade kvinnligt kodade karaktärerna är av representationstyp endast bild. Det finns 

sammanlagt 4 avbildade kroppsdelar varav alla är ljushyade. Det finns sammanlagt 67 icke-

binära karaktärer. En kvinna med hijab syns 4 gånger sammanlagt. Det kan kopplas ihop med 

religion och islam.  
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Resultatdiskussion 

Läs- och skrivinlärning är det första läromedel elever presenteras för i skolan. För att kunna lära 

sig att läsa måste elever läsa sig igenom dessa läromedel. Det gör att just läs- och skrivinlärning 

intar en särskilt betydelsefull position bland läromedel. Även elever som redan kan läsa och 

skriva när de börjar årskurs 1, måste jobba sig igenom dessa läromedel för att påvisa sina 

kunskaper. 

Lärare är, enligt skollagen, skyldiga att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver 

i sitt lärande, så att eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt (Skollagen, SFS 2010:800). Detta hänger ihop med det som står i Lgr 11 om 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta, är de värden som 

skolan ska förmedla och gestalta (Skolverket, 2018, s. 7). Utifrån resultat från denna studie väcks 

frågor om det är en medveten strategi från förlagen att porträttera samhällens befolkning som 

homogen, vit och icke-religiös. Leder denna stereotypisering till att elever i tidig ålder får med 

sig från skolan att människor som inte passar in i mallen är främmande? Kan en befolkning som 

under lång tid med stereotyp litteratur vara en av de grundläggande pusselbitarna till dagens 

samhällsproblem med främlingsfientlighet och rasism? 

Dessa frågor väcks som en följd bland annat av argumentet att texter påverkar samhället. Om 

texter bidrar till att forma människors föreställningar om hur samhället är och borde vara 

beskaffat, är resultatet från den intersektionella analysen att genus framställs binärt och 

normativt. Etnicitet handlar i de undersökta läromedlen till övervägande del om ljushyade 

människor tillhörande en medelklass som firar jul. I mötet med olika typer av texter, scenkonst 

och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden (Skolverket, 2018, s. 251) varpå frågan blir om den 

egna identiteten och förståelsen för omvärlden utvecklas nämnvärt? Lgr 11 (Skolverket, 2018) 

skriver också om att elever ska bekanta sig med de nationella minoritetsspråken och deras kultur. 

Hur hjälper dessa läromedel till med det när nationella minoriteter inte existerar i läromedlen? 

Om man antar att det är som Ahrne och Svensson (2015) skriver, det vill säga att relationen 

mellan människor också påverkas av texter, påverkas elever i årskurs 1 av sina första läromedel. 

Läromedel är i sin vidaste mening det verktyg som används i en undervisningssituation av lärare 



40 

 

och elever för att nå uppställda mål (Skolverket, 2013, s. 6). Om lärare ska nyttja läromedel fullt 

ut som verktyg, behöver lärare även lyfta delar av läromedlet och diskutera exempelvis bilder 

och ord i helklass. Svårigheten blir när det inte finns något att diskutera. Finns det bilder och 

texter kan man som lärare ställa frågor och på så sätt problematisera läromedlen. Det är betydligt 

svårare att problematisera det som osynliggörs.  

Läroböckerna representerar för varje generation en officiellt auktoriserad version av den 

information som vid en viss tidsperiod står till läromedelsförfattares förfogande (Wikman, 2004, 

s. 13) men idag finns information om i princip allt tillgängligt ett klick bort. I Sverige har den 

enskilda läraren av tradition och genom mål- och resultatstyrning autonomi i själva 

undervisningssituationen. Med det följer att lärare har stor självständighet vad gäller att välja 

läromedel, arbetssätt och arbetsformer (Berg, 2003, s. 192). Men den autonomin är en falsk frihet 

om det inte finns tillräckligt stort utbud av mångfald att välja mellan, eller när alla texter 

privilegierar vissa maktasymmetrier.  

Texter produceras och begränsas av spänningen mellan å ena sidan den omgivande 

samhällsstrukturen, och å andra sidan författaren eller läsaren och deras respektive kontexter 

(Eilard, 2009, s. 99). Redan 2006 granskade Skolverket läromedel och resultaten presenterades i 

en rapport, där det framkommer att inte i tillräcklig utsträckning beskriver landets minoriteter. 

Denna rapport berör visserligen högstadiet, men som resultat från denna studie visar på så är 

läget liknande för lågstadiet. I de analyserade läromedlen finns inte ens ytlig och övergripande 

information om de nationella minoriteterna, till skillnad från de granskade läromedlen för 

högstadiet. Graeskes (2015) intervjuer visar att forskningsrön inte har så stor betydelse i 

utgivningsprocessen för något av de tillfrågade förlagen. Trots de senaste decenniernas 

diskussioner och forskning om kanon och genus i litteratur verkar de traditionella könsmönstren 

vara nästan oförändrade i läromedlen: kanoniserade verk av vita västerländska män dominerar 

medan kvinnor, icke-västerländska författare och minoriteter i vid mening marginaliseras (Dahl, 

2015). Resultatet från denna studie visar att det inte bara gällde 2006 eller för läromedel 

producerade för gymnasieskolan utan också gäller 2019 och för läromedel i läs- och 

skrivinlärning för de yngsta eleverna i skolväsendet.  

Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen 

om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet mm. genom ett ständigt 
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återskapande av nya markörer som gör skillnaden mellan “vi” och ”dom” till meningsfulla 

sociala koder (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 99). Lykke (2003) menar även att 

”intersektionalitetsbegreppet står i tydlig förbindelse med poststrukturalistiska förståelser av 

genus, etnicitet etc som något de enskilda subjekten ”gör” i en komplex och mellanmänsklig 

kommunikation, och inte som någon essens eller stabil och entydig entitet som de ”är” eller 

”har”” (s. 52). Inom de aktuella läromedlen har det mestadels funnits avbildade karaktärer av 

ritad typ och inte foton av faktiska människor. De ritade karaktärerna i läromedel framstår ofta 

som mer stereotypa än människor i verkligheten. Utav dessa ritade avbildningar har denna 

uppdelning mellan ljushyade och mörkhyade samt asiatiskt utseende varit hanterbart i 

datahanteringen, även om det är onekligen ett problematiskt sätt att dela in människor på, då det 

absolut inte behöver finnas någon koppling mellan hudfärg och etnicitet, och ej heller någon 

religionstillhörighet. När det gäller övriga etniska markörer i läromedlen så som flaggor, kort 

som finns på väggen och representation av var någon är ifrån så finns det några läromedel där 

det här förekommer. I Nya Forma Språket Ettan (2017) finns det till och med en uppgift där 

eleverna får se en bild på en igloo och ska koppla ihop bild med ordet igloo, sedan är tanken att 

eleverna och läraren ska samtala om en igloo. En igloo är per definition ingen symbol för inuiter, 

för en igloo är ett objekt i sig själv, men kopplingen mellan inuiter och igloo tordes vara lika 

vanligt förekommande som kopplingen mellan samer och renar. Men det kan diskuteras om renar 

och igloor ska tolkas som symboler för etnicitet. I några av läromedlen finns det bilder av flaggor, 

varav den svenska flaggan är vanligast förekommande. Men i läromedlet Vips (2012, s. 47 i 

läseboken nivå 1) finns det också flera bilder där den norska flaggan finns avbildad. Det är oklart 

varför den norska flaggan finns med på bilderna, för den nämns inte i texten. Det som rör 

nationella minoriteter och frånvaron av representation i alla analyserade läromedel är 

uppseendeväckande. I ett läromedel Läståget (Beta Pedagog, 2013) finns det ett kapitel som har 

en ren som symbol och där finns även avbildningar av en ren och en uppgift där eleverna ska 

koppla ihop ordet ren med bilden, samt själva skriva ordet ren. Det kan ju vara en koppling till 

samer, men den kopplingen är inte uppenbar för att renar är ju objekt i sig själva, inte symbol för 

samer som folk. Dock finns det numera inga vildrenar i Sverige och det kan ju vara ett argument 

för att renar ska tolkas som symbol för samer. Då uppstår ju problematiken med stereotypisering. 

Det finns 4677 renägare i Sverige och det finns mellan 80.000-100.000 samer i Sverige idag 
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(samer.se). Även om man kan argumentera för att renar ska ses som en koppling till samer, blir 

det missvisande för flertalet samer som inte är renägare.  

När det gäller de övriga fyra nationella minoriteterna romer, sverigefinnar, judar och 

tornedalingar visar resultatet från denna studie på att det inte finns några läromedel i läs- och 

skrivinlärning för årskurs 1 i svenska som har symboler som kan kopplas ihop med någon av de 

nationella minoriteterna. Det finns i de analyserade läromedlen få indikationer på att det finns ett 

flertal olika etniciteter i ett samhälle. Det kan tyda på att det är svårt att kortfattat och koncist i 

ett läromedel för elever i årskurs 1 avbilda karaktärer som inte tillhör normen, i synnerhet om 

normen inte inkluderar visuella markörer som kan sammankopplas med etnicitet. Därtill är det 

en rimlig slutsats att det kräver för mycket resurser för att lyfta fram de etniciteter som finns i 

samhället, samt göra det på ett så korrekt sätt som möjligt, utan att späda på stereotypiseringar. 

Av totalt 7781 representationer är det endast 39 + 29 religiösa representationer. Utav dessa 68 

representationstyper syns dessa endast i bild. De omnämns aldrig i texten eller sätts i förbindelse 

med religion. Kopplingen mellan religion och julen är kanske inte uppenbar för elever i årskurs 

1 i en så pass sekulariserad stat som Sverige. Kopplingen mellan hijab och religion är kanske inte 

heller uppenbar för elever i årskurs 1, men inte desto mindre är det ett klädesplagg som kan 

indikera religiös tillhörighet till islam. Det som även är anmärkningsvärt är att ingen av dessa 

avbildningar av kvinnor med hijab har funnits med i texten eller i övrigt sammanhang i 

läromedlen. Det som varit genomgående för kvinnor med hijab i läromedlen är att de synts till 

på bilder där det varit många andra med i samma bild till exempel i stadsmiljö, ute på skolgården, 

på föräldramöte på skolan och så vidare. Dessa representationer synliggörs alltså inte som 

individer. Vilken bild av religion och omvärlden skapar dessa typer av porträtteringar hos elever 

i årskurs 1? 

De mörkhyade karaktärerna av båda kön framställs oftast endast i bild, utan tillhörande text till. 

Bilderna där de färgade karaktärerna av båda kön finns med handlar inte om dessa karaktärer, de 

finns bara med på bilden, oftast avbildade i ett hörn i klassrummet. Om dessa karaktärer ges ett 

namn har de alla namn som inte låter som typiskt svenska, utan undantag, till exempel Amir, 

Ami, Ali och Wahid. 
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De övriga maktasymmetrierna i intersektionell analys, såsom funktionvariation, klass, 

könsöverskridande identitet och sexuell läggning har inte blivit kartlagda och tabellförda i den 

här studien, och därför är det svårt att dra någon slutsats kring dessa maktasymmetrier. Varför 

just genus, etnicitet och nationella minoriteter samt religion blivit undersökta i denna studie beror 

på att dessa maktasymmetrier lät intressanta av personliga skäl. Genusperspektivet och resultat 

från den maktasymmetrien visar att det kanske hjälper att synliggöra obalanser mellan genus i 

läromedel, för i dagens läromedel i läs- och skrivinlärning i svenska för årskurs 1 är det flera 

kvinnligt kodade karaktärer jämfört med manligt kodade karaktärer (kvinnligt kodade karaktärer 

= 3149 sammanlagt och manligt kodade karaktärer = 2991 sammanlagt). Det resultatet kan tolkas 

vara i direkt förbindelse med att genus och könsroller i läromedel blivit påtalade och diskuterade 

under flera decennier av bland annat Eilard (2009; 2008). Detta kan tolkas som att 

maktasymmetrien genus i läromedel i läs- och skrivinlärning för årskurs 1 i svenska blivit 

jämnare. Eilard (2009) hävdar att ”Texter både produceras och begränsas av spänningen mellan 

å ena sidan den omgivande samhällsstrukturen, och å andra sidan författaren eller läsaren och 

deras respektive kontexter” (s. 99) vilket kan tolkas som att det är svårt att säga hur elever i 

årskurs 1 läser och tolkar sina läromedel. Elevernas sätt att närma sig texter tordes skilja sig 

markant från hur vuxna läser texter. Det innebär att man inte bara måste ta hänsyn till vad som 

berättas, utan även reflekterar över hur någonting sägs. Eilard (2009) skriver vidare att 

betydelseskillnader exempelvis kan uppstå i relationen mellan text och bilduttryck, slang och 

formellt språk eller mellan vuxen- och barnröster (s. 102). De analyserade läromedlen i denna 

studie framstår som konsekventa vad beträffar relationen mellan text och bild, och de bilder som 

finns i läromedlen är tydligt menade att vara som direkt kopplingsbara till enstaka ord eller 

meningar i läromedlen. De karaktärer som framkommer i läromedlen blir ju per automatik en 

grund till en jämförelsenorm. Om det då inte framkommer en mångfald av etnifierade, rasifierade 

och religiösa barn i läromedel, kan det i förlängningen tänkas att de barn som inte faller inom 

ramarna för normen i läromedel eventuellt blir extra utsatta. Eilard (2009) lyfter det på ett 

tänkvärt sätt: ”Som läsare måste vi därför fundera över inte bara vad vi läser eller ser på 

illustrationerna till en text, utan också över vad som eventuellt har utelämnats ur texten. Vems 

perspektiv det är om skildras framgår även av vad som inte skildras, och som läsare eller 

betraktare blir vi automatiskt placerade att ta del av en text eller bild ur någons perspektiv” (s. 

102). Eilards uttalande kan tolkas som att identitet konstrueras genom motbilder, det vill säga 
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genom att man har någon att jämföra sig med för att veta vem man inte är. Men det har även den 

verkan att de som konsekvent utelämnas ur läromedel blir tystade och osynliggjorda. Deras 

perspektiv finns inte och de elever som inte tillhör normen kan inte känna sig igen i det de läser. 

Visserligen finns det även andra läromedel i skolan som används för årskurs 1 och inte bara läs- 

och skrivinlärning, men i skolan tillgodogör sig eleverna de läromedel som där erbjuds. Av den 

anledningen blir det extra viktigt att de första texterna som varje elev i den svenska skolan måste 

ta sig igenom är politiskt korrekta och verkligen ger en bild av samhället som ett ställe där alla 

människor ryms och får plats. Detta är också en fråga om demokrati i dagens skolväsen, precis 

som lyfts i bakgrunden till denna studie. Resultatet från denna studie visar tydligt på att det finns 

människor som inte ryms i de analyserade läromedlen. Det är givetvis omöjligt att skriva eller 

tala om allt. Eilard (2009) skriver om detta: ”Det visar tydligt hur verkligheten reduceras i 

kategoriseringar och generaliseringar i våra skildringar” (s. 102). Men tänk om denna studies 

resultat att det i dagsläget finns flera kvinnligt kodade karaktärer än manligt kodade karaktärer 

är ett direkt resultat av de diskussioner som förts kring läromedel och genus tidigare? Vad om 

det finns möjligheter för att skapa en liknande diskussion om etnicitet och religion i läs- och 

skrivinlärning för årskurs 1 i svenska? Elever är ständigt sysselsatta med att identifiera sig själva 

som sociala och kulturella varelser såväl i som utanför klassrummet (Olin-Scheller, 2008, s. 12). 

Den identifieringen är en del av deras utveckling som individer. Forskning visar att uppgifter av 

en typ där läsaren drar paralleller till sitt eget liv och samtidigt gör en formell analys ger störst 

potential till lärande (Olin-Scheller, 2008, s. 132). Den formella analysen kan ju vara en 

diskussion i helklass om exempelvis bilder i läromedel. Om det finns en mångfald av karaktärer 

att välja mellan borde det således underlätta även för elevernas identifikation under läs- och 

skrivinlärningsprocessen.  

Denna studie och dess resultat kan kanske ligga till grund för vidare studier för att nå svar på 

frågorna. Utifrån resultat av denna studie finns det anledning att fråga sig om det kanske är dags 

att återinföra läromedelsgranskning igen. Läromedel får en normerande roll för undervisningen 

i skolan, även om läromedlen inte används från pärm till pärm i klassrummen så ger de tydliga 

indikationer om ämnets konception och de ger exempel på didaktiska upplägg. När ingen statlig 

granskning längre finns ställs istället höga krav på såväl producenter; förlag och författare, som 

konsumenter; lärare som elever (Graeske, 2015). Idag då behovet av lärare i grundskolan på de 

flesta orter i Sverige är större än antalet tillgängliga, legitimerade grundlärare skulle en 
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läromedelsgranskning kunna hjälpa de lärare som, på grund av bristande erfarenhet eller adekvat 

utbildning, förlitar sig på läromedel. En av den kritiska forskningens viktigaste premisser är att 

ifrågasätta och granska kunskapsproduktionen och den vetenskapliga verksamheten som en 

social praktik (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 8). Den här studien riktar kritik mot 

läromedelsproducenter. Kritiken grundar sig mestadels på hur individerna i ett samhälle 

porträtteras. Kritiken handlar också om att ge en röst till de som finns som en del av samhället, 

men som inte får plats i läromedlen. Utav 15 granskade läromedel finns det ingen nationell 

minoritet representerad. Det kan tolkas som en strukturell handling, som möjligtvis inte är 

medveten. Att inte kunna se de maktstrukturer som skapar individernas utsatthet leder till att 

grupper, familjer och individer stigmatiseras. Att inte se det specifika i individens utsatthet inom 

dessa strukturer medför en diskriminerande praxis som både osynliggör människors historiskt 

skilda erfarenheter av förtryck och hindrar formuleringar av kollektiva strategier mot makten (de 

los Reyes & Mulinari, 2005, s. 128). Människor ingår i ett intersektionellt nätverk av 

samhällsstrukturer och maktaxlar, vilka definierar en rad livsvillkor (Lykke, 2003, s. 49). Dessa 

livsvillkor definierar eventuellt även människans självbild och synen på andra individer i 

samhället. Om eleverna inte flitigt exponeras för en mångfald av intersektionella nätverk och 

maktasymmetrier i skolans läromedel, kanske de aldrig får möjlighet att utveckla förståelse för 

andra och en grundläggande känsla för demokrati ute i verkligheten. 

Genom resultatet av denna studie kan man dra följande slutsatser för utgivna läromedel i läs- och 

skrivinlärning för årskurs 1 i svenska, utgivna efter 2018: 

• Nationella minoriteter är helt osynliggjorda då de inte är omnämnda på något sätt i något 

av läromedlen. 

• Etnicitet och religion är i princip också helt osynliggjorda, då de är nästan obefintligt 

representerade (<1 % av alla representationer) i samtliga läromedel. 

• När det gäller genus är fördelningen mellan könen i princip jämnt fördelat med en svag 

överrepresentation av kvinnligt kodade karaktärer. 41,4 % manliga mot 43,2 % kvinnliga 

omnämnande. 

• Av alla avbildningar i läromedlen visar 46 % av ljushyade människor, 10,6 % mörkhyade, 

0,1 % med asiatiskt utseende och övriga 43,3 % är sagofigurer, djur, etc. 
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Implikationer för yrkeslivet 

När det gäller en helhetsbild av kategorierna genus, etnicitet och religion, med fokus på nationella 

minoriteter i läromedel för årskurs 1 i läs- och skrivinlärning finns det behov av att 

läromedelsproducenter börjar synliggöra mångfald bland karaktärerna. Inför framtida 

yrkeskarriär innebär den här studien att som lärare vara vaksam inför den bild av verkligheten 

som läromedel presenterar, producerar och reproducerar. Det bedrivs inte mycket forskning om 

läromedel i Sverige (Englund, 2006) och just därför behövs det mer forskning. Ammert (2018) 

skriver att läroböcker är Sveriges mest lästa böcker och att de därför bör granskas och diskuteras 

offentligt (s. 348) vilket kan tolkas som att det som lyfts offentligt kanske får bättre möjligheter 

att hamna på den politiska och samhälleliga agendan för att sedan kunna utvecklas. Den här 

intersektionella analysen med fokus på genus, etnicitet samt religion implicerar att läromedel i 

läs- och skrivinlärning för årskurs 1 i svenska inte alls explicit omnämner nationella minoriteter 

alls. Det får bland annat konsekvensen att läromedlen förmedlar en homogen bild av samhället. 

Det blir alltså den enskilda lärarens ansvar att presentera en motbild mot läromedlens 

homogeniserade bild. Detta ställer i sin tur krav på att lärarutbildningen ger lärarstudenter 

möjlighet att utveckla normkritiska arbetssätt och diskuterar relationen mellan läroplanens mål 

och den världsbild som läromedlen producerar och reproducerar. 
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Bilaga 1: Summering alla analyserade läromedel 

Summering          

Lärobok Antal Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende Beskrivning 

Nya Forma 
Språket Ettan 12 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Ellas presentation i början på boken. 

Nya Forma 
Språket Ettan 15 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Love 

Nya Forma 
Språket Ettan 3 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Ella och mamma 

Nya Forma 
Språket Ettan 4 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Mira 

Nya Forma 
Språket Ettan 2 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Ella och en tjej till spelar fotboll 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Gabriell`s presentation. 

Nya Forma 
Språket Ettan 24 Ospecificerat Ospecificerat Islam Text och bild Mörkhyad 6 barn har mörk hud. Ett barn bär hijab. 

Nya Forma 
Språket Ettan 4 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Mira 

Nya Forma 
Språket Ettan 2 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad Tant i serieteckning, icke-namngiven. 

Nya Forma 
Språket Ettan 2 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Ella. 

Nya Forma 
Språket Ettan 6 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Ella och en tjej. 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad Love 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Ella i fotbollskläder. 
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Nya Forma 
Språket Ettan 1 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Gabriell berättar om tankekartor. 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Mörkhyad Mira 

Nya Forma 
Språket Ettan 2 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Love 

Nya Forma 
Språket Ettan 2 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Samir 

Nya Forma 
Språket Ettan 4 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Åke och hunden Klas 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Ljushyad Farbror Katt  

Nya Forma 
Språket Ettan 2 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Mörkhyad Samir 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Ljushyad Love 
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Nya Forma 
Språket Ettan 1 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Ljushyad Ella 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Mörkhyad Mira 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Endast text Ospecificerat Iglo - samtalspunkt, Vad är en iglo? Nationalitet inuit. 

Nya Forma 
Språket Ettan 3 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Gabriell och Ella, plus en tjej till 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad Pojke 

Nya Forma 
Språket Ettan 4 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Love och Milton 

Nya Forma 
Språket Ettan 3 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Ella 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Gabriell 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Samir 

Nya Forma 
Språket Ettan 5 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Prinsessa, fe, häxa, drottning. 

Nya Forma 
Språket Ettan 4 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Ljushyad Gabriell 

Nya Forma 
Språket Ettan 2 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Mörkhyad Mira 

Nya Forma 
Språket Ettan 4 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Kung, trollkarl. 

Nya Forma 
Språket Ettan 6 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Ella och Gabriell 
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Nya Forma 
Språket Ettan 1 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Ljushyad Love 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Mörkhyad Samir 

Nya Forma 
Språket Ettan 6 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Ljushyad Mira 

Nya Forma 
Språket Ettan 5 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Love 

Nya Forma 
Språket Ettan 3 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Samir 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Ljushyad Ellas mamma 

Nya Forma 
Språket Ettan 3 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Gabriell, Ella och en tjej 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad Samir 

Nya Forma 
Språket Ettan 2 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad Love 

Nya Forma 
Språket Ettan 2 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Mörkhyad Miras pappa 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Endast text Ospecificerat Italiensk motorcykel 

Nya Forma 
Språket Ettan 1 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast text Ljushyad Loves pappa 

Livet i 
Bokstavslandet 3 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

En person som ser ut som en lärare med en pratbubbla "Lyft inte 
pennan" plus en person som har långt hår men kan vara en man också. 

Livet i 
Bokstavslandet 77 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Ami med pratbubbla: " Nu kan du träna på datorn!" och alla andra bilder 
där Ami syns. 
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Livet i 
Bokstavslandet 53 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Dani. 

Livet i 
Bokstavslandet 50 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Bruno. 

Livet i 
Bokstavslandet 78 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Coco. 

Livet i 
Bokstavslandet 9 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ospecificerat Hankatt Max. 

Livet i 
Bokstavslandet 6 Ospecificerat Ospecificerat 

Kristendom 
(evangelisk-
luthersk) Text och bild Ospecificerat 

Jul: Luciakrona på en bild och en jultomte där man både ser tomten och 
ska skriva ordet tomte. 

Livet i 
Bokstavslandet 8 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Kvinnliga karaktärer där man både ser bilden och ska skriva ordet. 

Livet i 
Bokstavslandet 8 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Manliga karaktärer där man både ser bilden och ska skriva ordet. 

Säkra Språket 1 11 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Erik och Lukas. 

Säkra Språket 1 5 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Ami. 

Säkra Språket 1 6 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Asiatiskt Yin. 

Säkra Språket 1 1 Ospecificerat Ospecificerat 

Kristendom 
(evangelisk-
luthersk) Text och bild Ospecificerat Julgran där man både ser den och ska skriva ordet. 

Säkra Språket 1 2 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Kvinnliga troll med mörk hud. 

Säkra Språket 1 1 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad En häxa med kroknäsa. 

Säkra Språket 1 12 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Norm-attraktiva dockor, feer och prinsessor med klänningar. De 
behöver räddas och är omgivna är manliga karaktärer som inte är norm-
attraktiva. 
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Säkra Språket 1 20 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 
H.C.Andersen, en prins, dvärgar, manligt kodade katter och troll. Här 
finns det variation för hur manligt kodade figurer kan se ut.  

Prima Svenska 1 38 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad My. 

Prima Svenska 1 11 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Fröken Moa. 

Prima Svenska 1 21 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Jon. 

Prima Svenska 1 59 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 
Diverse ljushyade manligt kodade karaktärer. Allt från Författarens 
presentationsbild till sagofigurer såsom prinsar och djur. 

Prima Svenska 1 8 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 
Diverse mörkhyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Prima Svenska 1 47 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 
Diverse kvinnligt kodade karaktäre med ljus hy. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Prima Svenska 1 6 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 
Diverse kvinnligt kodade karaktäre med mörk hy. Allt från sagofigurer 
och djur till avbildningar av människor. 

Vips åk 1 19 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Vips åk 1 13 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Vips åk 1 2 Manlig Ospecificerat 

Kristendom 
(evangelisk-
luthersk) Text och bild Ospecificerat Jultomte. 

Vips åk 1 2 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ospecificerat Den norska flaggan. 

Vips åk 1 1 Icke-binär Ospecificerat 

Kristendom 
(evangelisk-
luthersk) Endast bild Ljushyad En ängel (kristendom?) 

Vips åk 1 12 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad 
Diverse ljushyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 



8 

 

Vips åk 1 0 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 
Diverse mörkhyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Vips åk 1 3 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad 
Diverse ljushyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Vips åk 1 0 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 
Diverse mörkhyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Vips åk 1 32 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Diverse avbildade del av kropp. 

Vips åk 1 0 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad  

Vips åk 1 1 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat Den svenska flaggan. 

Vips åk 1 2 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat Den italienska flaggan och karta över Italien. 

Språkskrinet 
Robot 42 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 

Diverse manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Språkskrinet 
Robot 36 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 

Diverse kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Språkskrinet 
Robot 35 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad 

Diverse ljushyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Språkskrinet 
Robot 7 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här fanns endast 1 mörkhyad manligt 
kodat karaktär, Fadi, och han har inte fått några repliker, vi får endast 
hans namn presenterad när vi ser hela klassen på en bild. 

Språkskrinet 
Robot 49 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad 

Diverse ljushyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Språkskrinet 
Robot 0 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Språkskrinet 
Robot 3 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Diverse avbildade del av kropp. 
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Språkskrinet 
Robot 0 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Diverse avbildade del av kropp. 

Språkskrinet 
Robot 57 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 

Robot. En androgyn karaktär som inte könas med ord eller bilder på 
något sätt. Den gröna roboten är precis likadan. Däremot är berättelsen 
om Robot inte konsekvent om just Robot, och det förekommer 
avbildningar av andra robotar också som är tydligt könade som 
pojkrobot och tjejrobot. 

Språkskrinet 
Troll 123 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 

Diverse manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Språkskrinet 
Troll 90 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 

Diverse kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Språkskrinet 
Troll 115 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse ljushyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Ofta finns det text och bild när det 
kommer till ljushyade karaktärer. 

Språkskrinet 
Troll 8 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Språkskrinet 
Troll 88 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse ljushyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Språkskrinet 
Troll 2 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Språkskrinet 
Troll 0 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Diverse avbildade del av kropp. 

Språkskrinet 
Troll 0 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Diverse avbildade del av kropp. 

Språkskrinet 
Troll 48 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 

Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor.  
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Läståget 55 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Läståget 102 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 

Diverse kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. Här fanns det många kor, får och hönor som 
drog upp antalet. 

Läståget 55 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse ljushyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Ofta finns det text och bild när det 
kommer till ljushyade karaktärer. 

Läståget 0 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Läståget 76 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 
Diverse ljushyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Läståget 0 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Läståget 7 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Diverse avbildade del av kropp. 

Läståget 0 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Diverse avbildade del av kropp. 

Läståget 71 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 

Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor. Här fanns 
det många djur avbildade som inte var könade på något sätt. Inte så 
många sagofigurer som söta prinsessor och fula trollmän. 

Läståget 8 Ospecificerat Ospecificerat 

Kristendom 
(evangelisk-
luthersk) Text och bild Ospecificerat 

Här finns ett helt kapitel som handlar om jul, det vill säga julklappar, 
julgran och hur man hälsar god jul och gott nytt år. 

Simsalabim 134 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 
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Simsalabim 206 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Simsalabim 104 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse ljushyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Ofta finns det text och bild när det 
kommer till ljushyade karaktärer. 

Simsalabim 19 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Simsalabim 169 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 
Diverse ljushyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Simsalabim 21 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Simsalabim 4 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Diverse avbildade del av kropp. 

Simsalabim 0 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Diverse avbildade del av kropp. 

Simsalabim 67 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 

Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor. Här 
omnämns en Eli på 7 år och det går inte att avgöra på namnet eller på 
bilden om det är en tjej eller kille. 

Simsalabim 4 Ospecificerat Ospecificerat Islam Endast bild Ospecificerat 
En kvinna med hijab syns 4 gånger i hela boken. Hon har inga repliker 
och omnämns inte i texten. 

Lea och Love 62 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Lea och Love 56 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 

Diverse kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. Här fanns det många kor, får och hönor som 
drog upp antalet. 
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Lea och Love 47 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse ljushyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Ofta finns det text och bild när det 
kommer till ljushyade karaktärer. 

Lea och Love 6 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Lea och Love 16 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 
Diverse ljushyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Lea och Love 35 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Lea och Love 23 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 

Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor. Det vill säga 
karaktärer som verkar vara avsiktiligen avbildade som icke-binära, dvs 
utan könskodade markörer alls. Men som ändå för berättelsen framåt. 

Lea och Love 1 Ospecificerat Ospecificerat Islam Text och bild Ospecificerat 

Här finns en bild på en gris och varför grisar är viktiga husdjur. Det finns 
även en omnänming i texten om att många människor inte äter griskött. 
Det kan användas för att lyfta religion och tro i undervisningen. 

Lea och Love  66 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat  

Lea och Love  67 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat  

Lea och Love  54 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad  

Lea och Love  18 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad  

Lea och Love  40 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad  

Lea och Love  27 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad  

Lea och Love  24 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat  
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Läsresan 341 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Läsresan 373 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Läsresan 296 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse ljushyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Ofta finns det text och bild när det 
kommer till ljushyade karaktärer. 

Läsresan 29 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Läsresan 307 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 
Diverse ljushyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Läsresan 21 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Läsresan 248 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor. Det vill säga 
karaktärer som verkar vara avsiktiligen avbildade som icke-binära, dvs 
utan könskodade markörer alls. Men som ändå för berättelsen framåt. 

Läsresan 1 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor. Det vill säga 
karaktärer som verkar vara avsiktiligen avbildade som icke-binära, dvs 
utan könskodade markörer alls. Men som ändå för berättelsen framåt. 

Läsresan 43 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Del av kropp. 

Läsresan 7 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Del av kropp. 

ZickZack 95 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 
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ZickZack 98 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

ZickZack 66 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse ljushyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Ofta finns det text och bild när det 
kommer till ljushyade karaktärer. 

ZickZack 10 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

ZickZack 73 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 
Diverse ljushyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

ZickZack 18 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

ZickZack 28 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor. Det vill säga 
karaktärer som verkar vara avsiktiligen avbildade som icke-binära, dvs 
utan könskodade markörer alls. Men som ändå för berättelsen framåt. 

ZickZack 1 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor. Det vill säga 
karaktärer som verkar vara avsiktiligen avbildade som icke-binära, dvs 
utan könskodade markörer alls. Men som ändå för berättelsen framåt. 

ZickZack 7 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Del av kropp. 

ZickZack 7 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Del av kropp. 

ZickZack 4 Kvinnlig Ospecificerat 

Kristendom 
(evangelisk-
luthersk) Text och bild Ljushyad En ängel och en brud, båda kopplas till kristendomen. 
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ZickZack 1 Manlig Ospecificerat 

Kristendom 
(evangelisk-
luthersk) Text och bild Ljushyad Jultomte. 

ZickZack 3 Ospecificerat Ospecificerat 

Kristendom 
(evangelisk-
luthersk) Text och bild Ospecificerat Midsommarfirande och julgran. Båda kopplas till kristendomen. 

ZickZack 1 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat Valborgsfirande som kopplas ihop med fornnordisk religionsutövande. 

ZickZack 2 Manlig Same Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Renar. I och med att det inte finns vildrenar i Sverige, så kopplas detta 
till samer. 

Briljant Svenska 350 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Briljant Svenska 244 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Briljant Svenska 182 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse ljushyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Ofta finns det text och bild när det 
kommer till ljushyade karaktärer. 

Briljant Svenska 165 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Briljant Svenska 159 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 
Diverse ljushyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Briljant Svenska 66 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Briljant Svenska 16 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor. Det vill säga 
karaktärer som verkar vara avsiktiligen avbildade som icke-binära, dvs 
utan könskodade markörer alls. Men som ändå för berättelsen framåt. 
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Briljant Svenska 0 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor. Det vill säga 
karaktärer som verkar vara avsiktiligen avbildade som icke-binära, dvs 
utan könskodade markörer alls. Men som ändå för berättelsen framåt. 

Briljant Svenska 43 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Del av kropp. 

Briljant Svenska 0 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Del av kropp. 

Briljant Svenska 1 Kvinnlig Ospecificerat 

Kristendom 
(evangelisk-
luthersk) Text och bild Ljushyad Lucia kopplas till kristendomen. 

Briljant Svenska 8 Kvinnlig Ospecificerat Islam Text och bild Mörkhyad Mormor med hijab. 

Robin 165 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Robin 167 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 
Diverse kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och djur till 
avbildningar av människor. 

Robin 17 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Diverse ljushyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Ofta finns det text och bild när det 
kommer till ljushyade karaktärer. 

Robin 108 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade manligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Robin 138 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 
Diverse ljushyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. 

Robin 24 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Diverse mörkhyade kvinnligt kodade karaktärer. Allt från sagofigurer och 
djur till avbildningar av människor. Här kopplas sällan bilden ihop med 
annat än ett namn på sin höjd. Namnet på den mörkhyade karaktären 
är heller inte ett typiskt svenskt. 

Robin 239 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 
Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor. Det vill säga 
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karaktärer som verkar vara avsiktiligen avbildade som icke-binära, dvs 
utan könskodade markörer alls. Men som ändå för berättelsen framåt. 

Robin 1 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Diverse icke-binära karaktärer av levande art, det vill säga inte föremål. 
Allt från sagofigurer och djur till avbildningar av människor. Det vill säga 
karaktärer som verkar vara avsiktiligen avbildade som icke-binära, dvs 
utan könskodade markörer alls. Men som ändå för berättelsen framåt. 

Robin 32 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Del av kropp. 

Robin 12 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Del av kropp. 

Robin 97 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat Robin robot nämns aldrig med pronomen. 

Robin 2 Kvinnlig Ospecificerat Islam Endast bild Mörkhyad En tjej med hijab. 

Robin 5 Ospecificerat Ospecificerat 

Kristendom 
(evangelisk-
luthersk) Endast bild Ospecificerat Julgran, julstjärna och kyrka syns till vid flera tillfällen. 

Robin 3 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ospecificerat Renar syns till vid flera tillfällen. 

Robin 2 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ospecificerat Iglo syns till vid flera tillfällen. 

Den Magiska 
Kulan 59 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad  

Den Magiska 
Kulan 185 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 

Det som drog upp antalet kvinnligt kodade karaktärer var att både Asta 
och Bea avbildades oftast samtidigt, samt att den gamla damen i 
ödehuset var virt och rektorn på skolan. 

Den Magiska 
Kulan 58 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad 

Det som drog upp antalet mörkhyade manligt kodade karaktärer var att 
Cesar avbildades samtidigt som Asta och Bea. 

Den Magiska 
Kulan 7 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ospecificerat Djur och sagofigurer som avbildades som manligt kodade. 

Den Magiska 
Kulan 12 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ospecificerat Djur och sagofigurer som avbildades som kvinnligt kodade. 
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Den Magiska 
Kulan 4 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat Icke-könsbestämda djur avbildningar. 

Den Magiska 
Kulan 0 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad  

Den Magiska 
Kulan 0 Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad  

Den Magiska 
Kulan 0 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad Del av kropp. 

Den Magiska 
Kulan 0 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Mörkhyad Del av kropp. 

Den Magiska 
Kulan 1 Ospecificerat Ospecificerat 

Kristendom 
(evangelisk-
luthersk) Endast bild Ospecificerat Avbildning av en kyrka. 

Den Magiska 
Kulan  Kvinnlig Ospecificerat Islam Endast bild Mörkhyad En kvinna med hijab och ett barn i famnen. 
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Bilaga 2: Sammanlagt resultat etnicitet    

Etnicitet Genus Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Ospecificerat Icke-binär Kristendom (evangelisk-luthersk) Endast bild Ljushyad 1 

   Endast bild Summa 1 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa   1 

  Ospecificerat Text och bild Ljushyad 534 

    Mörkhyad 3 

    Ospecificerat 334 

   Text och bild Summa 871 

  Ospecificerat Summa   871 

 Icke-binär Summa   872 

 Kvinnlig Islam Endast bild Mörkhyad 2 

   Endast bild Summa 2 

   Text och bild Mörkhyad 8 

   Text och bild Summa 8 

  Islam Summa   10 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Text och bild Ljushyad 5 

   Text och bild Summa 5 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa   5 

  Ospecificerat Endast bild Ljushyad 55 

    Mörkhyad 23 

    Ospecificerat 12 

   Endast bild Summa 90 

   Endast text Ljushyad 12 

    Mörkhyad 4 
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   Endast text Summa 16 

   Text och bild Asiatiskt 6 

    Ljushyad 1494 

    Mörkhyad 289 

    Ospecificerat 1452 

   Text och bild Summa 3241 

  Ospecificerat Summa   3347 

 

Kvinnlig 
Summa    3362 

 Manlig Kristendom (evangelisk-luthersk) Text och bild Ljushyad 1 

    Ospecificerat 2 

   Text och bild Summa 3 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa   3 

  Ospecificerat Endast bild Ljushyad 51 

    Mörkhyad 245 

    Ospecificerat 16 

   Endast bild Summa 312 

   Endast text Ljushyad 4 

    Mörkhyad 5 

   Endast text Summa 9 

   Text och bild Ljushyad 1251 

    Mörkhyad 198 

    Ospecificerat 1452 

   Text och bild Summa 2901 

  Ospecificerat Summa   3222 

 Manlig Summa    3225 

 Ospecificerat Islam Endast bild Ospecificerat 4 

   Endast bild Summa 4 

   Text och bild Mörkhyad 24 

    Ospecificerat 1 

   Text och bild Summa 25 
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  Islam Summa   29 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Endast bild Ospecificerat 6 

   Endast bild Summa 6 

   Text och bild Ospecificerat 18 

   Text och bild Summa 18 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa   24 

  Ospecificerat Endast bild Ospecificerat 7 

   Endast bild Summa 7 

   Endast text Ospecificerat 2 

   Endast text Summa 2 

   Text och bild Ljushyad 171 

    Mörkhyad 26 

    Ospecificerat 61 

   Text och bild Summa 258 

  Ospecificerat Summa   267 

 Ospecificerat Summa   320 

Ospecificerat Summa    7779 

Same Manlig Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 2 

   Text och bild Summa 2 

  Ospecificerat Summa   2 

 Manlig Summa    2 

Same 
Summa     2 

(tom)      

Totalsumma     7781 
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Bilaga 3: Sammanlagt resultat representationstyp    

Representationstyp Genus Etnicitet Religion Utseende SUM of Antal 

Endast bild Icke-binär Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Ljushyad 1 

   Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 1 

  Ospecificerat Summa   1 

 Icke-binär Summa   1 

 Kvinnlig Ospecificerat Islam Mörkhyad 2 

   Islam Summa  2 

   Ospecificerat Ljushyad 55 

    Mörkhyad 23 

    Ospecificerat 12 

   Ospecificerat Summa 90 

  Ospecificerat Summa   92 

 Kvinnlig Summa    92 

 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Ljushyad 51 

    Mörkhyad 245 

    Ospecificerat 16 

   Ospecificerat Summa 312 

  Ospecificerat Summa   312 

 Manlig Summa    312 

 Ospecificerat Ospecificerat Islam Ospecificerat 4 

   Islam Summa  4 

   

Kristendom (evangelisk-
luthersk) Ospecificerat 6 

   Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 6 

   Ospecificerat Ospecificerat 7 

   Ospecificerat Summa 7 
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  Ospecificerat Summa   17 

 Ospecificerat Summa   17 

Endast bild Summa    422 
Endast text Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Ljushyad 12 

    Mörkhyad 4 

   Ospecificerat Summa 16 

  Ospecificerat Summa   16 

 Kvinnlig Summa    16 

 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Ljushyad 4 

    Mörkhyad 5 

   Ospecificerat Summa 9 

  Ospecificerat Summa   9 

 Manlig Summa    9 

 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat 2 

   Ospecificerat Summa 2 

  Ospecificerat Summa   2 

 Ospecificerat Summa   2 

Endast text Summa    27 
Text och bild Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Ljushyad 534 

    Mörkhyad 3 

    Ospecificerat 334 

   Ospecificerat Summa 871 

  Ospecificerat Summa   871 

 Icke-binär Summa   871 

 Kvinnlig Ospecificerat Islam Mörkhyad 8 

   Islam Summa  8 

   

Kristendom (evangelisk-
luthersk) Ljushyad 5 

   Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 5 

   Ospecificerat Asiatiskt 6 

    Ljushyad 1494 

    Mörkhyad 289 

    Ospecificerat 1452 
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   Ospecificerat Summa 3241 

  Ospecificerat Summa   3254 

 Kvinnlig Summa    3254 

 Manlig Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Ljushyad 1 

    Ospecificerat 2 

   Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 3 

   Ospecificerat Ljushyad 1251 

    Mörkhyad 198 

    Ospecificerat 1452 

   Ospecificerat Summa 2901 

  Ospecificerat Summa   2904 

  Same Ospecificerat Ospecificerat 2 

   Ospecificerat Summa 2 

  Same Summa   2 

 Manlig Summa    2906 

 Ospecificerat Ospecificerat Islam Mörkhyad 24 

    Ospecificerat 1 

   Islam Summa  25 

   

Kristendom (evangelisk-
luthersk) Ospecificerat 18 

   Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 18 

   Ospecificerat Ljushyad 171 

    Mörkhyad 26 

    Ospecificerat 61 

   Ospecificerat Summa 258 

  Ospecificerat Summa   301 

 Ospecificerat Summa   301 

Text och bild Summa    7332 
(tom) (tom) (tom) (tom) (tom)  

   (tom) Summa   

  (tom) Summa    

 (tom) Summa     
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(tom) Summa      

Totalsumma     7781 

 

Bilaga 4: Sammanlagt resultat utseende    

Utseende Genus Etnicitet Religion Representationstyp SUM of Antal 

Asiatiskt Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild 6 

   Ospecificerat Summa 6 

  Ospecificerat Summa   6 

 Kvinnlig Summa    6 

Asiatiskt Summa     6 

Ljushyad Icke-binär Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Endast bild 1 

   Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 1 

   Ospecificerat Text och bild 534 

   Ospecificerat Summa 534 

  Ospecificerat Summa   535 

 Icke-binär Summa   535 

 Kvinnlig Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Text och bild 5 

   Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 5 

   Ospecificerat Endast bild 55 

    Endast text 12 

    Text och bild 1494 

   Ospecificerat Summa 1561 
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  Ospecificerat Summa   1566 

 Kvinnlig Summa    1566 

 Manlig Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Text och bild 1 

   Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 1 

   Ospecificerat Endast bild 51 

    Endast text 4 

    Text och bild 1251 

   Ospecificerat Summa 1306 

  Ospecificerat Summa   1307 

 Manlig Summa    1307 

 Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild 171 

   Ospecificerat Summa 171 

  Ospecificerat Summa   171 

 Ospecificerat Summa   171 

Ljushyad Summa     3579 

Mörkhyad Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild 3 

   Ospecificerat Summa 3 

  Ospecificerat Summa   3 

 Icke-binär Summa   3 

 Kvinnlig Ospecificerat Islam Endast bild 2 

    Text och bild 8 

   Islam Summa  10 

   Ospecificerat Endast bild 23 

    Endast text 4 

    Text och bild 289 

   Ospecificerat Summa 316 

  Ospecificerat Summa   326 

 Kvinnlig Summa    326 

 Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild 245 



27 

 

    Endast text 5 

    Text och bild 198 

   Ospecificerat Summa 448 

  Ospecificerat Summa   448 

 Manlig Summa    448 

 Ospecificerat Ospecificerat Islam Text och bild 24 

   Islam Summa  24 

   Ospecificerat Text och bild 26 

   Ospecificerat Summa 26 

  Ospecificerat Summa   50 

 Ospecificerat Summa   50 

Mörkhyad Summa    827 

Ospecificerat Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild 334 

   Ospecificerat Summa 334 

  Ospecificerat Summa   334 

 Icke-binär Summa   334 

 Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild 12 

    Text och bild 1452 

   Ospecificerat Summa 1464 

  Ospecificerat Summa   1464 

 Kvinnlig Summa    1464 

 Manlig Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Text och bild 2 

   Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 2 

   Ospecificerat Endast bild 16 

    Text och bild 1452 

   Ospecificerat Summa 1468 

  Ospecificerat Summa   1470 

  Same Ospecificerat Text och bild 2 

   Ospecificerat Summa 2 
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  Same Summa   2 

 Manlig Summa    1472 

 Ospecificerat Ospecificerat Islam Endast bild 4 

    Text och bild 1 

   Islam Summa  5 

   

Kristendom (evangelisk-
luthersk) Endast bild 6 

    Text och bild 18 

   Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 24 

   Ospecificerat Endast bild 7 

    Endast text 2 

    Text och bild 61 

   Ospecificerat Summa 70 

  Ospecificerat Summa   99 

 Ospecificerat Summa   99 

Ospecificerat Summa    3369 

(tom)      

Totalsumma     7781 
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Bilaga 5: Sammanlagt resultat religion    

Religion Genus Etnicitet Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Islam Kvinnlig Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 2 

   Endast bild Summa 2 

   Text och bild Mörkhyad 8 

   Text och bild Summa 8 

  Ospecificerat Summa   10 

 Kvinnlig Summa    10 

 Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ospecificerat 4 

   Endast bild Summa 4 

   Text och bild Mörkhyad 24 

    Ospecificerat 1 

   Text och bild Summa 25 

  Ospecificerat Summa   29 

 Ospecificerat Summa   29 

Islam Summa     39 

Kristendom (evangelisk-luthersk) Icke-binär Ospecificerat Endast bild Ljushyad 1 

   Endast bild Summa 1 

  Ospecificerat Summa   1 

 Icke-binär Summa   1 

 Kvinnlig Ospecificerat Text och bild Ljushyad 5 

   Text och bild Summa 5 

  Ospecificerat Summa   5 

 Kvinnlig Summa    5 

 Manlig Ospecificerat Text och bild Ljushyad 1 
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    Ospecificerat 2 

   Text och bild Summa 3 

  Ospecificerat Summa   3 

 Manlig Summa    3 

 Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ospecificerat 6 

   Endast bild Summa 6 

   Text och bild Ospecificerat 18 

   Text och bild Summa 18 

  Ospecificerat Summa   24 

 Ospecificerat Summa   24 

Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa   33 

Ospecificerat     7709 

(tom)      

Totalsumma     7781 
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Bilaga 6: Sammanlagt resultat genus    

  Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat Kristendom (evangelisk-luthersk) Endast bild Ljushyad 1 

   Endast bild Summa 1 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa   1 

  Ospecificerat Text och bild Ljushyad 534 

    Mörkhyad 3 

    Ospecificerat 334 

   Text och bild Summa 871 

  Ospecificerat Summa   871 

 Ospecificerat Summa   872 

Icke-binär Summa    872 

Kvinnlig Ospecificerat Islam Endast bild Mörkhyad 2 

   Endast bild Summa 2 

   Text och bild Mörkhyad 8 

   Text och bild Summa 8 

  Islam Summa   10 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Text och bild Ljushyad 5 

   Text och bild Summa 5 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa   5 

  Ospecificerat Endast bild Ljushyad 55 

    Mörkhyad 23 

    Ospecificerat 12 

   Endast bild Summa 90 

   Endast text Ljushyad 12 
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    Mörkhyad 4 

   Endast text Summa 16 

   Text och bild Asiatiskt 6 

    Ljushyad 1494 

    Mörkhyad 289 

    Ospecificerat 1452 

   Text och bild Summa 3241 

  Ospecificerat Summa   3347 

 Ospecificerat Summa   3362 

Kvinnlig 
Summa     3362 

Manlig Ospecificerat Kristendom (evangelisk-luthersk) Text och bild Ljushyad 1 

    Ospecificerat 2 

   Text och bild Summa 3 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa   3 

  Ospecificerat Endast bild Ljushyad 51 

    Mörkhyad 245 

    Ospecificerat 16 

   Endast bild Summa 312 

   Endast text Ljushyad 4 

    Mörkhyad 5 

   Endast text Summa 9 

   Text och bild Ljushyad 1251 

    Mörkhyad 198 

    Ospecificerat 1452 

   Text och bild Summa 2901 

  Ospecificerat Summa   3222 

 Ospecificerat Summa   3225 

 Same Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 2 

   Text och bild Summa 2 
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  Ospecificerat Summa   2 

 

Same 
Summa    2 

Manlig Summa     3227 

Ospecificerat Ospecificerat Islam Endast bild Ospecificerat 4 

   Endast bild Summa 4 

   Text och bild Mörkhyad 24 

    Ospecificerat 1 

   Text och bild Summa 25 

  Islam Summa   29 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Endast bild Ospecificerat 6 

   Endast bild Summa 6 

   Text och bild Ospecificerat 18 

   Text och bild Summa 18 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa   24 

  Ospecificerat Endast bild Ospecificerat 7 

   Endast bild Summa 7 

   Endast text Ospecificerat 2 

   Endast text Summa 2 

   Text och bild Ljushyad 171 

    Mörkhyad 26 

    Ospecificerat 61 

   Text och bild Summa 258 

  Ospecificerat Summa   267 

 Ospecificerat Summa   320 

Ospecificerat Summa    320 

(tom)      

Totalsumma     7781 
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35 

 

Bilaga 7: Resultat 
ZickZack     

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 28 

    Mörkhyad 1 

   Text och bild Summa 29 

  Ospecificerat Summa  29 

 Ospecificerat Summa   29 

Icke-binär Summa    29 

Kvinnlig Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Text och bild Ljushyad 4 

   Text och bild Summa 4 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 4 

  Ospecificerat Text och bild Ljushyad 73 

    Mörkhyad 18 

    Ospecificerat 98 

   Text och bild Summa 189 

  Ospecificerat Summa  189 

 Ospecificerat Summa   193 

Kvinnlig Summa     193 

Manlig Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Text och bild Ljushyad 1 

   Text och bild Summa 1 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 1 

  Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 10 
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   Endast bild Summa 10 

   Text och bild Ljushyad 66 

    Ospecificerat 95 

   Text och bild Summa 161 

  Ospecificerat Summa  171 

 Ospecificerat Summa   172 

 Same Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 2 

   Text och bild Summa 2 

  Ospecificerat Summa  2 

 Same Summa    2 

Manlig Summa     174 

Ospecificerat Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Text och bild Ospecificerat 3 

   Text och bild Summa 3 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 3 

  Ospecificerat Text och bild Ljushyad 7 

    Mörkhyad 7 

    Ospecificerat 1 

   Text och bild Summa 15 

  Ospecificerat Summa  15 

 Ospecificerat Summa   18 

Ospecificerat Summa    18 

(tom)      

Totalsumma     414 
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Bilaga 8: Resultat Vips 
åk 1     

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Endast bild Ljushyad 1 

   Endast bild Summa 1 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 1 

 Ospecificerat Summa   1 

Icke-binär Summa    1 

Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad 3 

    Mörkhyad 0 

   Endast bild Summa 3 

   Text och bild Ospecificerat 13 

   Text och bild Summa 13 

  Ospecificerat Summa  16 

 Ospecificerat Summa   16 

Kvinnlig Summa     16 

Manlig Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Text och bild Ospecificerat 2 

   Text och bild Summa 2 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 2 

  Ospecificerat Endast bild Ljushyad 12 

    Mörkhyad 0 

   Endast bild Summa 12 

   Text och bild Ospecificerat 19 
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   Text och bild Summa 19 

  Ospecificerat Summa  31 

 Ospecificerat Summa   33 

Manlig Summa     33 

Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ospecificerat 2 

   Endast bild Summa 2 

   Text och bild Ljushyad 32 

    Mörkhyad 0 

    Ospecificerat 3 

   Text och bild Summa 35 

  Ospecificerat Summa  37 

 Ospecificerat Summa   37 

Ospecificerat Summa    37 

(tom)      

Totalsumma     87 
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Bilaga 9: Resultat Säkra språket 1    

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad 1 

   Endast bild Summa 1 

   Text och bild Asiatiskt 6 

    Ljushyad 12 

    Mörkhyad 7 

   Text och bild Summa 25 

  Ospecificerat Summa  26 

 Ospecificerat Summa   26 

Kvinnlig 
Summa     26 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 31 

   Text och bild Summa 31 

  Ospecificerat Summa  31 

 Ospecificerat Summa   31 

Manlig Summa     31 

Ospecificerat Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Text och bild Ospecificerat 1 

   Text och bild Summa 1 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 1 

 Ospecificerat Summa   1 

Ospecificerat Summa    1 

(tom)      

Totalsumma     58 
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Bilaga 10: Resultat Språkskrinet 
Troll    

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 48 

   Text och bild Summa 48 

  Ospecificerat Summa  48 

 Ospecificerat Summa   48 

Icke-binär Summa    48 

Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 2 

   Endast bild Summa 2 

   Text och bild Ljushyad 88 

    Ospecificerat 90 

   Text och bild Summa 178 

  Ospecificerat Summa  180 

 Ospecificerat Summa   180 

Kvinnlig Summa     180 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 8 

   Endast bild Summa 8 

   Text och bild Ljushyad 115 

    Ospecificerat 123 

   Text och bild Summa 238 
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  Ospecificerat Summa  246 

 Ospecificerat Summa   246 

Manlig Summa     246 

Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 0 

    Mörkhyad 0 

   Text och bild Summa 0 

  Ospecificerat Summa  0 

 Ospecificerat Summa   0 

Ospecificerat Summa    0 

(tom)      

Totalsumma     474 
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Bilaga 11: Resultat Språkskrinet 
Robot    

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad 49 

    Mörkhyad 0 

   Endast bild Summa 49 

   Text och bild Ospecificerat 36 

   Text och bild Summa 36 

  Ospecificerat Summa  85 

 Ospecificerat Summa   85 

Kvinnlig Summa     85 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad 35 

    Mörkhyad 7 

   Endast bild Summa 42 

   Text och bild Ospecificerat 42 

   Text och bild Summa 42 

  Ospecificerat Summa  84 

 Ospecificerat Summa   84 

Manlig Summa     84 

Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 3 

    Mörkhyad 0 

    Ospecificerat 57 

   Text och bild Summa 60 

  Ospecificerat Summa  60 

 Ospecificerat Summa   60 

Ospecificerat Summa    60 
(tom)      
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Totalsumma     229 

Bilaga 12: Resulat 
Simsalabim     

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 67 

   Text och bild Summa 67 

  Ospecificerat Summa  67 

 Ospecificerat Summa   67 

Icke-binär Summa    67 

Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 21 

   Endast bild Summa 21 

   Text och bild Ljushyad 169 

    Ospecificerat 206 

   Text och bild Summa 375 

  Ospecificerat Summa  396 

 Ospecificerat Summa   396 

Kvinnlig Summa     396 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 19 

   Endast bild Summa 19 

   Text och bild Ljushyad 104 

    Ospecificerat 134 

   Text och bild Summa 238 

  Ospecificerat Summa  257 

 Ospecificerat Summa   257 
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Manlig Summa     257 

Ospecificerat Ospecificerat Islam Endast bild Ospecificerat 4 

   Endast bild Summa 4 

  Islam Summa   4 

  Ospecificerat Text och bild Ljushyad 4 

    Mörkhyad 0 

   Text och bild Summa 4 

  Ospecificerat Summa  4 

 Ospecificerat Summa   8 

Ospecificerat Summa    8 

(tom)      

Totalsumma     728 
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Bilaga 13: Resultat 
Robin     

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 239 

    Mörkhyad 1 

    Ospecificerat 97 

   Text och bild Summa 337 

  Ospecificerat Summa  337 

 Ospecificerat Summa   337 

Icke-binär Summa    337 

Kvinnlig Ospecificerat Islam Endast bild Mörkhyad 2 

   Endast bild Summa 2 

  Islam Summa   2 

  Ospecificerat Text och bild Ljushyad 138 

    Mörkhyad 24 

    Ospecificerat 167 

   Text och bild Summa 329 

  Ospecificerat Summa  329 

 Ospecificerat Summa   331 

Kvinnlig Summa     331 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 17 

    Mörkhyad 108 

    Ospecificerat 165 

   Text och bild Summa 290 

  Ospecificerat Summa  290 
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 Ospecificerat Summa   290 

Manlig Summa     290 

Ospecificerat Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Endast bild Ospecificerat 5 

   Endast bild Summa 5 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 5 

  Ospecificerat Endast bild Ospecificerat 5 

   Endast bild Summa 5 

   Text och bild Ljushyad 32 

    Mörkhyad 12 

   Text och bild Summa 44 

  Ospecificerat Summa  49 

 Ospecificerat Summa   54 

Ospecificerat Summa    54 

(tom) (tom) (tom) (tom) (tom)  

   (tom) Summa   

  (tom) Summa    

 (tom) Summa     
(tom) Summa      

Totalsumma     1012 
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Bilaga 14: Resultat Prima Svenska 
1    

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 96 

    Mörkhyad 6 

   Text och bild Summa 102 

  Ospecificerat Summa  102 

 Ospecificerat Summa   102 

Kvinnlig Summa     102 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 80 

    Mörkhyad 8 

   Text och bild Summa 88 

  Ospecificerat Summa  88 

 Ospecificerat Summa   88 

Manlig Summa     88 

(tom)      

Totalsumma     190 
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Bilaga 15: Resultat Nya Forma 
Språket Ettan    

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad 2 

   Endast bild Summa 2 

   Endast text Ljushyad 12 

    Mörkhyad 4 

   Endast text Summa 16 

   Text och bild Ljushyad 49 

    Mörkhyad 8 

   Text och bild Summa 57 

  Ospecificerat Summa  75 

 Ospecificerat Summa   75 

Kvinnlig Summa     75 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ljushyad 4 

    Mörkhyad 1 

   Endast bild Summa 5 

   Endast text Ljushyad 4 

    Mörkhyad 5 

   Endast text Summa 9 

   Text och bild Ljushyad 34 

    Mörkhyad 6 

   Text och bild Summa 40 

  Ospecificerat Summa  54 

 Ospecificerat Summa   54 
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Manlig Summa     54 

Ospecificerat Ospecificerat Islam Text och bild Mörkhyad 24 

   Text och bild Summa 24 

  Islam Summa   24 

  Ospecificerat Endast text Ospecificerat 2 

   Endast text Summa 2 

  Ospecificerat Summa  2 

 Ospecificerat Summa   26 

Ospecificerat Summa    26 

(tom)      

Totalsumma     155 
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Bilaga 16: 
Resultat 
Läsresan      

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 248 

    Mörkhyad 1 

   Text och bild Summa 249 

  Ospecificerat Summa  249 

 Ospecificerat Summa   249 

Icke-binär Summa    249 

Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 307 

    Mörkhyad 21 

    Ospecificerat 373 

   Text och bild Summa 701 

  Ospecificerat Summa  701 

 Ospecificerat Summa   701 

Kvinnlig Summa     701 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 29 

   Endast bild Summa 29 

   Text och bild Ljushyad 296 

    Ospecificerat 341 

   Text och bild Summa 637 

  Ospecificerat Summa  666 

 Ospecificerat Summa   666 
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Manlig Summa     666 

Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 43 

    Mörkhyad 7 

   Text och bild Summa 50 

  Ospecificerat Summa  50 

 Ospecificerat Summa   50 

Ospecificerat Summa    50 

(tom)      

Totalsumma     1666 
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Bilaga 17: Resultat 
Läståget     

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 71 

   Text och bild Summa 71 

  Ospecificerat Summa  71 

 Ospecificerat Summa   71 

Icke-binär Summa    71 

Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 0 

   Endast bild Summa 0 

   Text och bild Ljushyad 76 

    Ospecificerat 102 

   Text och bild Summa 178 

  Ospecificerat Summa  178 

 Ospecificerat Summa   178 

Kvinnlig Summa     178 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 0 

   Endast bild Summa 0 

   Text och bild Ljushyad 55 

    Ospecificerat 55 

   Text och bild Summa 110 

  Ospecificerat Summa  110 

 Ospecificerat Summa   110 

Manlig Summa     110 
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Ospecificerat Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Text och bild Ospecificerat 8 

   Text och bild Summa 8 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 8 

  Ospecificerat Text och bild Ljushyad 7 

    Mörkhyad 0 

   Text och bild Summa 7 

  Ospecificerat Summa  7 

 Ospecificerat Summa   15 

Ospecificerat Summa    15 

(tom)      

Totalsumma     374 
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Bilaga 18: Resultat Livet i bokstavslandet     

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 3 

   Text och bild Summa 3 

  Ospecificerat Summa  3 

 Ospecificerat Summa   3 

Icke-binär Summa    3 

Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 86 

    Mörkhyad 77 

   Text och bild Summa 163 

  Ospecificerat Summa  163 

 Ospecificerat Summa   163 

Kvinnlig 
Summa     163 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ospecificerat 9 

   Endast bild Summa 9 

   Text och bild Ljushyad 111 

   Text och bild Summa 111 

  Ospecificerat Summa  120 

 Ospecificerat Summa   120 

Manlig Summa     120 

Ospecificerat Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Text och bild Ospecificerat 6 

   Text och bild Summa 6 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 6 

 Ospecificerat Summa   6 

Ospecificerat Summa    2 
(tom)      
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Totalsumma     292 

Bilaga 19: Resultat Lea 
och Love     

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ospecificerat 47 

   Text och bild Summa 47 

  Ospecificerat Summa  47 

 Ospecificerat Summa   47 

Icke-binär Summa    47 

Kvinnlig Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 56 

    Mörkhyad 62 

    Ospecificerat 123 

   Text och bild Summa 241 

  Ospecificerat Summa  241 

 Ospecificerat Summa   241 

Kvinnlig Summa     241 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 6 

   Endast bild Summa 6 

   Text och bild Ljushyad 101 

    Mörkhyad 18 

    Ospecificerat 128 

   Text och bild Summa 247 

  Ospecificerat Summa  253 

 Ospecificerat Summa   253 
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Manlig Summa     253 

Ospecificerat Ospecificerat Islam Text och bild Ospecificerat 1 

   Text och bild Summa 1 

  Islam Summa   1 

 Ospecificerat Summa   1 

Ospecificerat Summa    1 

(tom)      

Totalsumma     542 
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Bilaga 20: Resultat Den magiska kulan     

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 0 

    Mörkhyad 0 

    Ospecificerat 4 

   Text och bild Summa 4 

  Ospecificerat Summa  4 

 Ospecificerat Summa   4 

Icke-binär Summa    4 

Kvinnlig Ospecificerat Islam Endast bild Mörkhyad  

   Endast bild Summa  

  Islam Summa    

  Ospecificerat Endast bild Ospecificerat 12 

   Endast bild Summa 12 

   Text och bild Ljushyad 185 

   Text och bild Summa 185 

  Ospecificerat Summa  197 

 Ospecificerat Summa   197 

Kvinnlig 
Summa     197 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Ospecificerat 7 

   Endast bild Summa 7 

   Text och bild Ljushyad 59 

    Mörkhyad 58 

   Text och bild Summa 117 
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  Ospecificerat Summa  124 

 Ospecificerat Summa   124 

Manlig Summa     124 

Ospecificerat Ospecificerat 
Kristendom (evangelisk-
luthersk) Endast bild Ospecificerat 1 

   Endast bild Summa 1 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 1 

  Ospecificerat Text och bild Ljushyad 0 

    Mörkhyad 0 

   Text och bild Summa 0 

  Ospecificerat Summa  0 

 Ospecificerat Summa   1 

Ospecificerat Summa    1 

(tom) (tom) (tom) (tom) (tom)  

   (tom) Summa   

  (tom) Summa    

 (tom) Summa     
(tom) Summa      

Totalsumma     326 
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Bilaga 21: Resultat Briljant Svenska     

Genus Etnicitet Religion Representationstyp Utseende SUM of Antal 

Icke-binär Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 16 

    Mörkhyad 0 

   Text och bild Summa 16 

  Ospecificerat Summa  16 

 Ospecificerat Summa   16 

Icke-binär Summa    16 

Kvinnlig Ospecificerat Islam Text och bild Mörkhyad 8 

   Text och bild Summa 8 

  Islam Summa   8 

  

Kristendom (evangelisk-
luthersk) Text och bild Ljushyad 1 

   Text och bild Summa 1 

  Kristendom (evangelisk-luthersk) Summa 1 

  Ospecificerat Text och bild Ljushyad 159 

    Mörkhyad 66 

    Ospecificerat 244 

   Text och bild Summa 469 

  Ospecificerat Summa  469 

 Ospecificerat Summa   478 

Kvinnlig 
Summa     478 

Manlig Ospecificerat Ospecificerat Endast bild Mörkhyad 165 

   Endast bild Summa 165 

   Text och bild Ljushyad 182 
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    Ospecificerat 350 

   Text och bild Summa 532 

  Ospecificerat Summa  697 

 Ospecificerat Summa   697 

Manlig Summa     697 

Ospecificerat Ospecificerat Ospecificerat Text och bild Ljushyad 43 

    Mörkhyad 0 

   Text och bild Summa 43 

  Ospecificerat Summa  43 

 Ospecificerat Summa   43 

Ospecificerat Summa    43 

(tom) (tom) (tom) (tom) (tom)  

   (tom) Summa   

  (tom) Summa    

 

(tom) 
Summa     

(tom) Summa      

Totalsumma     1234 

 


