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Sammanfattning 

Den här studien syftar delvis till att utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv undersöka hur 

icke-västerländska kvinnor porträtteras och konstrueras i de analyserade läroböckerna. Den syftar 

också till att undersöka huruvida läroböcker i ämnet samhällskunskap, avsedda för gymnasiet, lyckas 

med att förmedla och förankra de skrivelser som uttrycks i Lgy 11 gällande skolans jämställdhetsmål 

då flera rapporter och tidigare forskning visat att läroböcker varit bristfälliga gällande detta.  

Genom en kvantitativ bildanalys och kvalitativ bild- och textanalys som tar sin utgångspunkt i centrala 

teoretiska begrepp för postkolonial feminism visar resultatet att de tre läroböcker som analyserats 

innehåller tydliga brister utifrån skrivelserna i Lgy 11. Detta uttrycker sig i både bild och text bland 

annat genom en överrepresentation av män, genom att kvinnor (i synnerhet icke-västerländska) utsätts 

för ett osynliggörande och att människor i läroböckerna gestaltas utifrån stereotypa föreställningar.  

Slutsatsen som kan dras är att den bild som ges av kvinnor samt de normer som reproduceras i 

läroböckerna, om de inte uppmärksammas, kan bidra till att påverka elever kontraproduktivt utifrån 

jämställdhetsmålen som uttrycks i kursplanen. Det innebär i sin tur att ett stort ansvar läggs på lärares 

kritiska granskning av innehållet vilket också väcker frågan om vilket ansvar förlagen själva bör ta och 

vilket ansvar som ligger på lärarna när innehållet i läroböcker bedöms.  
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1. Inledning 

Skolan spelar en central roll som institution under en relativt lång och avgörande del av människors liv 

i det svenska samhället. Detta gör att skolan påverkar människor som individer samtidigt som den 

utgör en viktig del i formandet av samhället i stort. Med detta i åtanke är det värt att reflektera över att 

skolan har förpliktelser vad gäller att förmedla och förankra vissa fundamentala värden, utöver att den 

fungerar som kunskapsförmedlande inom ett flertal områden. I Lgy 11 uttrycks hur skolutbildningen 

har ett ansvar att förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle 

vilar på samt förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Ytterligare ett 

grundläggande värde som ska gestaltas och förmedlas är ”[m]änniskolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

mellan människor” (Skolverket, 2011, s 5). Dessutom 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 eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser 

till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas” (Skolverket, 2011, s 5). Således 

ska de som är verksamma inom skolan samt de läromedel som används gestalta, förmedla och 

förankra dessa grundläggande värden och motverka diskriminering.  

Avsikten med min undersökning är att analysera hur läroboken lever upp till att gestalta, förmedla och 

förankra de grundläggande värden jag refererade till ovan där framförallt jämställdhet blir centralt. 

Detta är relevant då jag hävdar att det uppstår en problematik för de verksamma på skolan att arbeta 

för jämställdhet och motverka diskriminering eller kränkande behandling om de läromedel som 

används fungerar kontraproduktivt varför det är viktigt att innehållet i exempelvis läroböcker 

analyseras. Framförallt då rapporter som utförts av statliga myndigheter pekar på att så är fallet. I en 

av de nyare granskningarna, Innehåll i och användning av läromedel gjord av Skolinspektionen 

(2011), vilken fokuserar på läroböcker i kemi för årskurs fyra och fem konstateras att det finns tydliga 

brister vad gäller frågor som berör etnicitet och genus. Skolverkets (2006) rapport I enlighet med 

skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och 

sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker drar liknande slutsatser och konstaterar att de 

granskade läroböckerna som riktar sig mot årskurs nio och gymnasiet är bristfälliga bland annat 

gällande hur kön framställs.  

 

Utöver detta finner jag det relevant att genom ett mer intersektionellt perspektiv kritiskt granska 

läroböcker i samhällskunskap. Dels för att rapporter pekar på att det finns tydliga brister i innehållet 

utifrån flera aspekter såsom kön och etnicitet (Skolverket 2006) men framförallt för att en postkolonial 

feministisk analys belyser hur olika maktrelationer samspelar med varandra. Som jag kommer att 

belysa i avsnittet som behandlar tidigare forskning finns det idag en avsaknad av postkoloniala 
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perspektiv i genusanalyser (samt en avsaknad av genusperspektiv i postkoloniala analyser) vad gäller 

läromedelsforskning. Därför blir en kritisk granskning av läroböcker som görs genom ett postkolonialt 

feministiskt perspektiv relevant för mig då den belyser hur olika maktstrukturer samverkar med 

varandra. Jag menar att det är relevant att undersöka hur icke-västerländska kvinnor porträtteras och 

konstrueras i läroböckerna då det fungerar som en bra exemplifiering på hur jämställdhetsmålen 

uppnås utifrån fler aspekter än endast ett genusperspektiv, då kvinnor i genusanalyser annars ofta 

tenderar att generaliseras till en homogen grupp.  

 

Med ovan nämnda granskningar i åtanke finns det således en relevans i att i relation till Lgy 11 

analysera reviderade läroböcker för att undersöka huruvida denna kontraproduktiva förmedling av kön 

och etnicitet kvarstår. Detta eftersom tidigare liknande studier alltså visar att läroböcker överlag 

misslyckats med att förmedla och förankra de skrivelser som finns i jämställdhetsmålen. Eftersom det 

ingår i skolans uppdrag att förmedla och förankra dessa grundvärden och då läroböckerna enligt 

tidigare granskningar inte uppfyller dessa finns det fortfarande anledning att granska läromedlen 

varför denna undersökning blir relevant. På detta sätt får min undersökning ses som ett tillägg till den 

tidigare forskning som gjorts och den blir också relevant i och med att den sätts i relation till den nya 

läroplanen. Den här studien riktar in sig på att undersöka läroböcker inom ämnet samhällskunskap 

vilka är avsedda för gymnasienivå. Dels då det överensstämmer med den inriktning jag valt i 

lärarutbildningen och blir relevant för mig som framtida samhällskunskapslärare, dels då ämnet som 

sådant behandlar normerande strukturer och könskonstruktioner för individer, grupper och samhället i 

stort varför det rimligtvis bör finnas utrymme för en problematisering av mina frågeställningar i just 

ämnet samhällskunskap. Dessutom finns ett personligt intresse i att belysa hur maktstrukturer 

samspelar med varandra och hur detta kan uttrycka sig. Undersökningen utgår därför från ett kritiskt 

förhållningssätt där maktstrukturer som bygger på etnicitet och kön lyfts och diskuteras.  

 

Studien bygger på att utforska hur kvinnor och män gestaltas i samhällskunskapsböckerna i relation till 

grundvärdena som uttrycks i Lgy 11 med ett tydligt fokus på hur framförallt icke-västerländska 

kvinnor framställs, varför det också blir aktuellt att diskutera huruvida dessa läroböcker kan sägas 

präglas av en västerländsk norm. För att göra detta kommer jag att använda mig av en kvalitativ 

textgranskning samt en kvantitativ och kvalitativ bildanalys vilka tar sin utgångspunkt i en 

postkolonial feministisk teori. Precis som Lgy 11 uttrycker finns det emellertid många fler faktorer att 

ta hänsyn till, såsom funktionshinder, sexualitet, ålder och religion men jag hävdar att en så pass 

intersektionell analys inte är möjlig att göra med tanke på omfånget av min uppsats. Således fokuserar 

jag främst på att utgå från ett genusperspektiv där ett visst etnicitetsperspektiv blir relevant att ta 

hänsyn till med tanke på min teoretiska utgångspunkt. Det går till och med att argumentera för att det 

hade varit mer fördelaktigt att endast ta hänsyn till en av dessa aspekter för att kunna göra en mer 

djupgående analys men samtidigt lyser det postkolonialt feministiska teori-perspektivet med sin 
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frånvaro i den svenska läromedelsforskningen varför jag hävdar att det är relevant att utgå från detta, 

även om det innebär att resultatet blir något mer översiktligt än om undersökningen endast skulle utgå 

från ett etnicitets- eller genusperspektiv.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att belysa hur icke-västerländska kvinnor illustreras och konstrueras i 

några av gymnasieskolans skolböcker inom ämnet samhällskunskap, som ett exempel på hur 

skolböcker kan ses förmedla och förankra läroplanens jämställdhetsmål. Därav utgår studien från 

följande frågeställningar:  

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur gestaltas och representeras kvinnor och män i de undersökta samhällskunskapsböckerna? 

 I vilken utsträckning tas icke-västerländska kvinnors situation upp i läroböckerna? 

 På vilket sätt kan icke-västerländska kvinnor sägas illustreras och konstrueras i läroböckerna? 

 

1.3 Disposition 

Inledningsvis ges en bakgrund där arbetet sätts i relation till gällande styrdokument, jämställdhet och 

dess innebörd i en skolkontext samt hur lärobokens roll ser ut i klassrummet idag vilket görs då 

läroböcker ligger som grund för min empiri i min studie. I avsnittet som berör den tidigare forskningen 

ligger därför också fokus på tidigare läromedelsforskning med fokus på genus och etnicitet.  

Därefter presenteras arbetets teoretiska utgångspunkter vilket innebär att centrala begrepp inom 

feministisk teori och postkolonial feminism, vilka är relevanta för min analys, redogörs för och 

diskuteras. Därefter behandlas den metodologiska ansats som ligger till grund för arbetet, där text- och 

bildanalys används som verktyg för att besvara mina frågeställningar.  

Efterföljande avsnitt är resultatdelen i vilken arbetets analytiska upptäckter diskuteras utifrån de 

centrala begrepp som presenterats i teoriavsnittet. Avslutningsvis förs en diskussion där studiens 

resultat behandlas och sätts i relation till den tidigare forskning som presenterats. I denna del lyfts 

också studiens eventuella svagheter och styrkor upp.  
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2. Bakgrund 

Studien utgår från en postkolonial feministisk teori vilket gör att frågor som berör könsaspekter vilka i 

stor utsträckning också utgår ifrån rasifiering och etnicitet är fundamentala. Följaktligen blir det 

relevant att först undersöka hur dessa skrivelser formuleras vad gäller begreppet jämställdhet och vad 

det i sin tur innebär i en svensk skolkontext.  

Då studien bygger på att analysera läroböcker finns det också anledning att diskutera lärobokens 

ställning som läromedel i och med att ny teknik har kommit in i den svenska skolan. Det finns idag en 

helt annan konkurrens än tidigare vad gäller andra läromedel i och med det mer aktiva användandet av 

Internet i klassrummet varför det finns anledning att undersöka huruvida den klassiska läroboken har 

spelat ut sin roll.  

 

2.1 Jämställdhet och dess innebörd i en svensk skolkontext 

Som nämnts under inledningsavsnittet omges skolan av styrdokument vars skrivelser berör skolans 

ansvar att förmedla och förankra grundvärden såsom jämställdhet. Redan i den inledande delen av 

läroplanen tydliggörs att skolan har ett ansvar att gestalta och förmedla alla människors lika värde 

samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Utöver detta ska ingen i skolan utsättas för diskriminering 

på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning 

eller annan diskrimineringsgrund. Om så är fallet ska detta aktivt motverkas och här lyfter läroplanen 

framförallt att diskriminering som sker på grund av främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 

med aktiva insatser, öppen diskussion och kunskap (Skolverket 2011).  

Lärare har också ett ansvar för att undervisningen präglas av jämställdhet då läroplanen uttrycker att 

läraren tillsammans med ett antal andra uppgifter ska ”se till att undervisningen till innehåll och 

uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv” (Skolverket 2011, s 10). Det är också värt att 

nämna att det i kursplanerna för samhällskunskap lyfts fram att jämställdhet centralt, då det är detta 

ämne som undersöks i studien. Redan i beskrivningen av ämnets syfte redogörs för att ”[i] 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, 

demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i 

enlighet med konventionen om barnets rättigheter” (Skolverket 2011, s 143). Vidare redogörs 

exempelvis för att en del av det centrala innehållet redan i kursen för Samhällskunskap 1a1, det vill 

säga den kurs som är utformad för yrkesinriktade program, är att behandla ”[g]ruppers och individers 

identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån 

kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap” (Skolverket 2011, s 145).  

Själva begreppet jämställdhet förklaras mer tydligt genom att läroplanen definierar det som att skolan 

aktivt och medvetet ska ”främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras 



  Oskar Fornander 

 

  5 

 

att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket 2011, s 6). 

Någon tydligare definition av begreppet görs emellertid inte vilket kan ses problematiskt för mitt 

fortsatta arbete. I och med att läroplanen är statligt utförd ter det sig därför logiskt att utgå från de 

statliga målen i jämställdhetspolitiken och dess definition av vad jämställdhet innebär. Oavsett om en 

går till regeringens hemsida, läser regeringens skrivelse gällande jämställdhetspolitikens inriktning för 

åren 2011-2014 eller propositionen gällande jämställdhetsmål vilken 2006 antogs i bred politisk 

enighet går det att konstatera att frågorna på den statliga nivån berör samma områden. Regeringen 

skriver exempelvis på sin hemsida under rubriken jämställdhet att:  

Jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra system som konserverar 

fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå, dels till att skapa 

förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin 

livssituation. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi 

ett mer rättvist och demokratiskt samhälle (http://www.regeringen.se/sb/d/2593).  

Detta stämmer väl överens med regeringens skrivelse gällande jämställdhetspolitikens inriktning för 

åren 2011-2014 där de i fyra delmål i huvudsak konstaterar att det ska finnas en jämn fördelning av 

makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Skr. 2011/12:3). Detsamma gäller 

propositionen gällande jämställdhetsmål som ligger till grund för de fyra delmål jag redogjort för 

ovan, där det övergripande målet föreslås vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv (prop. 2005/06:155).  

Detta gör att skolans styrdokument blir mer konkret då det ger jämställdhetsbegreppet en tydligare 

definition, något som alltså till både innehåll och upplägg ska prägla skola och undervisning. Det 

innebär också att skolan ska präglas både av en kvantitativ och kvalitativ jämställdhet där läromedlen 

inkluderas. Mer konkret kan det innebära att allt från kvalitativa faktorer såsom normer till 

könsföreställningar och kvantitativa faktorer såsom löneskillnader till den ojämna fördelningen av 

obetalda hem- och omsorgsarbetet uppmärksammas i läroböckerna. Statens jämställdhetsmål, vilket i 

sin tur också innebär skolans jämställdhetsmål, får därför fungera som ett verktyg för att definiera 

begreppet, något som i förlängningen också förtydligar hur jag i det här arbetet ser på definitionen. Det 

är i relation till detta också värt att än en gång belysa att ingen diskriminering får ske utifrån faktorer 

som exempelvis etnicitet eller trosuppfattning.  

2.2 Lärobokens roll i klassrummet idag 

Som jag nämnt ovan har teknikens utveckling lett till att allt fler läromedel använts i klassrummet. 

Följaktligen är det relevant att fråga sig huruvida den ”traditionella” läroboken spelat ut sin roll i 

undervisningen. Med läromedel menar jag nämligen all sorts material som används för att nå upp till 

de kunskapskrav som finns i kursplaner vilket inkluderar allt från Internet, läroböcker till filmer. När  

http://www.regeringen.se/sb/d/2593
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begreppet läroböcker används avser det den ”traditionella” skolboken som är skriven utifrån en 

skolkontext. Den är således utformad efter och anpassad till aktuell kursplan, varför innehållet i 

läroböcker bygger på vilka kunskapskrav som ska uppnås i respektive kurs. Det är alltså viktigt att ha i 

åtanke att det är läroböcker som undersöks i det här arbetet, inte läromedel överlag.  

Med tanke på att allt fler läromedel används i skolan idag finns det alltså anledning att fråga sig om 

den ”traditionella” läroboken spelat ut sin roll. Om så skulle vara fallet finns det anledning att kritisera 

en undersökning som den jag gör, då läroboken i sådana fall inte längre fyller någon funktion varför 

min undersökning skulle falla platt. Med tanke på det stora utbud av läroböcker som finns på 

marknaden idag är det emellertid föga troligt att tro att de inte fortfarande används i klassrummet. I 

och med att läroböcker fortfarande författas, publiceras och säljs till skolor talar det för att de än idag 

är aktuella i undervisningen. Faktumet att de dessutom skrivs utifrån rådande styrdokument vilket gör 

att de är anpassade till aktuella kursplaner gör också att de fungerar som ett användbart verktyg i 

undervisningen. Frågan kan emellertid ställas huruvida det är säkert att förlita sig på att de som 

författar skolböckerna tolkar kursplaner och andra styrdokument på ett pålitligt sätt. Som jag kommer 

redogöra för i nästa avsnitt där jag behandlar tidigare forskning inom området är det definitivt relevant 

att ställa sig frågande till detta. Som nämndes i inledningen pekar också både Skolinspektionens 

(2011) kvalitetsgranskning och Skolverkets (2006) rapport på att så inte är fallet.  

Skolverkets (2005) rapport, där elever tillfrågades, visar att läroböcker fortfarande är det absolut mest 

använda läromedlet i samhällsorienterade ämnen. Som det konstateras i rapporten: ”Läroboken är 

grunden, men kompletteras nu av andra läromedel” (Skolverket 2005, s 61). Till skillnad från en 

liknande rapport som gjordes 1992 konstateras det emellertid att läroboken inte är helt dominerande 

längre vilket var fallet då.  

Utifrån ovan nämnda undersökningar går det således att konstatera att läroboken fortfarande har en 

central roll i klassrummet varför det fortfarande finns ett värde i att göra innehållsanalyser av 

läroböcker likt den jag gör. Ytterligare en anledning till att det finns ett värde i denna typ av studier är 

att det fortfarande finns tydliga brister i innehåll varför det är värt att fortsätta med innehållsanalyser 

av läroböcker.  
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3. Tidigare forskning 

Inledningsvis presenteras och argumenteras för min sökmetod med hjälp av vilken jag funnit den 

tidigare forskning jag sedan redogör för. Jag kommer i det här avsnittet kort behandla 

läromedelsforskning som fält överlag för att sedan fokusera mer på den läromedelsforskning som 

berör frågor om genus och etnicitet, då jag med studien i åtanke upplevt en sådan avgränsning 

nödvändig.  

3.1 Sökmetod och sökmatris  

Jag presenterar här hur sökprocessen gått till för att efter det tydligare redogöra för ett urval av den 

svenska läromedelsforskningen som är relevant att belysa i relation till studien. Inledningsvis 

fokuserade jag på studier vilka tog sin utgångspunkt i läroböcker som empiri, en avgränsning som 

snabbt visade sig vara alldeles för bred. Genom sökmatrisen nedan avgränsade jag mig därför till 

läromedelsforskning som utgått från läromedel med ett genusperspektiv då jag dessvärre inte hittat 

någon tidigare svensk forskning som utgår från ett postkolonialt feministiskt perspektiv.  

Databas Sökord Sökstrategi Antal 

träffar 

Författare årtal 

Summon Läromedel 

Genus 

Socialt kön 

 

1. Enkel sökning på sökord: 

läromedel 

+ genus 

+ socialt kön 
2. Avgränsning: 

Avhandling/Uppsats 

3. Val av artiklar för läsning 

1349 

 

90 

40 
1 

 

1 

Eilard, Angerd 

2008 

Summon Läromedel 

Genus 

 

1. Enkel sökning på sökord: 

läromedel 

+ genus 

2. Avgränsning: Peer-Review 
3. Avgränsning publikationsår: 

2010 

4. Val av artiklar för läsning 

1349 

 

90 

5 
3 

 

1 

Graeske, Caroline 

2010 

 

Detta har i sin tur lett till vad Martyn Denscombe (2009) i Forskningshandboken kallar en 

”snöbollseffekt” där jag genom att använda referenser i framförallt Angerd Eilards avhandling hittat 

ytterligare relevanta texter. Detta har inte gett något större resultat vad gäller forskning inom den här 

studiens specifika område; det har emellertid lett till att jag funnit ett flertal andra texter som 

exempelvis Statens Offentliga Utredningar (SOU) och granskningar gjorda av Skolverket vilka är av 

relevans. Sökmatrisen har således varit behjälplig i viss utsträckning då den fungerat som grund för en 

bred informationssökning, en sökmetod vilken Lotte Rienecker och Peter Stray Jörgensen (2014) 

förordar då det skapar en bra översikt kring forskningsområdet. Snöbollsurvalet däremot har alltså 

fungerat som komplement för vidare sökning då det, vilket Denscombe (2009) själv poängterar, är 

effektivt i småskaliga projekt såsom denna studie.  
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3.2 Läromedelsforskning som fält 

Både vad gäller nationell och internationell forskning är detta ett område som är relativt brett då det 

inom läromedelsforskningen finns flera olika inriktningar, varav några kommer att nämnas här. Inom 

nationell forskning där digitala läromedel undersöks är Susanne Engströms och Eva Svärdemo-Åbergs 

Digitala läromedel och learning design sequence i svensk skola (2006) värd att lyfta då den fungerar 

som en översikt för forskning om digitala läromedel. Ytterligare ett område i läromedelsfältet är 

forskning som berör läs- och skrivutveckling där Carin Jonssons doktorsavhandling Läsningens och 

skrivandets bilder: en analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling (2006) är en 

av de mer välkända. En av de mer omtalade forskarna på området är Staffan Selander som bland annat 

har bidragit med artiklar och varit delaktig i rapporter såsom Läromedel i den decentraliserade 

gymnasieskolan (1995). Ytterligare ett bidrag till forskningsfältet är Selanders Lärobokskunskap i 

vilken han analyserar textinnehållet i läroböcker som använts från åren 1841 till 1985 i 

historiekunskap, där han granskar berättarteknik och textinnehåll.  

Ovan har delar av den svenska läromedelsforskningen presenterats. För att få en mer omfattande bild 

av läromedelsforskningsfältet rekommenderar jag emellertid Reichenbergs bibliografi Forskning om 

läromedel (2010) då den inriktar sig på att sammanställa en utförlig lista av forskningsområdet i stort. 

På detta sätt fungerar den således som en utarbetad introduktion till forskningsfältet.  

 

3.3 Ett urval av internationell läromedelsforskning utifrån ett genus- och 

etnicitetsperspektiv 
Läromedelsforskningen som fält är således så pass brett att det för mig både blir omöjligt och 

irrelevant att i översikten presentera samt redogöra för allt fältet täcker. Detta gör att jag avgränsat mig 

till att beröra forskning som behandlar hur kön framställs i läromedel samt till viss del beröra den 

forskning som behandlar etnicitet i kombination med kön då detta är vad min uppsats inriktar sig på. I 

den internationella forskningen är det värt att lyfta fram Sue Jacksons och Susan Gees ”’Look Janet’, 

’No you look John’: constructions of gender in early school reader illustrations across 50 years” 

(2005). Denna nyzeeländska studie undersöker 100 slumpvis utvalda läseböcker som använts under en 

50-årsperiod för att innehållsmässigt ta reda på hur genuskonstruktioner har förändrats över tid. Vad 

de konstaterar är att det inte sker någon större förändring sett till denna 50-årsperiod, istället belyser 

Jackson och Gee att böckerna framställer traditionella kärnfamiljer, stereotypa könsmönster av 

kvinnligt och manligt samt att böckerna präglas av en heteronormativitet.  

 

I artikeln ”Visual Images of American Society” (1990) undersöker Myra Marx Ferree och Elaine J. 

Hall totalt 5413 illustrationer i 33 amerikanska introduktionsböcker till ämnet sociologi. 
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Undersökningen ämnar utifrån ett genus- och etnicitetsperspektiv att studera hur 

sociologiboksförfattare framställer och bidrar till att konstruera bilder av kön och etnicitet. Marx utgår 

från att författarna väljer vilken bild de vill förmedla varför ingen lärobok kan vara ideologilös, 

samtidigt som de menar att det är av vikt att analysera illustrationerna då de aktivt bidrar till att 

konstruera en viss samhällsbild. Vad de konstaterar, och vad som är relevant att ha i åtanke satt i 

relation till min undersökning, är dels att vita män och pojkar står i centrum samtidigt som de 

konstaterar att vita kvinnor definieras av sitt kön medan färgade kvinnor definieras av sin etnicitet. De 

drar också slutsatsen att inkluderandet av mörkhyade personer var ett sätt att iscensätta jämlikhet i 

samhället medan inkluderandet av andra minoriteter fungerade som en ”tvärkulturell” jämförelse med 

amerikansk kultur, där andra minoriteter således andrafieras och görs till avvikande. Ferree och Hall 

menar att det är denna bild av samhället som framställs genom illustrationerna. De belyser också att 

männen tar större plats i bilder som ska illustrera viktiga ekonomiska institutioner och politiska 

skeenden i samhället. Undersökning berör således i stor utsträckning de frågor som behandlas i den 

här studien varför det framförallt är intressant att jämföra om det har skett någon förändring över tid 

med tanke på att ”Visual Images of American Society” publicerades 1990.  

Här ska sägas att det finns en problematik i att dra jämförelser mellan Ferree och Halls (1990) och min 

studie då ”Visual Images of American Society” är gjord i USA. Även om undersökningarna fokuserar 

på liknande frågor finns det tydliga skillnader i kulturella faktorer vilka spelar in. Ferree och Halls 

diskussion kring ras förs exempelvis på helt andra premisser än vad som görs i en svensk skolkontext 

där etnicitet behandlas. Det går att argumentera för att studien utgår från en bestämd kontext, alltså det 

amerikanska samhället med alla de faktorer som spelar roll där, vilket inte är applicerbart på svenska 

förhållanden. Detta uttrycker sig genom att det finns en helt annan kulturell historia gällande 

ras/etnicitet i det amerikanska samhället vilket påverkar studiens sätt att behandla frågor beträffande 

just detta. Följaktligen finns det en skillnad på begreppet race som Ferree och Hall i regel använder sig 

av och etnicitet som jag i huvudsak utgår ifrån. Men även om det amerikanska samhället och dess 

förhållningssätt till dessa frågor skiljer sig från svenska förhållanden blir ”Visual Images of American 

Society” i den här studien ändå relevant för att göra vissa jämförelser. Anledningen är att den riktar in 

sig på frågor som min studie behandlar varför dess resultat är värt att sätta i relation till min analys 

även om det görs med en medvetenhet om problematiken i det jag behandlat ovan. Ferree och Halls 

undersökning blir exempelvis användbar i en kontext där diskussioner förs om hur icke-västerländska 

kvinnor kategoriseras utifrån olika maktstrukturer.  

 

3.4 Ett urval av svensk läromedelsforskning utifrån ett genus- och etnicitetsperspektiv 

De ovan nämnda texterna är relevanta då de dels berör läromedelsforskning som kan sättas i relation 

till min studie, och då de dels är relativt centrala i internationell läromedelsforskning som berör frågor 

om genus samt i det sista fallet även etnicitet kopplat till genus. Det blir emellertid för mig främst 
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relevant att fokusera på nationell forskning då jag kopplar mitt arbete till de styrdokument som berör 

svensk gymnasieutbildning och då det är svenska läroböcker som kommer att analyseras. Följaktligen 

kommer jag nedan på ett liknande sätt att redogöra för två texter vilka berör läroböcker i den svenska 

skolan och analyserar hur kön framställs och konstrueras i dessa.  

3.4.1 Ett historiskt linjärt perspektiv på genus och etnicitet i skolans läseböcker 

Angerd Eilard (2008) använder sig i sin avhandling Modern, svensk och jämställd av en kritisk 

diskursanalys när hon studerar läroböcker i grundskolan. Utifrån ett linjärt historiskt tidsperspektiv 

och genom en diskursanalys utforskar hon hur både kön och etnicitet synliggörs samt förändras över 

tid. Detta sätter hon i relation till läroplanerna för att utforska hur jämställdhetsdiskursen förändrats i 

takt med att nya läroplaner har utformats. Avhandlingen påminner således om den studie Jackson och 

Gee (2005) gjort med skillnaden Eilard tillför ytterligare en dimension i och med att hon sätter 

läroboksanalysen i relation till rådande styrdokument.  

Eilard (2008) menar att läroböckerna under 1960-talet är patriarkala vilket kommer till uttryck genom 

att de beskriver ett kärnfamiljsideal där könsstereotypa sysslor är centrala, vilket tydligt exemplifieras 

med bland annat kvinnans roll som hemmafru. Eilard poängterar också att det vita och västerländska 

är vad som är eftersträvansvärt. Under 1970-talet sker en viss förändring då hon beskriver hur en 

solidaritetsdiskurs växer fram vilket leder till att mannen framställs som mer mjuk (”mjukismannen”) 

medan kvinnan bäst beskrivs som könsneutral. Under 1980-talet växer ytterligare ett nytt ideal fram, 

där individualism och nyliberalism blir ett centralt tema. Detta medför också vad Eilard (2008) kallar 

en ”positiv särartsdiskurs” (s 218) vilket innebär att det fortfarande görs skillnad på kön och etnicitet, 

samtidigt som heteronormativiteten är fortsatt eftersträvansvärd. Under 1990-talet framställs flickor 

som illustreras i läroböckerna som mer självständiga samtidigt som de inte får överskrida 

könsgränserna för mycket. Det är också pojkarna som fortsatt innehar huvudrollen i läromedlen. Vad 

gäller 2000-talets läroböcker skriver hon att ”markant i en av de nyaste böckerna i undersökningen är 

att en jämställdhetsdiskurs, som förespråkar en mjuk feminin men samtidigt pojkig maskulinitet ges 

utrymme” (Eilard, 2008, s 419) och hon ser därför med viss tillförsikt på framtiden då jämställdhet är 

något som präglar läroböckerna alltmer, även om det finns mycket kvar att utveckla.  

Anledningarna till att jag redogjort för innehållet i just denna avhandling är flera. Dels vill jag visa att 

Eilard redogör för sin empiri linjärt historiskt, vilket ger en tydlig struktur. Dessutom underlättar det 

hennes analyser då hon kan redogöra för vad hon kommit fram till i slutet av varje kapitel. På detta sätt 

blir hennes diskursanalyser väldigt givande och utförliga då det exemplifierar hur läroböckernas 

utformning förändrats och samspelat med läroplanerna över tid. Att hon utfört en välgjord kvalitativ 

analys framgår också tydligt om texten sätts i relation till Denscombe (2009), där han konstaterar att 

genom en omsorgsfull läsning av analysmaterialet är det möjligt att dra slutsatser som är tydligt rotade 
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i undersökningens empiri, vilket är signifikativt för Eilards undersökning. Vad gäller teorin skriver 

Eilard (2008) själv att: 

Framställningen grundar sig inte i något enhetligt eller renodlat teorikoncept. […] 

Utgångspunkten för det projekt inom vilket avhandlingen skrivs är det nuvarande 
samhällstillståndet i form av globalisering, migration, fragmentering, differentiering och 

heterogenitet (jfr Giddens, 1996). Detta kan ses som både en konsekvens av moderniteten och 

dess sammanbrott. […] Indelningen i samhällsklasser, de könskodade privata respektive 

offentliga sfärerna såväl som nationerna/nationalstaterna är andra resultat här av, liksom 

(kärn)familjen och barndomen. Kunskapen om världen kom att struktureras i motsatspar 

(dikotomier), såsom subjekt/objekt, jaget/de andra, man/kvinna, vuxen/barn, modern/traditionell 

(Eilard, 2008, s 46).  

 

Således är det svårt att redogöra för en tydlig teori som Eilard använder sig av. Det framgår emellertid 

tydligt att denna avhandling, såväl som Jackson och Gees undersökning vilka använder sig av en 

poststrukturalistisk feministisk ansats, tar sin utgångspunkt i vad Michael Quinn Patton (2002) 

benämner som kritiska perspektiv alternativt orienteringsteorier. Det gemensamma för 

orienteringsteorier är att de belyser och kritiserar något med målet att förändra vilket är fallet även i 

den här undersökningen. Orienteringsteorierna/de kritiska perspektiven som Patton redogör för och 

som jag här refererar till präglar emellertid inte bara Eilards avhandling, Graeskes artikel (vilken jag 

kommer beröra nedan) eller Jackson och Gees undersökning utan detta kritiska förhållningssätt bör 

snarast ses som något som präglar läromedelsforskning vilken utgår från ett genusperspektiv i stort. 

Det är överlag en gemensam nämnare för denna typ av forskning och anledningen till detta är att 

studier som tar sin utgångspunkt i en orienteringsteori bygger på någon slags kritisk analys vilken 

inriktar sig på social och/eller politisk förändring. Följaktligen legitimerar det att författarna i detta 

forskningsområde arbetar utifrån ett förutbestämt perspektiv snarare än objektivitet och ett öppet sinne 

vilket är en fundamental del även i den här studien.  

 

3.4.2 Genus i läroböcker kopplat till skolans värdegrund 

Denna tidskriftsartikel påminner på många sätt om Eilards avhandling vad gäller metod, empiri och 

teori om än i en mer småskalig form. Graeske (2010) tydliggör att hon utgår från skolans värdegrund 

när hon utifrån ett genusperspektiv analyserar läroböckerna och motiverar sin text med att denna typ 

av undersökningar behövs då hon, precis som jag nämnt, menar att det förvisso ”finns ett antal studier 

som på olika sätt anlägger ett skol- och ämneshistoriskt perspektiv på litteraturundervisning och 

läroböcker för gymnasiet” men hävdar att ”få studier utgår från värdegrunden och genus” (s 119). Det 

är tydligt att Graeske riktar en väldig kritik mot läroböckerna i ämnet svenska och hon ser inte samma 

positiva utveckling som Eilard beskriver. Graeske konstaterar att ”[f]ortfarande efter flera decenniers 

forskning om genus och ständigt pågående diskussioner om litteratur och kanon verkar de traditionella 

genusmönstren i det närmaste oförändrade i de undersökta läromedlen” (Graeske, 2010, s 127) vilket 

måste sägas skilja sig från Eilards slutsatser (det ska emellertid nämnas att Eilard belyser att det finns 

en tydlig problematik i att läroböckerna är jämställda ytligt sett men att de fortfarande präglas av 
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tydliga könsmaktsordningar, stereotyper och andrafiering om det skrapas på denna yta). Vad både 

Eilard och Graeske konstaterar är att det finns en dold underordning av kvinnan där hon sätts i relation 

till mannen och att det finns en tydlig manlig norm.  

 

Jag har ovan redogjort för ett urval av internationell och nationell forskning där undersökningarna 

använder sig av olika typer av läroboksanalyser. Anledningen till att jag valt att behandla just Eilards 

(2008) och Graeskes (2010) studier är för att de på olika sätt utgår från genusfrågor kopplat till 

styrdokumenten i skolan vilket annars får ses som något av en bristvara i svensk läromedelsforskning, 

även om de två texter jag behandlat naturligtvis inte är de enda som har denna inriktning. Graeske 

utgår dessutom ifrån gymnasiala läroböcker kopplat till värdegrunden vilket också är relativt ovanligt 

inom detta forskningsfält. Ingen av de studier som presenterats i den tidigare forskningen har 

emellertid undersökt läroböcker avsedda för gymnasiet utifrån ett postkolonialt feministiskt 

perspektiv. Faktum är att denna teori inte är särskilt vanligt förekommande inom 

läromedelsforskningsfältet överhuvudtaget varför det finns ett värde i att undersöka läroböckerna 

utifrån denna teoretiska utgångspunkt. Studien får än större relevans då skolan har en ny läroplan att 

förhålla sig till och de reviderade upplagorna av läroböcker har därför inte analyserats i särskilt stor 

utsträckning, vilket innebär att det blir av vikt att undersöka hur dagens läroböcker förhåller sig till 

den nya kursplanen. Det är följaktligen relevant att fråga sig hur aktuella läroböcker yttrar sig i relation 

till skolans jämställdhetsmål idag samt hur de yttrar sig utifrån ett etnicitetsperspektiv.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Avsikten är att härnäst redogöra för det teoretiska perspektiv i vilken analysen av läroböckerna tar sin 

utgångspunkt. Som jag nämnt tidigare kommer empirin att läsas och tolkas utifrån ett postkolonialt 

feministiskt perspektiv och teorin står alltså som grund för min tolkning av innehållet, varför den 

framförallt fungerar som ett verktyg för att skapa en förståelse om empirin och vad detta innehåll 

förmedlar för bild av verkligheten. Således är det viktigt att än en gång poängtera att tolkningen av hur 

kvinnor gestaltas, representeras samt hur kvinnors situation i icke-västerländska delar av världen 

uttrycks görs genom ett kritiskt förhållningssätt. Det blir därför relevant att dels skapa en förståelse för 

hur feminismen och dels den postkoloniala feminismen ser på centrala begrepp såsom maktstrukturer, 

kön, etnicitet och relationen västerländsk/icke-västerländsk då teorin alltså fungerar som ett verktyg 

för att förklara arbetets centrala begrepp samt synen på exempelvis maktordningar och offerroller. De 

teoretiska utgångspunkterna kommer därför behandlas utifrån centrala begrepp i avsnittet nedan.  

 

4.1 Postkolonial feministisk teori  

Den postkoloniala feministiska teorin är, som namnet antyder, i grunden en feministisk teori. Vad som 

särskiljer denna inriktning från andra feministiska teorier är att frågor om rasifiering och etnicitet 

spelar en fundamental roll. Den postkoloniala inriktningen kan sägas ha vuxit fram som en reaktion på 

västvärldens feminism vilken kritiserades för att inte ta hänsyn till olika kvinnors situationer. Den 

uppstod således som en motpol till västerländsk feminism i och med problematiken att icke-

västerländska kvinnor inom feminismen tidigare osynliggjorts (Ania Loomba, 2005). Kritiken grundar 

sig på att den vita västerländska kvinnan ses som norm medan postkoloniala feminister hävdar att ett 

intersektionellt förhållningssätt är nödvändigt då maktstrukturer såsom kön, sexualitet, etnicitet och 

klass hela tiden samspelar med varandra, det går inte att enbart ta hänsyn till könet. Följaktligen kan 

det postkoloniala perspektivet sägas ställa frågor om hur västerländsk feminism benämner ”den 

Andra” och vad detta får för konsekvenser (Maria Carbin, 2010).  

Det ska här också sägas att begreppet postkolonial i mitt arbete främst tas i anspråk som ett analytiskt 

förhållningssätt. Mer konkret innebär det att processer som identitetsskapande, formande och 

upprätthållande av normer relateras till koloniala tankestrukturer. På detta sätt analyseras sättet på 

vilket icke-västerländska kvinnor porträtteras och konstrueras som subjekt i läroböckerna men där 

även feministisk teori till viss del tar plats för att definiera några centrala begrepp.  

 

4.2 Centrala begrepp 

Nedan kommer jag att redogöra för centrala begrepp inom den postkoloniala feministiska teorin vilka 

spelar en central analytisk roll i studien. De definieras således utifrån teoribildningens förståelse av 
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begreppen där jag med teoribildningen i det här fallet också använder mig av feministisk teori i stort 

för att kunna definiera vissa begrepp såsom maktstrukturer, normer, kön och genus. Samtidigt som jag 

helst undviker att tala om en enda gemensam feministisk teori, då jag är väl medveten om att det finns 

många feministiska ismer, får feministisk teori i det här fallet fungera som ett samlingsbegrepp för att 

definiera vissa centrala begrepp i vilka det inom teoribildningen finns en konsensus om begreppets 

innebörd.  

4.2.1 Kön, genus och intersektionalitet 

Anledningen till att jag valt att definiera både begreppen kön och genus beror delvis på att jag vill 

belysa den problematik som finns i att tala om feministisk teori i singular då det finns en mångfald av 

inriktningar och dels på att jag vill visa hur jag i det här arbetet utgår ifrån definitionen av 

genusbegreppet. Begreppet kön kan exempelvis både kopplas till att vara mer biologiskt 

deterministiskt och till att vara konstruktivistiskt varför det blir problematiskt att hänvisa till 

feministisk teori som ett samlingsbegrepp då det här finns olika tolkningar av begreppen. Definitionen 

av genus, som vuxit fram som en översättning av det engelska begreppet gender, fungerar idag istället 

för kön ofta som ett begrepp vilket används för att definiera det konstruktivistiska könet. Det är också 

av denna anledning jag valt att använda mig av begreppet genus för att definiera det konstruerade 

könet utifrån sociala, historiska och kulturella kontexter. Precis som Yvonne Hirdman (2001) 

poängterar fungerar begreppet som ett redskap för att se och förstå hur människor formas och formar 

sig till kvinnor och män vilket också skapar bärande strukturer i alla samhällssfärer.  

 

Begreppet kön kommer emellertid också att användas även om jag här motsätter mig idén om att kön 

fungerar som kroppsligt och biologiskt deterministiskt. Det är här värt att belysa att inom andra 

inriktningar, såsom den postmodernistiska inriktningen queerteori, ifrågasätts enhetliga kategorier som 

definierar människor som antingen kvinnor eller män överhuvudtaget. Det biologiska kan enligt 

exempelvis Judith Butler (1990) hävdas vara precis lika konstruerat som det konstruktivistiska genus-

begreppet vilket exemplifieras genom bland annat transsexualitet och intersexualitet varför mina 

definitioner av genus och kön kan ifrågasättas men där kön i den här studien fungerar som mer 

kategoriserande, något jag hävdar är nödvändigt exempelvis när jag gör min tolkning av illustrationer i 

den kvantitativa bildanalysen.  

 

Begreppet intersektionalitet får en särskild relevans i detta arbete i och med den postkoloniala 

inriktningens kritik mot västerländsk feminism. Begreppet myntades av Kimberlé W. Crenshaw 

(1991) i början av 1990-talet och har sedan dess vuxit sig starkt både i amerikansk och europeisk 

forskning. Anledningen till att intersektionalitet som begrepp blir så centralt här är att det belyser hur 

olika maktrelationer samspelar med och är sammanvävda i varandra. Det fick sitt stora genombrott i 

svensk forskning genom Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinaris antologi Maktens 



  Oskar Fornander 

 

  15 

 

(o)lika förklädnader (2002) och har sedan dess fungerat som en utgångspunkt för kritik mot den 

genusforskning som bedrivits tidigare vilken enbart fokuserat på kön (Carbin, 2010). Detta 

överensstämmer med den postkoloniala feminismens kritik som framförts mot västerländsk feminism 

vilken alltså anklagas för att frågor om etnicitet och klass i stor utsträckning har ignorerats.  

 

4.2.2 Könsnorm, heteronorm och västerländsk norm 

Feministisk teori behandlar i stor utsträckning hur normer kategoriserar och påverkar människor att 

(både medvetet och omedvetet) definiera vad som är manligt och kvinnligt. Dessa normer 

upprätthåller och reproducerar maktordningar såsom genussystemet som i grunden bygger på att det 

finns en mansnorm vilken ses som ideal. Hirdman (2001) menar att det här yttrar sig i allt från språk 

till tanke och beskriver detta som en kulturellt nedärvd självklarhet. I och med att det görs skillnad på 

män och kvinnor tillskrivs könen också olika stereotypa föreställningar om egenskaper där mannen ses 

som ideal. På detta sätt går det att tala om könsnormer vilka hela tiden upprätthålls och återskapas 

kulturellt. Rent konkret berör dessa föreställningar allt från hur kvinnor och män ska bete sig, det 

inkluderar utseendemässiga förväntningar samt vad som anses vara socialt accepterat att göra och inte 

för kvinnor/män.  

Butler (1990), som får ses som en förgrundsfigur för den postmodernistiska feminismen, behandlar 

hur samhället präglas av en heteronorm. Detta innebär i sin tur att icke-heterosexualitet andrafieras och 

ses som något avvikande. På ett liknande sätt går det att tala om en västerländsk norm vilket alltså är 

något som definierar det fundamentala i den postkoloniala feminismen. På samma sätt som det finns 

en heteronorm där icke-heterosexuella andrafieras existerar en västerländsk norm vilket innebär att 

icke-västerländska kvinnor osynliggörs och andrafieras. Detta kan exemplifieras med hjälp av en av 

Ferree och Halls (1990) slutsatser som gjordes i deras bildanalys av sociologiböcker, vilken jag 

behandlade i avsnittet som berörde tidigare forskning:  

[I]ncluding Blacks seemed to be a way of "staging" equality in the United States, while 

including other minorities appeared to offer "cross-cultural" comparison [...]. Race and gender 

seemed to be conceptualized as nonoverlapping categories; White women "have" gender, while 
women of color apparently "have" only race (s 500). 

 

Det intersektionella perspektivet vilket jag behandlade tidigare lyser här med sin frånvaro och svarta 

kvinnor kategoriseras alltså endast utifrån sin hudfärg på ett sätt som är identiskt med hur icke-

västerländska kvinnor tenderar att kategoriseras. Citatet ovan exemplifierar bra hur denna 

västerländska norm kan ta sig till uttryck, där det antingen fokuseras på det koloniserade eller 

kvinnliga subjektet vilket gör att en kombination av denna, det vill säga den koloniserade kvinnan, 

osynliggörs. Eller som Loomba (2005) beskriver det när hon refererar till Sandra Harding:   

Analogin mellan underkuvandet av kvinnor och underkuvandet av koloniala subjekt, som ibland 

använts av kvinnorna och icke-européerna själva, löper risk att släta över de specifika egenskaper 

som särskiljer koloniala ideologier från patriarkala. Dessutom tenderar den att homogenisera både 

’kvinnor’ och ’icke-européer’ som grupper. […] Som Sandra Harding påpekar försvinner de 
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färgade kvinnorna ’helt … från bägge analyserna, deras existens konceptualiseras bort genom att 

afrikanska män och vita kvinnor framhävs som de respektive gruppernas paradigmatiska 

representanter’. Det ’koloniserade subjektet’ har en benägenhet att uppfattas som manligt, medan 

det ’kvinnliga subjektet’ uppfattas som vitt. När parallellerna dras mellan de två kategorierna 

hamnar den koloniserade kvinnan i skymundan. Jämförelser mellan förtrycket av vita kvinnor och 

förtrycket av svarta män har under historiens lopp ofta ’ställt vita kvinnor mot svarta män i en 

kamp om privilegier som fullkomligt eliminerat svarta kvinnor’ (s 160). 

 

På detta sätt marginaliseras alltså icke-västerländska kvinnors situation till att kategoriseras endast 

utifrån en faktor (kön eller etnicitet) vilket den postkoloniala feminismen problematiserar då denna typ 

av underkuvande, som Loomba konstaterar, gör att diskussionen om svarta kvinnors situation ofta går 

förlorad.  

 

4.2.3 Dubbelbestraffning och offerroll  

Utöver detta konstaterar Loomba (2005) att ”[d]ärutöver går sådana jämförelser miste om det faktum 

att svarta kolonialiserade kvinnor utsätts för både ras- och könsgrundade förtrycksformer på samma 

gång” (s 160). På detta sätt sker en dubbelbestraffning då vissa kvinnor utsätts för dubbla förtryck på 

grund av etnicitet och kön vilket gör att de hamnar i skymundan eller blir definierade endast utifrån en 

maktstruktur, varför det intersektionella perspektivet blir fundamentalt för att skapa en förändring. 

Exempelvis går det att hävda att den vita, västerländska kvinnan fungerar som norm när kön 

diskuteras. Pia Laskar belyser hur detta får som konsekvens att det uppstår en avsaknad av en 

postkolonial analys i genusanalyser och vice versa, varför den postkoloniala feminismen är av vikt för 

att belysa hur maktstrukturer hela tiden samverkar med varandra (Laskar, 2006). 

 

Loomba och Carbin (2010) behandlar också hur icke-västerländska kvinnor placeras i en offerroll. 

Loomba menar att frambringandet av kvinnor som offer har lett till att människor socialiseras in till att 

skapa en bild av att kvinnor har vissa unika egenskaper (som förvisso ibland kan beskrivas med 

positiva ordalag), attribut som Loomba ifrågasätter och hon uttrycker dessutom ett tvivel om huruvida 

dessa värden verkligen är naturligt kvinnliga. Dessutom ser både Loomba och Carbin en problematik i 

att om icke-västerländska kvinnor ständigt ses som offer får det som konsekvens att dessa kvinnors 

möjligheter att själva påverka sin situation försummas. På detta sätt finns det en fara i att ständigt 

placera dem i en oändlig offerroll. I en svensk politisk kontext beskriver Carbin också hur en 

identifikation med offerpositioner blir ”än mer problematisk för kvinnor som inte fullt ut inkluderas i 

ett feministiskt Vi. Inom ett sammanhang av etnisk diskriminering, rasism och koloniala praktiker får 

positionen som brottsoffer konsekvenser för den som inte betraktas som tillhörandes nationen” (s 29). 

Istället bör kvinnorna enligt Loomba ses som medborgare vilka själva kan vara pådrivare, då 

människor annars symboliserar och fortsätter att forma det kvinnliga till en roll som varje kvinna 

måste iklä sig själv och inte kan frigöra sig ifrån.  
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4.3 Sammanfattning 

Jag har ovan diskuterat centrala begrepp för det här arbetet. Det går sammanfattningsvis att konstatera 

att det finns flera maktstrukturer att ta hänsyn till vilket gör att den postkoloniala feminismen hävdar 

att det inte bara går att ta hänsyn till kön, här inkluderas också andra faktorer såsom etnicitet och klass. 

Detta sammanfattas med begreppet intersektionalitet som beskriver hur olika maktrelationer är 

sammanvävda i och samspelar med varandra. Dessa strukturer är historiskt, kulturellt och socialt 

konstruerade och måste således förstås ur denna kontext. Detsamma gäller de normer vilka jag 

redogjort för ovan och som upprätthåller och reproducerar dessa maktordningar. Här ska emellertid 

sägas att normer är föränderliga och att läroböcker är ett av de verktyg som kan användas för att 

förändra dessa normer, varför jag finner det relevant att analysera just läroböcker. Läroböcker kan 

således bidra till att förändra begränsande köns-, hetero- och västerländska normer istället för att 

reproducera dem. Jag har också redogjort för hur icke-västerländska kvinnor i många fall osynliggörs, 

att de i andra fall utsätts för en dubbelbestraffning samt hur de placeras i en offerroll vilken förminskar 

möjligheten för dem att påverka sin egen situation.  
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5. Metod och urval 

Detta avsnitt ämnar presentera empirin samt redogöra för den urvalsprocess som har skett vad gäller 

den empiriska grund som arbetet bygger på. Min metodansats gällande analysen kommer också att 

redogöras för.  

5.1 Empiriskt urval  

Då marknaden för läroböcker i samhällskunskap är stor och det finns ett enormt urval att välja mellan 

har mitt empiriska urval byggt på olika faktorer. Empirin bygger på vad Denscombe (2009) kallar ett 

subjektivt urval där jag medvetet valt ut en viss typ av data med en speciell avsikt i åtanke vilket 

uttrycker sig på flera sätt. Exempelvis inleddes insamlingen av data med att jag kontaktade 

samhällskunskapslärare på en gymnasieskola för att försäkra mig om att de böcker som analyserats 

används frekvent i undervisningssyfte. Utöver detta är böckerna ämnade för olika kurser där Kompass 

50 (2011) är anpassad för yrkesprogram, Forum (2012) är skriven för kursen Samhällskunskap 1 

medan Arena123 (2011) enligt författarens egen utsago kan användas i alla samhällskunskapskurser 

som ges på gymnasienivå. Anledningen till att jag valt böcker för olika kurser är för att utifrån min 

teoretiska ansats undersöka huruvida det finns några större skillnader i innehåll beroende på vilka 

kurser böckerna är anpassade för.  

Två av böckerna (Kompass 50 och Arena123) är utgivna av ett större förlag, Gleerups, medan Forum 

är utgiven av SanomaUtbildning, ett förlag som i sammanhanget får sägas vara en mindre aktör på 

marknaden. Detta bidrar till att det blir en viss spridning i urvalet både vad gäller förlag och böcker 

ämnade för teoretiska och praktiska program. Ytterligare en faktor som gjorde att just dessa tre böcker 

har valts ut är för att både manliga och kvinnliga författare ska finnas representerade (se 

litteraturförteckning).  

Nackdelen med att endast utgå från tre böcker som empirisk grund är framförallt att det blir svårt att 

dra några generella slutsatser, något som skiljer min studie från exempelvis Jackson och Gees (2005) 

vilka analyserat totalt 100 böcker vilket följaktligen leder till möjligheten att dra större generella 

slutsatser om läroböcker. Jag har emellertid medvetet valt att använda mig av endast tre böcker i och 

med att jag utgår från en kvalitativ analys där avsikten snarast är att i den här kontexten gå djupare in 

på det fenomen jag undersöker än att dra generella slutsatser (Denscombe, 2009).  

5.2 Metod – Kvalitativ granskning och kvantitativ representation 

Den metod som ligger till grund för arbetet bygger dels på en kvantitativ bildanalys och dels en 

kvalitativ text- och bildanalys. Resultatdelen inleds med en kvantitativ analys av illustrationer i 

läroböckerna. Anledningen till detta är att den kvantitativa analysen fungerar som en initial 

innehållsanalys för att klargöra innehållet av empirin i stort. I detta avsnitt sker därför en undersökning 

av representationen gällande antalet kvinnor/flickor (både med och utan uppdelning av västerländska 
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och icke-västerländska) och män/pojkar i läroböckernas illustrationer. Avsikten är att synliggöra hur 

representationen av könen ser ut samtidigt som en sådan undersökning alltså underlättar för att få ett 

inledande grepp om datan i empirin. På detta sätt sker inledningsvis en identifiering och kategorisering 

av mönster som kan spåras i det material som samlats in (Patton, 2002). Denna ingång benämner jag 

alltså som en kvantitativ bildanalys vilken främst får ses som ett komplement till den kvalitativa 

textanalysen.  

Den kvantitativa analysen har delats upp i olika kategorier (se tabell under 6.1). I den första ingår det 

totala antalet kvinnor/flickor och män/pojkar som illustreras. Här ska dock nämnas att vissa bilder 

inkluderar ett stort antal människor vilka av olika skäl inte är möjliga att räkna, varför antalet 

kvinnor/flickor/män/pojkar som räknats inte kan ses som absolut definitivt; det ger emellertid ett 

vägledande värde. Den andra kategorin inkluderar antalet illustrationer där antingen män/pojkar, 

västerländska kvinnor/flickor eller icke-västerländska kvinnor/flickor står i tydlig majoritet eller är i 

fokus. Den tredje kategorin inkluderar bilder där endast män/pojkar eller kvinnor/flickor finns 

representerade. Det ska emellertid sägas att dessa kategoriseringar är problematiska då det innebär att 

jag själv agerar kategoriserande i de fall där bildtexter eller övrigt textsammanhang inte tydliggör 

något gällande etnicitet eller kön. Dessutom får denna typ av kategorisering som konsekvens att jag 

återskapar stereotypa normer då jag utgår ifrån normativa föreställningar om hur kvinnor/män eller 

västerländska/icke-västerländska kvinnor ser ut. Jag utgår alltså själv från stereotypa, normativa 

utseendeattribut för att definiera personer i illustrationerna men samtidigt hävdar jag att min subjektiva 

tolkning av bilderna är nödvändig för att jag ska kunna genomföra en bildanalys som den här. Tanken 

är att bildanalysen ska fungera som vägledande och inte definitiv varför jag valt att ändå använda mig 

av dessa kategorier. I de fall personer inte har namngetts i text har jag därför utgått från yttre attribut 

och rådande normer om vad som ses som kvinnligt/manligt/västerländskt/icke-västerländskt såsom 

skäggväxt, örhängen, klackskor, hudfärg, klänningar och slipsar. Det ska också sägas att i de fall icke-

västerländska kvinnor illustreras på bild tydliggörs detta i regel i bildtexten genom förtydliganden 

såsom vilket land hon kommer ifrån, även om icke-västerländska kvinnor sällan namnges och det 

sällan är kvinnan i fråga som står i fokus på bilden. Det sistnämnda kommer att behandlas mer i 

resultatdelen. Bildtexterna har således i regel varit behjälpliga för att kategorisera de kvinnor som 

porträtteras utifrån definitionen ”västerländsk” och ”icke-västerländsk”.  

Den kvantitativa bildanalysen följs upp med en kvalitativ text- och bildanalys. Med kvalitativ analys 

menas här att de slutsatser som dras har uppstått efter grundlig läsning av empirin (Denscombe, 2009). 

Innehållet i läroböckerna behandlas i huvudsak var för sig även om vissa jämförelser mellan böckerna 

kommer att göras i resultatavsnittet. Således har arbetet inledningsvis en kvantitativ innehållsanalytisk 

ingång för att kartlägga representationen av kvinnor. Den följs sedan upp med en textanalytisk ingång 

som bygger på centrala begrepp utifrån min teoretiska ansats för att synliggöra hur icke-västerländska 

kvinnor gestaltas och konstrueras samt vad detta får för konsekvenser i en samhällelig kontext. Fokus 
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ligger här främst på de avsnitt som behandlar ämnen där jämställdhet, genus, kön, etnicitet och icke-

västerländska kvinnor figurerar då det är vad min studie inriktar sig på.  

Till skillnad från exempelvis Eilards (2008) diskursanalytiska studie (se 3.4.1 i avsnittet ”Tidigare 

forskning”) använder jag mig alltså av en textanalytisk ingång där min teoretiska ansats spelar en 

fundamental roll för att besvara frågeställningarna. Textanalys kan här definieras som en analys vilken 

fokuserar på att ”välja ut och förhålla sig till olika typer av texter och deras innehåll och skapa 

kunskap om texternas innebörder utifrån ett väl avgränsat undersökningsproblem” (Widén, 2009, s. 

138). Textanalysen handlar i den här undersökningens fall om att analysera texten i läroböckerna i 

relation till genus och etnicitet för att undersöka hur läroböckerna förhåller sig till jämställdhetsmålen 

och hur texterna porträtterar icke-västerländska kvinnor. Widén poängterar vidare att textanalyser 

inom samhälls- och humanvetenskaper, vilket är fallet i den här studien, tenderar att inrikta sig på att 

studera övergripande samhälleliga frågor. Därav kan denna analys också sägas tolka texterna i 

läroböcker för att se vad innehållet kan få för betydelse utanför själva texten, i ett samhälleligt 

sammanhang.  

5.2.1 Metod i relation till teori och centrala begrepp  

Det feministiska och postkoloniala feministiska perspektivet är centralt då studien och de centrala 

begreppen tar sin utgångspunkt i detta. Som nämndes i avsnittet vilket berörde tidigare forskning utgår 

min studie likt exempelvis Jackson och Gees (2005), Eilards (2008) och Graeskes (2010) från det 

kritiska perspektiv Patton (2002) benämner som orienteringsteorier. Att utgå från en orienteringsteori 

innebär mer konkret att studien har som avsikt att belysa, kritisera och skapa förändring där författaren 

är öppen med sitt förutbestämda perspektiv och förhållningssätt till empirin. I denna studie innebär det 

att jag utgår från en postkolonial feministisk förståelse av begrepp såsom osynliggörande och 

offerrollen. En avgörande anledning till att jag valt just den här teoretiska ansatsen är att det inte finns 

någon tidigare forskning som utgår från detta perspektiv. Ytterligare en anledning är att jag har ett 

personligt intresse i att undersöka hur olika maktstrukturer samverkar med varandra och här fungerar 

postkolonial feminism som ett mycket användbart verktyg för att analysera hur människor 

kategoriseras utifrån faktorerna etnicitet och kön. Att teorin är så styrande för min analys har också 

haft stor betydelse för mitt val av metod. Studien utgår således från en bild- och textanalys för att 

metod och teori ska vara kompatibla med varandra. Av denna anledning använder jag mig till skillnad 

från Eilard (2008) inte av exempelvis en diskursanalys då jag menar att det postkoloniala perspektivet 

kommer bäst till uttryck med hjälp av den text- och bildanalys som studien utgår ifrån.  

Här tas begreppet postkolonial huvudsakligen i anspråk som ett analytiskt förhållningssätt där 

processer av identitetsskapande relateras till koloniala tankestrukturer. Följaktligen belyses sättet på 

vilket icke-västerländska kvinnor tenderar att bli osynliggjorda eller konstrueras som avvikande 

(Carbin 2010). Således står min teori för förhandsantaganden vilket skapar en befintlig 
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förhandskunskap om samhället och kulturen vilka sedan vidmakthålls i läroböckerna, även om detta 

sker omedvetet. Teorin fungerar alltså som ett verktyg för att ’packa upp’ text eller bild och för att 

belysa hur sådana konstruktioner återskapas (Denscombe 2009).  
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6. Resultat 

Detta avsnitt avser presentera resultatet av min läroboksanalys. Materialet har genom upprepad läsning 

kodats med utgångspunkt i undersökningens syfte, frågeställning och centrala teoretiska begrepp för 

att tolka innehållet. Det innebär mer konkret att jag lagt särskilt fokus på innehållet utifrån begrepp 

som dubbelbestraffning och offerrollen. Andra centrala begrepp som jag utgått ifrån i studien av 

läroböcker är intersektionalitet, osynliggörande, jämställdhet och könsnormer.   

Inledningsvis presenteras den kvantitativa bildanalysen och sedan förs en diskussion gällande 

resultatet av denna. Dessvärre kan jag på grund av upphovsrättsliga skäl inte återge några illustrationer 

i bild varför beskrivningar av vad illustrationerna föreställer får fungera som substitut. Jag kommer 

också att återge utvalda citat för att exemplifiera innehållet i läroböckerna.  

 

6.1 Resultat av den kvantitativa bildanalysen 

Som behandlats tidigare har skolan ett ansvar gällande att förankra och förmedla vissa grundläggande 

värden och ett av dessa är jämställdhet mellan kvinnor och män, värden som bygger på de statliga 

jämställdhetsmålen (se Prop. 2005/06:155). Detta inkluderar både en kvantitativ och en kvalitativ 

jämställdhet där den kvantitativa kan sägas handla om en jämngod representation av könen medan den 

kvalitativa jämställdheten berör frågor om rättigheter, skyldigheter och maktrelationer mellan könen.  

Med tanke på det kvantitativa jämställdhetsmålet är det rimligt att läroböckerna förmedlar och 

förankrar värden som berör jämställdhet genom att kvinnor och män ges lika mycket utrymme i text 

och bild. Detta berör alla relevanta områden som samhället och samhällskunskapsundervisningen 

täcker. Samtidigt ska sägas att det inom ämnet samhällskunskap också finns ett ansvar att redogöra för 

de orättvisor som fortfarande existerar utifrån olika faktorer såsom kön, sexuell läggning och etnisk 

bakgrund, men ett sätt att motverka detta och samtidigt förhålla sig till jämställdhetsmålen torde vara 

att uppnå en jämn fördelning utifrån exempelvis en könsaspekt. Följaktligen ställs frågan om hur det 

ser ut vad gäller denna fördelning och representation i läroböckerna? Frågan besvaras med hjälp av 

den kvantitativa bildanalys som genomförts och presenteras nedan.  
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Läroböcker Kompass 50 Forum Arena123 

Antal män/pojkar i 

illustrationer 

142  
(58 %) 

211 
(57 %) 

149 
(61 %) 

Antal kvinnor/flickor i 

illustrationer 

104  

(42 %) 

160 

(43 %) 

94 

(39 %) 

Antal personer i 

illustrationer totalt 

246 
(100 %) 

371 
(100 %) 

243 
(100 %) 

    

Antal illustrationer där 

män/pojkar står i fokus 

eller är i tydlig majoritet 

24 

(56 %) 

116  

(59 %) 

89 

(70 %) 

Antal illustrationer där 

västerländska 

kvinnor/flickor står i fokus 

eller är i tydlig majoritet 

14 

(32 %) 

64  

(33 %) 

27 

(21 %) 

Antal illustrationer där 

icke-västerländska 

kvinnor/flickor står i fokus 

eller är i tydlig majoritet 

5 

(12 %) 

15 

(8 %) 

11 

(9 %) 
 

 

Analyserade bilder i denna 

kategori totalt 

43 

(100 %) 

195 

(100 %) 

127 

(100 %) 

    

Illustrationer med enbart 

män/pojkar 

21 

(62 %) 

105 

(68 %) 

75 

(72 %) 

Illustrationer med enbart 

kvinnor/flickor 

13 
(38 %) 

49  
(32 %) 

29 
(26 %) 

Antal illustrationer 

analyserade i denna 

kategori totalt 

34 

(100 %) 

154  

(100 %) 

104  

(100 %) 

 

Vad som framgår av resultatet är att antalet män som illustreras är fler än antalet kvinnor i alla de 

läroböcker som undersökts. Samtidigt ska det sägas att det endast är i Arena123 (2011) som denna 

representation överstiger 60 % vilket är gränsen för antalsdefinitionen av kvantitativ jämställdhet (se 

SCB 2012). Detsamma gäller jämförelsen av antalet illustrationer där kvinnor/män står i fokus eller är 

i tydlig majoritet. Än en gång är det Arena123 som uppvisar störst brister ur ett 

jämställdhetsperspektiv då männen i 70 % av fallen står i fokus eller är i tydlig majoritet. Det kanske 

mest anmärkningsvärda gäller emellertid illustrationer med enbart män eller kvinnor. Här är 

illustrationer med enbart män betydligt fler än illustrationer med enbart kvinnor i alla läroböcker då 

alla böcker överstiger 60 % -gränsen och där Arena123 än en gång sticker ut. På 72 % av de bilder där 

enbart män eller kvinnor illustreras är det män som figurerar. 

Icke-västerländska kvinnor illustreras väldigt sällan men när de väl gör det står de i de flesta fallen i 

fokus varför jag valt att endast ta med denna statistik i resultatet av empirin. De står alltså i fokus på 

cirka var tionde bild (12 % i Kompass 50, 8 % i Forum och 9 % i Arena123). Vad som inte framgår av 

denna kvantitativa analys är emellertid att illustrationerna är koncentrerade till ett fåtal kapitel eller 
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specifika kontexter, vilket också gäller för hur kvinnor framställs överlag i läroböckerna. Följaktligen 

kommer jag att behandla vilka kvinnor som framställs, hur de gör det och i vilken kontext de gör det 

mer ingående i den kvalitativa textanalysen.  

I likhet med Ferree och Halls (1990) bildanalys av sociologiböcker finns tydliga likheter med mitt 

resultat vilka är värda att belysa. Detta uttrycker sig exempelvis genom att män är överrepresenterade. 

Deras konstaterande om att ”[r]ace and gender seemed to be conceptualized as nonoverlapping 

categories; White women "have" gender, while women of color apparently "have" only race” (s 500) 

stämmer också väl överens med min innehållsmässiga analys. Detta utvecklas mer i avsnitten nedan 

som utgår från en kvalitativ analys.  

 

6.2 Gleerups – Kompass 50  

Kompass 50 (2011) är utformad för 50-poängskursen i samhällskunskap på gymnasiet, en kurs som 

läses av de som studerar på yrkesprogram. Av den kvantitativa analysen framgår det att Kompass 50 

klarar sig bra i könsfördelningen med undantag för statistiken gällande illustrationer på enbart kvinnor 

och män. Den kvalitativa analysen visar emellertid annat och tydliggör att det finns många brister rent 

innehållsmässigt vad gäller både text och bild.  

6.2.1 Viktiga män och kvinnor i biroller  

Vad som blir tydligt i den kvalitativa analysen är att det finns en enorm skillnad på hur kvinnor och 

män omnämns både i bild och text. Förutom faktumet att män illustreras och omnämns i en större 

utsträckning än kvinnor är det också männen som i regel innehar maktpositioner såsom politiska 

ledare, förgrundsgestalter för politiska ideologier eller andra personer som på något sätt har ett stort 

inflytande i samhället genom exempelvis sociala medier. De kvinnor som omnämns eller porträtteras 

är i majoriteten av fallen ”vanliga” kvinnor som inte kan sägas inneha några viktiga maktpositioner. 

Det finns också ett flertal exempel på att när kvinnor med makt porträtteras görs det i relation till män 

i liknande positioner. Överlag sätts kvinnor oftast i relation till män och på detta sätt hamnar de i en 

slags dold underordning vilket påminner om de slutsatser Graeske (2010) och Eilard (2008) drar i sina 

undersökningar.  

Det här kan exemplifieras med hur politiska ledare som Obama och Putin får porträttera politiska 

maktroller och politiska ideologier. Det finns få exempel på när enbart kvinnor står som 

förgrundsfigurer och inte sätts i relation till män, i de undantagsfall som detta sker är det i de avsnitt 

som avslutar kapitlen och heter ”Möte med…” (Kompass 50, 2011). Tanken med dessa avsnitt är att 

boken presenterar en person som på något sätt anknyter till innehållet i resten av kapitlet. Här är det 

emellertid bara ”vanliga” personer som presenteras och således är det värt att än en gång värt att 

poängtera att de viktiga rollerna i samhället hela tiden får representeras av män.  
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Ett exempel på hur kvinnor som regel sätts i relation till eller porträtteras i samband med män ges 

genom följande citat, där USA:s president Barack Obama och Storbritanniens drottning Elizabeth syns 

på bild med tillhörande bildtext:  

Den amerikanske presidenten Barack Obama och Storbritanniens drottning Elizabeth. Obama är 

en folkvald president med stor politisk makt. Drottning Elizabeth, som suttit mer än 60 år på 

tronen, har ärvt sitt ämbete och saknar, i likhet med den svenske monarken, politisk makt 

(Kompass 50, 2010, s 27) 

Bildtexten poängterar hur Obama innehar stor politisk makt medan Elizabeth inte har något politiskt 

inflytande. Vad jag här vill lyfta är framförallt att när kvinnor i maktpositioner (att vara drottning av 

Storbritannien får ändå sägas vara av vikt vad gäller maktpositioner, även om bildtexten underminerar 

detta) väl omnämns görs det i relation till män. Ytterligare ett exempel på detta är när EU-

kommissionären Cecilia Malmström omnämns i text och illustreras på bild. Även hon porträtteras med 

en man, nämligen EU-ordföranden José Manuel Barroso. Det är på detta sätt väldigt tydligt att även i 

de fall där det finns något som kan liknas vid en kvantitativ jämställdhet framställs kvinnor på 

männens villkor.  

På detta sätt går det att, precis som Eilard (2009) och Graeske (2010) poängterar, tala om en dold 

underordning där kvinnan ständigt sätts i relation till mannen och en manlig norm. Vad jag menar med 

detta är att även om kvinnorna rent kvantitativt kan sägas representeras i (nästan) lika stor utsträckning 

som männen blir de en slags bifigur. De figurerar således i (nästan) lika stor utsträckning tack vare att 

de ställs i relation till männen och de placeras sällan eller aldrig i centrum. Ytterligare ett exempel på 

detta är när läroboken behandlar socialism. Här porträtteras en kinesisk kvinna sittandes bredvid en 

tavla av Karl Marx. På detta sätt existerar förvisso en jämn könsfördelning men kvinnan namnges till 

skillnad från Karl Marx inte och dessutom får hon representera bildtexten som redogör för följande:  

En kinesisk kvinna sneglar på ett porträtt av Karl Marx. Kina är ett av få länder i världen idag som 

kallar sig kommunistiskt. Många kineser har fått ta del av landets växande ekonomiska resurser, 

men saknar fortfarande demokratiska fri- och rättigheter (Kompass 50, 2010, s 32) 

Detta är ytterligare ett bra exempel på hur kvinnor genomgående, i detta fall dessutom en icke-

europeisk kvinna, underordnas och i det här fallet också får symbolisera den offerroll som beskrivs i 

bildtexten.  

6.2.2 Porträttering av icke-västerländska kvinnor  

Som framgår av den kvantitativa analysen finns det i Kompass 50 totalt fem bilder där icke-

västerländska kvinnor står i fokus. Inte på en enda av dessa bilder namnges de och alla illustrationer 

placerar kvinnorna i en offerroll, vilket är en uppenbar tendens i alla böcker som analyserats även om 

Kompass 50 kanske är det värsta exemplet utifrån min teoretiska ansats. En av dessa bilder är från 

2010 och porträtterar ett tältläger i Pakistan där FN hjälper människor som är på flykt efter 

översvämningar. Bildtexten som sådan lyder: ”FN hjälper människor på flykt undan översvämningar i 
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Pakistan i augusti 2010” (Kompass 50, 2010, s 66). Intressant med detta är att det inte är de 

pakistanska kvinnorna som placeras i centrum, istället är det tack vare FN som de illustreras vilket är 

ytterligare ett exempel på vad Eilard (2009) kallar dold underordning. Det kan emellertid ursäktas med 

att bilden existerar i en kontext där läroboken behandlar FN som organ, men det förändrar inte 

faktumet att kvinnorna ständigt är med på någon annans villkor eller att icke-västerländska kvinnor 

ständigt placeras i en offerroll. På detta sätt blir det dessutom problematiskt att säga att icke-

västerländska kvinnor står i fokus på fem bilder i läroboken, då de indirekt hamnar i en dold 

underordning vilket gör att de innehållsmässigt inte står i centrum.  

 

Kompass 50 behandlar ämnen som feminism, etnicitet, klass och fattigdom men detta sker utan något 

som helst intersektionellt perspektiv. Istället redogörs det för dessa frågor i olika avsnitt och faktum är 

att till skillnad från exempelvis Arena 123 (2011) och Forum (2012) finns inte begreppet 

”intersektionalitet” med i boken överhuvudtaget. På detta sätt går det att dra en slutsats likt den Ferree 

och Hall (1990) gör när de konstaterar att kvinnor antingen kategoriseras antingen utifrån etnicitet 

eller kön helt beroende på deras etniska bakgrund. Faktumet att icke-västerländska kvinnor dessutom 

inte namnges och knappt porträtteras gör också att det går att hävda att det sker ett osynliggörande av 

dessa kvinnor.  

6.2.3 ”Vi och Dom” 

Innehållet i Kompass 50 präglas av denna anledning också av ett tydligt ”Vi och Dom”-perspektiv. Det 

vill säga, frågor om etnicitet, klass och fattigdom behandlas men gör det hela tiden utifrån tydliga 

västerländska normer på det sättet att ”de Andra” målas ut som offer likt exemplet ovan där FN 

placeras i centrum. När globalisering som fenomen diskuteras i ett avsnitt behandlas fattigdom men 

utan någon intersektionell ansats. Just bristen på intersektionella ansatser leder till att, som Loomba 

(2005) belyser, ”[j]ämförelser mellan förtrycket av vita kvinnor och förtrycket av svarta män har under 

historiens lopp ofta ’ställt vita kvinnor mot svarta män i en kamp om privilegier som fullkomligt 

eliminerat svarta kvinnor’”. Det gäller dock inte bara svarta kvinnor utan icke-västerländska kvinnor 

överlag då det västerländska står som norm och vad som avviker från detta placeras i ett fack vilket 

enklast definieras som ”de Andra”. Således finns ett tydligt Vi och Dom som genomsyrar innehållet i 

läroboken. Det går här att dra paralleller till Ferree och Halls (1990) slutsats att inkluderandet av 

minoriteter fungerar som en ”tvärkulturell” jämförelse med västerländsk kultur, där andra minoriteter 

således andrafieras och konstrueras som avvikande.  

 

Det finns således flera problematiska faktorer i text- och bildinnehållet. Dels saknas ett intersektionellt 

perspektiv i Kompass 50 vilket försvårar för eleverna att skapa en förståelse om maktstrukturer då 

begreppet intersektionalitet inte existerar i läroboken. Dels placeras icke-västerländska kvinnor i en 

konstant offerroll vilket Loomba (2005) och Carbin (2010) menar är problematiskt då det får som 
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konsekvens att deras möjlighet att påverka sin egen situation försvåras. Dessutom sker utifrån ett 

genusperspektiv en dold underordning av kvinnorna som porträtteras då det hela tiden är männen som 

exemplifierar olika maktroller i samhället och kvinnorna är med på männens villkor. 

6.2.4 Det manliga som norm  

De samhällsfenomen som beskrivs genom text och bild i Kompass 50 är huvudsakligen manligt 

kodade exempel. Likt slutsatserna i den tidigare forskning som presenterats går det på detta sätt att tala 

om att läroboken präglas av en manlig norm. Det tydliggörs bland annat av de exempel jag redogjort 

för ovan genom Obama som symboliserar republiken (s 27), Vladimir Putin (s 78) som sätts in i en 

kontext om massmedial medvetenhet och påverkan, den svenska kungen som fungerar som illustration 

för statschefen (s 47), Anders Borg och ett flertal andra män (s 141) som illustrerar nationalekonomi-

avsnittet. Mark Zuckerberg (s 83), grundaren av Facebook, illustrerar sociala medier. Just avsnittet 

som behandlar sociala medier är värt att uppmärksamma extra. I samma kontext om sociala medier 

uppmärksammas nämligen också tre kvinnor vilka endast nämns vid förnamn och som inte 

porträtteras. Det går att utläsa följande i den löpande texten: 

Det finns också många exempel på hur en enskild person kan skapa debatt med hjälp av sociala 

medier. Till exempel blev Emelies blogg om sin sjuka mamma Annica väldigt omdiskuterad i 

valspurten 2010. Ett annat exempel är när mordet på en ung iranska (Neda) filmades med en 

mobiltelefon och spreds till hela världen via YouTube (Kompass 50, 2010, s 83) 

Intressant är att det här är en av ytterst få gånger som en icke-västerländsk kvinna överhuvudtaget 

namnges och namnet står dessutom i parentes. Efternamn på någon av flickorna/kvinnorna nämns inte, 

inte heller namnet på Emelies blogg; istället namnges YouTube som det sociala mediet vilket 

användes för att sprida filmen på mordet. Det här är bara ett urval av exempel på hur män överlag 

associeras till maktpositioner i samhället och hur mansnormen stärks genom läroboken, medan 

kvinnor negligeras och placeras i en biroll till männen samtidigt som icke-västerländska kvinnor 

osynliggörs.  

Det finns emellertid ett undantag som på ett tydligt sätt bryter manlighetsnormen vilket är värt att 

nämna. Detta sker genom att författarna väljer att illustrera en kvinna när de behandlar arbetssökande 

inom byggbranschen (s 113), ett yrke som annars är starkt manligt kodat. Tyvärr får det här snarast ses 

som ett undantag som bekräftar regeln vad gäller att läroboken genomsyras av en tydlig 

manlighetsnorm där icke-västerländska kvinnor i extremt stor utsträckning osynliggörs.  

 

6.3 Gleerups – Arena123  

Arena123 (2011) är en lärobok i samhällskunskap som enligt förlaget själva är utformad för kurserna 

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2 och 3. Följaktligen är den skriven för att kunna användas i alla 

samhällskunskapsprogram i gymnasiet.  
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Av den kvantitativa analysen framgår det att boken inte uppnår de kvantitativa jämställdhetsmålen på 

60 % (se SCB 2012) i någon av de kategorier som undersökts. Värst är fördelningen vad gäller 

illustrationer där kvinnor/män står i fokus eller illustrationer där enbart kvinnor/män figurerar. Vad 

gäller den kvalitativa analysen återspeglas detta samtidigt som det finns vissa ljuspunkter vilka 

kommer att redogöras för nedan.  

6.3.1 Befästande av könsstereotyper  

Som jag behandlat tidigare ska det här arbetet främst utgå från ett postkolonialt feministiskt perspektiv 

men efter att ha analyserat Arena123 är det omöjligt att inte först behandla innehållet ur en mer 

övergripande feministisk ansats, framförallt med tanke på de centrala begrepp jag redogjorde för i 

teorin gällande kön och genus och anknytningen till jämställdhetsmålen. Det andra kapitlet i Arena123 

behandlar nämligen ”Individen och samhället” i vilken begrepp såsom makt, det mångkulturella 

samhället, normer, kategoriseringar, maktordningar, diskriminering och segregering definieras. I detta 

sammanhang behandlas också begrepp som klass, kön, sexualitet och etnicitet mer ingående medan 

andra kategorier såsom religion, nation, ålder och funktionshinder omnämns. Vad som framförallt är 

intressant i relation till denna studie är dels författarens definition av kön som begrepp men också att 

begreppet intersektionalitet används. Intersektionalitetsbegreppet kommer att beröras snart men till att 

börja med är det alltså relevant att ta upp hur författaren väljer att redogöra för begreppet kön då detta 

avsnitt väcker många frågor utifrån min teoretiska ansats. Följande tre textutdrag är talande för hur 

författaren väljer att beskriva och definiera kön:  

1. T.ex. är män och kvinnor grupper i kategorin ”kön” (ibland används istället ordet ”genus”, 

vanligen med samma betydelse) (s 20). 

2. Att det finns biologiska skillnader är i det närmaste uppenbart. Man är antingen man eller 

kvinna. Men helt sant är inte heller detta. Det finns människor som föds med en oklar 

biologisk könstillhörighet. Det ser man i idrottssammanhang där man tävlar som damer eller 

herrar och utövare med oklar biologisk könstillhörighet ibland anklagas för fusk och 

uppmanas att avstå från tävlande (s 26).  

3. Många människor utmanar gränserna för vad som är kvinnligt och manligt. Det finns sedan 

länge män i traditionellt kvinnliga yrken och vice versa. Homosexuella äktenskap och 

homosexuella par med barn bryter med den traditionella bilden av familjen med en kvinna 

och en man. Andra personer som bryter mönstret är transpersoner som tillfälligt eller 

permanent byter könstillhörighet (s 27). 

Dessa formuleringar väcker oerhört många frågor. Först och främst problematiseras inte skillnaden på 

kön och genus, istället klumpas dessa begrepp ihop till att ha samma betydelse vilket blir 

problematiskt med tanke på hur författaren i fortsättningen väljer att diskutera manligt, kvinnligt och 

könsöverskridande identiteter. Det här i samband med faktumet att författaren sedan konstaterar att 

”man är antingen man eller kvinna” och att enda undantaget för detta märks i idrottssammanhang gör 

att det blir än mer problematiskt då det socialt konstruerade könet och det biologiskt deterministiska 

könet alltså definieras som en och samma sak. Dessutom sker ett tydligt andrafierande, ett Vi och 

Dom-perspektiv genom konstateranden som att människor med ”oklar biologisk könstillhörighet 
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ibland anklagas för fusk och uppmanas att avstå från tävlande” och att ”[a]ndra personer som bryter 

mönstret är transpersoner som tillfälligt eller permanent byter könstillhörighet”.  

Det existerar således ingen problematisering av att enhetligt kategorisera människor till män eller 

kvinnor, ingen problematisering av eller diskussion om könsöverskridande identitet eller uttryck mer 

än ett konstaterande om att transpersoner som tillfälligt eller permanent byter könstillhörighet bryter 

traditionella mönster. Istället förekommer vid ett flertal tillfällen påståenden om könens egenskaper 

vilket gör att normativa föreställningar reproduceras och befästs istället för att problematiseras och 

ifrågasättas. Diskussionen som förs gällande socialt konstruerade kön är således problematisk då den i 

stor utsträckning stärker stereotypa bilder av vad som är manligt och kvinnligt samtidigt som den 

knappt berör könsöverskridande uttryck eller identiteter överhuvudtaget.  

Det ska emellertid sägas att i samband med en genomgång av feminism som ideologi nämns 

queerteori och det sammanfattas på följande sätt:  

Inom radikalfeminismen diskuteras också en friare syn på gränser mellan sexuella identiteter. 

Man ifrågasätter om människor verkligen kan kategoriseras som heterosexuella eller 

homosexuella. Resonemangen ingår i det som brukar kallas queerteori (s 151).  

Queerteori omnämns således långt senare i boken men en koppling till diskussionen om kön som 

avhandlas i avsnittet ”Individen och samhället” existerar inte. Dessutom är det enda som tas upp 

sexualitet och författarens definition av kön/genus ifrågasätts således inte. Inte heller ifrågasätts 

faktumet att enhetligt kategorisera människor som antingen kvinnor eller män i detta avsnitt, istället 

stärks idén om att kategorisera in människor utifrån kvinna/man genom att författaren skriver att 

”[m]an är antingen man eller kvinna”. Det närmsta författaren kommer att diskutera kön som socialt 

konstruerat är genom citatet ”[m]ånga menar att en del, eller kanske alla, sådana skillnader är 

konstruerade” (s 26). Det förekommer dock ingen vidare diskussion om varför sådana skillnader kan 

påstås vara konstruerade, istället bidrar textinnehållet Arena123 till att förmedla en bild av manligt och 

kvinnligt som är kategoriserande och stereotyp samtidigt som könsöverskridande identiteter eller 

uttryck endast är relevant i idrottssammanhang där detta dessutom är kopplat till fusk varför 

människor som inte kan definieras som kvinna eller man ombeds att avstå från tävlande.  

6.3.2 Intersektionalitet som begrepp och hur en motsättning kan uppstå innehållsmässigt 

Stor kritik kan således riktas gentemot definitionen av kön/genus och (icke-)problematiseringen av det 

socialt konstruerade könet. Det är emellertid intressant att ett sådant begrepp som intersektionalitet 

finns med i avsnittet ”Individen och samhället”. Detta görs i samband med att maktordningar 

behandlas där författaren skriver att:  

Den enskilde individen ingår i flera av kategorierna. Det räcker alltså inte med att ta hänsyn till 

en enda maktordning, utan människors ”position” i samhället kan bara förstås utifrån alla 

maktordningar samtidigt. Sociologerna kallar detta för intersektionalitet. Ett ord som närmast 

betyder skärning eller möte, dvs. där de olika kategoriernas grupper möts. Det är t.ex. vanligt att 
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invandrare också tillhör arbetarklassen och att vissa bostadsområden domineras av människor 

som tillhör denna intersektionellt bestämda grupp (s 32).  

Faktumet att intersektionalitet definieras i läroboken bidrar naturligtvis till att det hos elever kan 

skapas en djupare förståelse för hur maktordningar är sammanflätade med varandra på ett sätt som det 

inte ges möjlighet till i Kompass 50 (2011). Här är det därför intressant att göra en kort jämförelse 

mellan läroböckerna, framförallt då de är utgivna av samma förlag varför det rimligtvis bör finnas en 

anledning till att intersektionalitetsbegreppet lyfts i den ena läroboken men inte den andra. En rimlig 

förklaring kan vara att Kompass 50 är skriven för yrkesprogrammens 50-poängskurs i 

samhällskunskap där kunskapskraven inte är lika höga som kraven i exempelvis Samhällskunskap 3, 

en kurs som Arena123 (2011) är utformad för. Det är emellertid värt att lyfta att en kunskap hos 

eleverna om innebörden av begreppet intersektionalitet bidrar till att på ett vidare sätt förstå 

sambanden mellan och konsekvenserna av olika maktstrukturer vilket det ges förutsättningar för i 

Arena123.   

Samtidigt blir definitionen som ges något problematisk då den sätts in i en kontext där fokus ligger på 

invandrare i arbetarklassen. På detta sätt belyses endast det avvikande och underordnade men det 

framgår inte att intersektionalitetsperspektivet också har för avsikt att uppmärksamma överordnade 

normer såsom vithet, heterosexualitet och manlighetsnormer för att skapa förändring. Nu konstateras 

snarast att vissa människor är underordnade men det nämns inget om hur detta kan förändras eller 

varför det ser ut så. Exempelvis skulle författaren också kunna redogöra för att intersektionalitet 

grundats i feministisk sociologisk teori där ändamålet är att synliggöra hur olika maktstrukturer 

strukturellt över- och underordnar människor för att skapa medvetenhet om detta (jämför Crenshaw 

1991).  

Det stora problemet är emellertid inte att det går att ha vissa invändningar gällande själva definitionen 

av begreppet. Istället ligger den stora problematiken i att det intersektionella förhållningssättet som 

definieras långt ifrån genomsyrar resten av innehållet i Arena123. Det här blir således ett tydligt 

exempel på hur vissa avsnitt i läroboken rent innehållsmässigt är givande men att det endast sker inom 

just vissa avsnitt.  

6.3.3 Gestaltning av kvinnor och icke-västerländska kvinnor 

Tydligast för att exemplifiera vad jag menar med att Arena123 (2011) brister i att genomgående utgå 

ifrån ett genusmedvetet och intersektionellt perspektiv blir det i analysen av i vilken utsträckning, på 

vilket sätt och i vilka sammanhang kvinnor gestaltas. Som framkommer av den kvantitativa analysen 

porträtteras alltså männen i en långt större utsträckning än kvinnor. Utöver detta framgår det av den 

kvalitativa analysen att de flesta avsnitten är helt mansdominerade. Av de kvinnor som namnges är 

kvinnorna endast i majoritet i avsnittet där ekologism och feminism som ideologier behandlas, något 

som upptar totalt fyra av bokens drygt 400 sidor. Här nämns kvinnor som författaren och 

marinbiologen Rachel Carson (s 149). Carson illustreras också ensam på bild i samband med detta. 
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När feminismen presenteras nämns flera kvinnor såsom Mary Wollstonecraft (s 150), Emily Davison 

(s 150), Fredrika Bremer (s 150), Elin Wägner (s 150) och Simone de Beauvoir (s 151). Ingen 

illustreras här på bild.  

I övrigt är det sällan kvinnor överhuvudtaget nämns och när de gör det är det ofta i relation till män, 

något som stämmer överens med den dolda underordning jag berörde i min analys av Kompass 50 

(2011) och som bland annat Eilard (2008) behandlar i sin undersökning. Ett exempel på denna dolda 

underordning går att finna i en bildillustration av Storbritanniens drottning Elizabeth och 

Saudiarabiens kung Abdullah, där även prins Philip finns med i bakgrunden. Bilden beskrivs med 

följande bildtext:  

Drottning Elizabeth II av Storbritannien har storfrämmande från Saudiarabien av Kung 

Abdullah. Bilden är tagen i London 2007. Elizabeth fick halsbandet hon bär av Abdullah när han 

var kronprins. I bakgrunden ser vi Elizabeths man, Prins Philip, som är brylling med Sveriges 

kung Karl XVI Gustav (s 53). 

Bildtexten är alltså kvantitativt mansdominerad, den nämner dessutom tre manliga namn trots att bara 

två män figurerar på bilden, den poängterar att Elizabeth har fått storfrämmande av Saudiarabiens 

kung och den enda utstyrsel som kommenteras är drottningens. Det kan här invändas mot saker som 

att det är fullt rimligt att Karl XVI Gustav omnämns i sammanhanget då det är Sveriges kung, att 

halsbandet är en present från Abdullah varför den med tanke på kontexten förtjänar ett omnämnande 

och att det endast är en manlig person till med på bilden (som dessutom är Elizabeths make) varför 

den kvantitativa skillnaden är irrelevant i detta fall. Jag hävdar emellertid att den här bilden är värd att 

problematisera av flera anledningar. Dels visar den kvantitativa analysen att Arena123 är 

mansdominerad vilket också är fallet i denna bild. Bilden blir således en del av vad som är 

genomgående problematiskt i läroboken. Dels är det Elizabeth som har fått ”storfrämmande” snarare 

än att det är Abdullah som får äran att träffa drottningen av Storbritannien, vilket är en formulering 

som bidrar till den ständigt dolda underordningen som kvinnor placeras i när det gäller hur läroboken 

uttrycker sig. Det är alltså kvinnan som ska vara tacksam över sitt storfrämmande. Dessutom är det 

endast kvinnan på bilden som får sin utstyrsel kommenterad vilket ytterligare stärker rådande normer 

om utseendemässiga attribut utifrån kön som säger hur en kvinna ska se ut och klä sig och indirekt 

definierar vad som är kvinnligt och manligt. Faktumet att när en kvinna illustreras på bild är det 

dessutom en vit, västerländsk kvinna vilket också är ett genomgående tema i Arena123. 

Vad gäller andra omnämnanden av kvinnor är de relativt lätträknade och står alltså i minoritet jämfört 

med männen förutom avsnittet där ekologism och feminism behandlas. Vad gäller icke-västerländska 

kvinnor osynliggörs dessa på det sätt som Ferree och Hall (1990) pekar på i sin undersökning, 

antingen definieras de utifrån sin etnicitet eller sitt kön (alternativt placeras i en väldigt tydlig offerroll 

där de är beroende av andra vilket jag ska behandla mer utförligt senare). Det stora undantaget i 



  Oskar Fornander 

 

  32 

 

Arena123 (2011) är porträtteringen av sömmerskan Rosa Parks vars aktioner behandlas i kapitlet 

”Demokrati och diktatur”. Hon illustreras på bild med följande bildtext:  

I södra USA fanns fram till 1960-talet lagstiftning om rassegregation. I staden Montgomery i 

Alabama i USA var svarta skyldiga att lämna sina sittplatser på bussarna åt vita. När 

sömmerskan Rosa Parks år 1955 vägrade flytta på sig blev hon arresterad. Rosa Parks protest var 

ett exempel på civil olydnad. Det innebär att protestera genom att vägra lyda lagstiftning och 

samtidigt öppet erkänna sin handling och ta sitt straff. Rosa Parks aktion stärkte den så kallade 

medborgarrättsrörelsens kamp mot rassegregation. På bilden som är tagen efteråt på den buss allt 

började sitter Rosa Parks till höger. År 1964 förbjöds all rassegregation i USA (s 38).  

Anledningen till att jag väljer att fokusera så på just den här bilden med tillhörande text är alltså att det 

är det stora undantaget gällande hur icke-västerländska kvinnor porträtteras. Det här är den enda delen 

i boken där en svart kvinna står i tydlig fokus och inte placeras i en biroll eller offerroll. Intressant är 

emellertid att den enda text som skrivs i fet stil är ”civil olydnad” och på detta sätt blir just den civila 

olydnaden det som tydligast kopplas till Rosa Parks handling, vilket på ett sätt överskuggar vad som 

var en aktion mot den rassegregation som pågick i USA. Bristen på illustrationer eller berättelser om 

icke-västerländska kvinnor stämmer också överens med vad jag behandlade i teoriavsnittet om att det 

’koloniserade subjektet’ har en benägenhet att uppfattas som manligt, medan det ’kvinnliga subjektet’ 

uppfattas som vitt. Jämförelser mellan förtrycket av vita kvinnor och förtrycket av svarta män leder 

således till att den färgade kvinnan hamnar i skymundan och därför uppmärksammas det inte heller att 

dessa kvinnor utsätts för en slags dubbelbestraffning både på grund av kön och etnicitet (Loomba 

2005).  

6.3.4 Icke-västerländska kvinnor antingen osynliggjorda eller i beroende av andra 

I de fall icke-västerländska kvinnor illustreras hamnar de (med undantag för Rosa Parks) i en tydlig 

offerroll, likt fallet är i Kompass 50 (2011). Dessutom porträtteras de endast i ett fåtal avsnitt av 

Arena123 (2011). Ett av dessa avsnitt är kapitlet ”Fattigdom och utvecklingsfrågor”, något som kan 

fungera som förklaring till att de placeras i en sådan tydlig offerroll då de på ett direkt sätt kopplas till 

ämnet fattigdom. Här präglas innehållet i Arena123 (2011) också av en tydlig västerländsk norm vilket 

kan exemplifieras med bilderna där kvinnor illustreras. En bild porträtterar hur sex kvinnor i 

Bangladesh sitter ner och bilden figurerar i en kontext där bistånd behandlas. Vad som är intressant 

här är framförallt bildtexten:  

Idag försöker många organisationer som ger bistånd att ge förutsättningar för tillväxt och 

demokrati genom att stödja människor med kunskap och pengar till deras egna projekt. På bilden 

lär sig kvinnor i Bangladesh som ska driva småföretag bokföring i den svenska 

biståndsmyndigheten Sidas regi (s 381).  

Således är det inte de sex kvinnorna på bilden som det fokuseras på. Istället är det tack vare den 

svenska statliga biståndsmyndigheten SIDA som kvinnorna illustreras. Det är också SIDA som ger 

förutsättningar för tillväxt och demokrati och bildtexten antyder att utan SIDAs hjälp skulle kvinnorna 

vara helt hjälplösa och utan förmåga att påverka sin omgivning. På detta sätt placeras de in i en 
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situation där de hela tiden är beroende av andra vilket är något Loomba (2005) riktar stark kritik mot. 

Som behandlades i teoriavsnittet ser Loomba det som problematiskt att kvinnor inte ses som 

medborgare vilka själva kan vara pådrivare utan att den kvinnliga rollen formas till något de inte kan 

frigöra sig från själva. Det här sättet på vilket kvinnorna hamnar i både en offerroll och beskrivs som 

beroende av andra är något som sker genomgående i Arena123 (2011).  

Ytterligare exempel på detta finns i kapitlet ”Internationell politik” där Läkare utan gränser hjälper 

hemlösa i Pakistan efter översvämningar 2010 (s 398) och en skola i Rwanda som stöds av UNICEF (s 

404). Här lyfts insatser från västerländska organisationer samtidigt som det icke-västerländska än en 

gång placeras i en beroendesituation där bilden ges att de är oförmögna att påverka situationen själva. 

Inte heller lyfts frågan om varför situationen ser ut som den gör i dessa länder och det går att tolka det 

som att västerländska normer och insatser står väldigt högt utan att detta problematiseras.  

 

6.4 SanomaUtbildning – Forum  

Forum (2012) är utformad för kursen Samhällskunskap 1 och som framgår av den kvantitativa 

analysen håller sig läroboken inom 60 % -gränsen för kvantitativ jämställdhet (se SCB 2012) vad 

gäller fördelningen av kvinnor och män som illustreras. Det är emellertid den lärobok som procentuellt 

sett har minst bilder där icke-västerländska kvinnor står i fokus (8 % av bilderna) och likt de andra 

läroböckerna är illustrationer med enbart män/pojkar i tydlig majoritet (68 %) gentemot illustrationer 

med enbart kvinnor/flickor (32 %). Innehållsmässigt finns det dock avsnitt som ur ett postkolonialt 

feministiskt perspektiv får ses som positiva. Likt Arena123 (2011) behandlas 

intersektionalitetsbegreppet och dessutom lyfter Forum (2012) fram icke-västerländska kvinnor i 

viktiga maktpositioner på ett sätt som inte görs i de andra läroböckerna.  

6.4.1 Innebörden av begreppet intersektionalitet i Forum 

I kapitlet ”Individen och kulturen” behandlar Forum (2012) ”Den orättvisa genusordningen” (s 78) 

och i samband med detta tas också intersektionalitet upp på följande sätt:  

Den forskning som studerar kvinnors situation i samhället kallas för genusforskning eller 

feministisk teori. Den är ofta tvärvetenskaplig och sätter könsrelationer och jämställdhet i 

centrum. […] Speciellt vänder man sig mot den etablerade forskningen som ofta gjort mannen 

till norm och kvinnan till det avvikande könet. Numera tas ett ännu bredare grepp om 

jämställdhetsproblematiken inom genusforskningen. Detta perspektiv kallas för intersektionalitet 

och innebär att man studerar maktordningar som sammanflätade med varandra, det vill säga att 

våra identiteter inte enbart skapas utifrån våra kön utan att det också har med etnicitet, klass och 

ålder att göra (s 78). 

Intersektionalitetsbegreppet definieras till skillnad från i Arena123 (2011) här både utifrån över- och 

underordning i maktrelationer samtidigt som det ges en bakgrund till hur begreppet uppkommit varför 

eleverna ges möjlighet att få en djupare förståelse för vad intersektionalitet bygger på och vad det 

innebär. Överlag tas begrepp såsom heteronormen, genusordning, etnocentrism, könsidentitet, kön och 
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genus upp på ett sätt som skiljer sig avsevärt från exempelvis Arena123. Det är exempelvis en stor 

skillnad på hur kön och genus behandlas där det i Forum (2012) står att: 

Medan vårt kön bestäms av våra gener (till exempel x- och y-kromosomen), skapas vårt genus 

av oss människor. Man kan säga att könet bestäms av naturen och genus av kulturen. Genus 

betyder ungefär ”socialt kön” (s 77). 

Även om citatet ovan går att problematisera ytterligare med hjälp av exempelvis postmodernistiska 

feministiska inriktningar är det en tydlig skillnad på denna och Arena123s definition, där författaren 

konstaterade att kön och genus vanligen har samma betydelse.  

6.4.2 Porträttering av icke-västerländska kvinnor i maktpositioner 

Till skillnad från de andra analyserade läroböckerna lyfts framstående icke-västerländska kvinnor i 

maktpositioner fram i Forum (2012). Under rubriken ”Politiska makthavare” i kapitlet ”Politikens 

grunder” ges exempel på flertalet kvinnor som har en ledande politisk ställning samtidigt som 

författarna konstaterar att:  

I de allra flesta länder är det männen som har den politiska makten. Det sitter oftast en majoritet 

av män i parlamenten och nästan alla stats- och regeringschefer är män. Men det finns undantag 

(s 305).  

Vidare belyser de att: 

Jämfört med andra länder finns det många kvinnliga politiker i Sverige. Riksdagen består av 

cirka 47 procent kvinnor och i regeringen sitter nästan lika många kvinnor som män. Men ändå 

har Sverige aldrig haft en kvinnlig statsminister (s 305).  

I samband med informationsrutan där denna text går att finna namnges bland annat Tysklands 

förbundskansler Angela Merkel, Pakistans tidigare premiärminister Benazir Bhutto och Liberias 

president Ellen Johnson Sirleaf. E.J. Sirleaf illustreras också på bild i denna ruta. På detta sätt lyfter 

författarna fram flertalet framstående kvinnor med olika bakgrunder samtidigt som de poängterar att 

det vanligtvis är män som innehar den politiska makten. De framhåller också att Sverige aldrig haft en 

kvinnlig statsminister trots att könsfördelningen både i riksdag och regering är relativt jämn. Vad som 

skulle kunna förbättra denna informationsruta än mer är att problematisera varför så är fallet samtidigt 

som det är värt att än en gång poängtera att Forum är den enda lärobok som överhuvudtaget lyfter 

fram icke-västerländska kvinnor med politisk makt. Det är en märkbar skillnad då det ingenstans i de 

andra läroböckerna gestaltas kvinnor som kan sägas inneha samma maktposition som majoriteten av 

de män som beskrivs eller gestaltas.  

Likt Arena123 (2011) avhandlar också Forum (2012) sömmerskan Rosa Parks aktion. Även här 

illustreras hon på bild sittandes på en buss men med följande bildtext: 

 
En dag i december 1955 vägrade Rosa Parks finna sig i raslagarna i den amerikanska Södern. 

Hon reste sig inte för den vita manen på bussen. Detta blev startskottet för en bussbojkott som så 

småningom ledde till att de rasistiska busslagarna upphävdes. Hon, liksom Martin Luther King, 

var viktiga förgrundsgestalter i den amerikanska medborgarrättsrörelsen (s 337).  

 



  Oskar Fornander 

 

  35 

 

Bildtexten är, till skillnad från Arena123s (2011) bildtext vilken jag alltså ser som problematisk för att 

den främst kopplar Rosa Parks handling till civil olydnad, ytterligare ett exempel på hur kvinnor som 

inte är stereotypt västerländska har en möjlighet att influera och påverka. Rosa Parks framställs här 

snarast som handlingskraftig med en förmåga att påverka i samhället, något som är ytterst ovanligt de 

få gånger icke-västerländska kvinnor annars gestaltas i läroböckerna.  

6.4.3 Icke-västerländska kvinnor osynliggjorda, beroende av andra eller offer 

Än så länge har jag pekat på många positiva delar vad gäller innehållet i Forum (2012). Författarna 

tenderar emellertid, ovan nämnda exempel undantaget, att följa samma mönster som i de andra 

läroböckerna gällande att antingen osynliggöra eller placera icke-västerländska kvinnor i en hjälplös 

offerroll där situationen målas upp att de inte har någon förmåga att påverka omgivningen eller sin 

egen situation utan hjälp från andra (Carbin 2010). Intressant är att ”andra” här i flertalet fall innebär 

västerländska organisationer.  

Precis som Sandra Harding påpekar konceptualiseras de färgade kvinnorna ofta bort helt och istället 

uppstår en kamp mellan jämförelsen av förtrycket av vita kvinnor och svarta män då dessa framhävs 

som de respektive gruppernas paradigmatiska representanter (Loomba 2005). Det intersektionella 

perspektivet gällande hur olika maktordningar är sammanflätade, begreppet som Forum behandlade på 

ett föredömligt sätt, är således dessvärre inget som präglar resten av textinnehållet.  

Det här kan exemplifieras med avsnittet ”Situationen i världen” där författarna belyser att mycket har 

blivit bättre i fattiga länder gällande ekonomiska villkor, minskad barnadödlighet och förbättrad läs- 

och skrivkunnighet. Under avsnittet porträtteras en kvinna på bild. Hon bär en hink med vad som 

utifrån bildtexten får antas vara vitkål, i bakgrunden syns flera barn. Bildtexten lyder: 

Kvinnor arbetar med odling av vitkål i Senegal. Miniträdgårdar nära borrade brunnar är ett 

SIDA-projekt för att hjälpa Västafrikas kvinnor (Forum 2012, s 127).  

Likt fallet i Arena123 (2011) är det tack vare den svenska statliga myndigheten SIDA som kvinnan 

porträtteras och det är också denna organisation som står i centrum. Bilden som ges är att utan hjälp 

från organisationer som SIDA skulle de senegalesiska kvinnorna stå oförmögna att påverka sin egen 

situation och följaktligen är de beroende av Västvärldens bistånd utan att detta problematiseras 

(Loomba 2005). Ett liknande exempel på det här fenomenet är bilden på hur en familj från Rwanda 

återförenas i Tanzania tack vare FN:s flyktingläger (s 149).  

I övriga fall osynliggörs eller porträtteras icke-västerländska kvinnor i en utsatt och hjälplös offerroll, 

än en gång oförmögna att påverka och än en gång är de endast med på bild i en slags biroll där något 

viktigare diskuteras. Kvinnornas situation behandlas således inte i någon större utsträckning. Ett 

exempel på hur de placeras i en osynliggjord offerroll är bilden på en nigeriansk kvinna som vandrar 

på pipelines med Shell-olja i en kontext där globaliseringsdebatten behandlas (s 255). På detta sätt 

målas den nigerianska kvinnan ut som drabbad av globaliseringen samtidigt som hennes situation inte 
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behandlas på ett djupare plan än så. Två afrikanska kvinnor får genom att illustreras på bild också 

symbolisera självhushållning där ”traditionen [kan] sägas vara självhushållningens ekonomiska 

ideologi” (Forum 2012, s 168).  

Vid två tillfällen illustreras också kvinnor som jobbar i fabriker, ena gången en skofabrik i Vietnam (s 

253) och andra gången en textilfabrik i Kina (s 270). Vad som framförallt blir intressant ur ett 

postkolonialt feministiskt perspektiv är att kvinnorna trots att de är centralgestalter på bilderna aldrig 

står i centrum vad gäller textinnehållet, de figurerar enbart på bild för att i det första fallet symbolisera 

den ekonomiska globaliseringen och i det andra fallet fattigdom i världen. I relation till detta och 

under rubriken ”Från fattigdom till rikedom” tar författarna upp ekonomiska frizoner i samband med 

utvecklingsländers industriella utveckling. De skriver att ”[d]essa bestod av avgränsade områden där 

myndigheterna byggt vägar, anlagt hamnar och ordnat med vatten- och elförsörjning. Företagen 

lockades sedan dit av skattefrihet och billig arbetskraft. I dag har samma utveckling också nått Kina 

och Indien” (Forum 2012, s 270). Vad som inte behandlas är emellertid den problematik som finns i 

och med att ekonomiska frizoner upprättats där kvinnor utnyttjas genom att de arbetar för 

minimilöner, har osäkra anställningar, långa arbetsdagar och förbud vad gäller facklig verksamhet 

(Jauch, 2002). Den enda bild som ges av ekonomiska frizoner i läroboken är att det är något 

genomgående positivt vilket på många sätt stämmer för västerländska länder samtidigt som 

problematiken med dessa inte behandlas, varför det går att hävda att det finns en tydlig västerländsk 

prägel rent innehållsmässigt.  

Ytterligare en anledning till att det går att tala om att textinnehållet präglas av en västerländsk norm är 

de ekonomiska aspekter som konstant lyfts när icke-västerländska kvinnors utsatta situation behandlas. 

Det exemplifieras ovan genom avsnitten med ekonomiska frizoner och kvinnor som arbetar i fabriker 

men går också som en röd tråd genom det mesta av innehållet. Vad som här är slående är att i 

västerländsk kultur ter det sig som att kvinnornas ekonomiska situation ofta fungerar som riktmärke 

för och är liktydigt med vilka sociala rättigheter kvinnor har. Detta är något som postkolonial 

feminism ifrågasätter och det är här värt att efterlysa ett mer intersektionellt förhållningssätt (Pearson, 

2000).  

Exemplifieringarna ovan visar bland annat att det finns en västerländsk norm gällande värderingar och 

vad som anses vara eftersträvansvärt, att färgade kvinnor ofta konceptualiseras bort och att i de fall de 

uppmärksammas placeras de i en tydlig offerroll (Loomba, 2005).  

  

6.5 Sammanfattande kommentarer av resultatet 

Allt som allt uppvisar resultatet att de läroböcker som undersökts på många sätt är bristfälliga i att 

förmedla och förankra de skrivelser i styrdokumenten som jag refererat till. Detta gäller både de 
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kvantitativa jämställdhetsmålen där män är överrepresenterade och de kvalitativa målen där kvinnor är 

underrepresenterade vad gäller områden i samhället såsom politik och ekonomi. Icke-västerländska 

kvinnor är här särskilt underrepresenterade. En noggrann läsning av läroböckerna visar att icke-

västerländska kvinnor i ledande politiska positioner endast finns exemplifierade i ett kort avsnitt i en 

av tre böcker (Forum, 2012), utöver detta osynliggörs i regel dessa förutom när de placeras i en tydligt 

utsatt offerroll. Precis som fallet är i Ferrees och Halls (1990) studie är män således både 

överrepresenterade rent kvantitativt samtidigt som de dominerar i kontexter där ämnen som 

maktpositioner, politik och ekonomi behandlas.  

Även om begrepp såsom intersektionalitet behandlas i två av tre böcker är det inget som genomsyrar 

resten av innehållet. Istället sammankopplas (framförallt icke-västerländska) kvinnor till negativa 

sammanhang samtidigt som kvinnor överlag inte ges samma möjligheter eller makt i den utsträckning 

som män gör. Detta innebär att inte heller de kvalitativa jämställdhetsmålen uppnås samtidigt som det 

går att argumentera för att icke-västerländska kvinnor utsätts för en slags dubbelbestraffning då de 

drabbas av både etnicitets- och könsgrundade förtrycksformer (Loomba 2005).  
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7. Diskussion 

Avsikten är härnäst att sammanfatta mitt resultat av studien samt relatera detta till syfte och 

frågeställningar. Jag kommer också diskutera vilket förväntningar som är rimliga att ställa på 

innehållet i läroböcker samt reflektera kring studiens teoretiska ansats, metod och utförande.  

7.1 Sammanfattande diskussion – Konsekvenser av innehållet i läroböckerna 

Det går sammanfattningsvis att konstatera att i likhet med den tidigare forskning som presenterats 

uppvisar samtliga läroböcker som granskats i min undersökning flera olika brister när de sätts i 

relation till styrdokumentens skrivelser gällande jämställdhet. Detta har exemplifierats på flera olika 

sätt. Genom den kvantitativa bildanalysen framgår att det finns en tydlig överrepresentation av män. 

Läroböckerna vänder sig också, likt Eilard (2008) konstaterar i sin studie, i regel till en manlig läsare 

då innehållet präglas av en mansnorm vilket förutom att det tar sig till uttryck av överrepresentationen 

också exemplifieras med manligt kodade exempel. Utifrån det postkoloniala feministiska perspektivet 

visar det sig också att kvinnor som inte tillhör den västerländska normen negligeras antingen genom 

att osynliggöras, porträtteras som oförmögna att påverka sin situation eller i vissa fall främst kopplas 

till civil olydnad i en kontext där fokus snarast bör ligga på en kamp mot rassegregation (se avsnitt 

6.3.3).  

Ämnen som intersektionalitet, feminism och jämställdhet behandlas förvisso men det är tydligt att 

detta sker i särskilda avsnitt och jämställdhet är dessvärre inget som genomsyrar innehållet som helhet. 

En möjlig förklaring till detta är just revideringen av läroböcker där avsnitt som intersektionalitet läggs 

till i innehållet samtidigt som övriga avsnitt består och inte arbetas igenom eller analyseras i någon 

större utsträckning. Istället framställs exempelvis icke-västerländska kvinnor, könsöverskridande 

identiteter och homosexualitet som tydligt avvikande från normen. Som jag behandlade i 

resultatavsnittet går det att konstatera att bristen på illustrationer eller berättelser om icke-

västerländska kvinnor är ett resultat av att de går obemärkt förbi då det koloniserade subjektet ofta 

uppfattas som manligt medan det kvinnliga subjektet utgår från en västerländsk norm. På detta sätt går 

det att tala om att de osynliggörs samtidigt som de utsätts för en dubbelbestraffning, vilket bidrar till 

att de beskrivs som oförmögna att själva påverka (Loomba 2005).  

Allt som allt kan därmed sägas att läroböckerna osynliggör alternativt negligerar den icke-

västerländska kvinnan till att vara utsatt och handfallen i de fall deras situation behandlas med ett 

tydligt undantag för avsnitten i Forum (2012) där Rosa Parks och kvinnliga politiker i maktpositioner 

behandlas. Dessa två avsnitt utgör tillsammans en av totalt nästan 500 sidor i läroboken.  
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7.1.1 Läroböckernas ansvar? 

Som jag tidigare redogjort för utgår min teoretiska ansats från ett kritiskt perspektiv varför det blir 

relevant att diskutera vilket ansvar läroböckerna har gällande att uppfylla de mål som finns i 

styrdokumenten.  

Här bör det poängteras att avsikten med den kritik som lagts fram gentemot innehållet i läroböckerna 

inte bygger på att böckerna bör ge en förskönad eller utopisk bild av samhället och världen, 

naturligtvis måste läroböckerna förmedla en bild av verkligheten. Istället är intentionen att belysa 

huruvida läroböckerna reproducera normer som bygger på exempelvis manlighet, heterosexualitet eller 

västerländskhet. Med styrdokumenten i åtanke bör läroböckerna bidra till att förändra stereotypa bilder 

istället för att reproducera dem. Dessvärre är, utifrån den studie jag genomfört, fallet sådant att dessa 

normer istället reproduceras. Samtidigt som böckerna naturligtvis måste förmedla hur verkligheten ser 

ut kan detta göras genom att problematisera och diskutera frågor som den könssegregerade 

arbetsmarknaden, varför just icke-västerländska kvinnor är de mest utsatta i ekonomiska frizoner och 

genom att vara normkritiska. Ett exempel på hur det kan gå till är med hjälp av illustrationer likt fallet 

i Kompass 50 där en kvinna porträtteras i samband med byggbranschen (se avsnitt 6.2.4). Ytterligare 

en sak som får ses som problematisk är att läroböckerna å ena sidan beskriver Sverige som 

mångkulturellt för att sedan andrafiera icke-västerländska kulturer och minoriteter som 

”tvärkulturella” och beskriva de som något avvikande.  

Jag vill således poängtera att jag är medveten om att läroboken naturligtvis ämnar att förmedla en bild 

av hur verkligheten ser ut varför ifrågasättandet av innehållet kan te sig underligt exempelvis gällande 

den nigerianska kvinnan som vandrar på pipelines, då hennes situation (åtminstone utifrån 

västerländska värderingar) är mer utsatt. Samtidigt som så självklart måste göras avser den här studien 

att belysa att det kan göras genom att problematisera frågor som varför icke-västerländska kvinnor är 

de mest utsatta i ekonomiska frizoner och varför de ständigt porträtteras som beroende av andra. Vad 

jag försöker betona är att studien helt enkelt bottnar i att ifrågasätta vilken bild av dessa kvinnor som 

konstrueras, hur denna bild förmedlas av läroböckerna och vad det innebär i ett samhällsperspektiv. 

Det är exempelvis besvärligt att de mycket sällan beskrivs i ordalag som självständiga, 

handlingskraftiga eller influerande på samma sätt som exempelvis västerländska män gör. Istället får 

kvinnorna symbolisera helt andra värden. Den stereotypa bild som tenderar att ges i läroböckerna 

återskapas nämligen i samhälleliga sammanhang och det går dessutom att argumentera för att de går 

emot värden som att ”främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” och det verkar 

kontraproduktivt när eleverna ”ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 

är kvinnligt och manligt” (Skolverket 2011, s 6). 

Mitt huvudsakliga syfte är inte att avgöra vilka krav som är rimliga att ställa på de som står bakom 

produktionen av läromedel utan snarast att belysa problematiken som existerar i läroböcker idag, 
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vilket huvudsakligen görs utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv. Detta är emellertid en 

potentiell utgångspunkt för framtida studier inom området där det kan undersökas vilka grundläggande 

värden läroboksförfattare och förlag själva anser att de förmedlar, i vilken utsträckning de tar hänsyn 

till dessa frågor och vad de väljer att prioritera. En lösning på problematiken som den här studien 

behandlat kan emellertid vara att skolans läroplan på ett uttalat sätt redogör för vilka värden läromedel 

förväntas förmedla i relation till kön och etnicitet då några sådana riktlinjer idag inte uttryckligen 

existerar. Som situationen ser ut idag ligger emellertid ett stort ansvar på den enskilde läraren och 

eleverna att kritiskt granska innehållet i läroböcker. Det här innebär att genom en medvetenhet hos 

lärare kan de belysa brister i innehållet som de jag har redogjort för ovan, och på detta sätt med hjälp 

av läroböckernas brister snarast skapa en diskussion om och problematisera innehållet genom att dessa 

uppmärksammas. Däremot kvarstår problematiken i att text- och bildinnehållet fortfarande är 

kontraproduktivt i förhållande till styrdokumenten och att allt ansvar läggs på lärarens kritiska 

granskning av innehållet.  

7.1.2 Att främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter 

Läroböckerna som analyserats kan därför sägas motverka jämställdhetsmålen och arbetet mot 

diskriminering då den genomgående osynliggör, dubbelbestraffar alternativt placerar icke-

västerländska kvinnor i en ständig och hjälplös offerroll. Det finns således en avgörande skillnad i att 

visa hur samhället ser ut idag och att problematisera varför det gör det, snarare än att osynliggöra 

kvinnor eller att i endast korta avsnitt behandla sådana frågor som intersektionalitet för att sedan 

reproducera könsstereotypa normer i resten av innehållet.  

Ett sätt att visa upp och motverka normer som de jag nämnt ovan är alltså att lyfta och diskutera 

problematiken med exempelvis maktordningar. Ytterligare ett sätt är att undvika en överrepresentation 

av män genom kvantitativ jämställdhet. Vidare går det att, likt fallet i Forum (2012), lyfta framstående 

kvinnliga politiker såsom E.J. Sirleaf och Indira Ghandi samt behandla varför majoriteten av den 

politiska makten ofta består av män. Istället för att relatera Rosa Parks till civil olydnad som fallet är i 

Arena123 (2011) går det att föra en diskussion likt den i Forum (2012) (se avsnitt 6.4.2). Det går 

också att porträttera andra framstående namn såsom den burmesiska frihetskämpen och 

Nobelfredspristagaren Aung San Suu Kyi alternativt inkludera den pakistanska frihetskämpen och 

Nobelfredspristagaren från 2014, Malala Yousafzai, i en reviderad upplaga. På detta sätt motverkas 

den ständiga offerroll som icke-västerländska kvinnor hamnar och istället porträtteras kvinnor som står 

för handlingskraftighet och icke-våld. Istället för kvinnliga frihetskämpar nämns istället namn som 

Mahatma Gandhi, Nelson Mandela och Martin Luther King vilka naturligtvis också är 

förgrundsgestalter för icke-våld, medborgarrättsrörelser och kampen mot rasism men det utesluter inte 

att kvinnliga förgrundsfigurer också omnämns i denna kontext. Ett sådant tillvägagångssätt innebär 

också att kvinnor porträtteras som förmögna att påverka sin situation och det samhälle de lever i. 
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Istället kan här hävdas att det sker en tydlig exkludering och vad som framförallt är intressant är att 

icke-västerländska kvinnor sällan eller aldrig får föra sin egen talan, istället beskrivs de hela tiden 

utifrån vad som närmast kan beskrivas som västerländska villkor.  

Vad jag försöker poängtera är alltså att läroböckerna dels har ett ansvar för att förmedla hur 

verkligheten ser ut samt problematisera och diskutera varför den gör det. Men de har också ett ansvar 

att i enlighet med läroplanen se till att främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter samt bidra 

till att ”undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv” 

(Skolverket 2011, s 10). 

 

7.2 Utvärdering av teori och metod 

Avsnittet nedan kommer behandla mitt val av teoretisk utgångspunkt och metod och vad dessa val 

innebär för resultatet av min undersökning. Därefter följer ett kortare resonemang kring utförandet av 

min studie där jag behandlar eventuella svagheter i undersökningen utifrån ett 

generaliserbarhetsperspektiv.  

7.2.1 Postkolonial feminism som teoretisk utgångspunkt och analysmetod 

Som redan nämnts i tidigare delar av arbetet har den postkoloniala feminismen avgörande betydelse 

för min studie. Jag utgår från ett kritiskt perspektiv vilket präglar allt från ingången till arbetet till den 

analys som gjort av läroböckerna. I och med detta går jag i min analys in med ett uttalat kritiskt 

perspektiv där fokus ligger på sådant i läroböckerna som antingen bekräftar eller avviker från en 

postkolonial feministisk förståelse av hur människor porträtteras och framställs utifrån centrala 

begrepp såsom kön, etnicitet, offerroll, osynliggörande och dubbelbestraffning.  

Studien skiljer sig också i relativt stor utsträckning från den tidigare forskning som jag presenterat. 

Detta beror främst på att läromedelsanalyser som utgår från postkolonial feministisk teori lyser med 

sin frånvaro varför jag i den tidigare forskningen framförallt valt att presentera olika studier som tar 

sin utgångspunkt i feministisk teori (se Graeske, 2010; Jackson och Gee, 2005). Ferree och Halls 

(1990) studie har trots att den skrevs för fjorton år sedan också behandlats. Detta har dels gjorts med 

min kvantitativa bildanalys i åtanke men också för att Ferree och Hall belyser hur etnicitet och kön 

samspelar med varandra och att det därför inte går att tala om kvinnor som en universellt homogen 

grupp vilket gör att det finns flera likheter mellan den här studien och den de gjort. Min studie skiljer 

sig emellertid från dessa på det sättet att den i huvudsak utgår ifrån hur icke-västerländska kvinnor 

framställs i samhällskunskapsböcker på gymnasienivå där jag främst utgår från centrala begrepp inom 

teoribildningen för postkolonial feminism. På detta sätt används den kvantitativa analysen för att 

redogöra för antalsrepresentation av västerländska och icke-västerländska kvinnor medan den 
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kvalitativa text- och bildanalysen fungerar som verktyg för att synliggöra hur kvinnorna porträtteras 

och konstrueras.  

7.2.2 Representativt för alla samhällskunskapsböcker? 

Till skillnad från exempelvis Eilards (2008) och Jackson och Gees (2005) studier vilka utgår från ett 

linjärt historiskt perspektiv där antalet böcker som analyserats i empirin är enormt mycket större än 

mitt empiriska urval, går det att ifrågasätta huruvida det är möjligt att dra några generella slutsatser 

utifrån den här studien. Det ifrågasättandet görs i så fall med all rätt och det är en fullt rimlig fråga att 

ställa, även om jag vill argumentera för att resultatet i min undersökning åtminstone kan ses som en 

indikator för hur samhällskunskaper dels förmedlar jämställdhetsmålen och dels huruvida de 

konstruerar stereotypa bilder.   

Anledningarna till detta är flera. Dels stämmer mitt resultat överens med tidigare forskning och 

rapporter såsom Skolverkets (2006) vilka påvisar brister gällande hur kön och etnicitet framställs och 

konstrueras i läroböcker. Dels har läroböcker som använts både inom yrkes- och teoretiskt inriktade 

program analyserats där alla böcker uppvisar liknande drag vad gäller att osynliggöra och placera icke-

västerländska kvinnor i en offerroll. Dels ligger ett stort förlag som får ses som ledande inom 

marknaden för läromedel bakom två de analyserade böckerna. Faktumet att tre böcker utgivna av två 

olika förlag dessutom tenderar att brista på liknande sätt innehållsmässigt gör att det inte på något sätt 

är omöjligt att anta det här är något som också präglar andra läroböcker utgivna av andra förlag. 

Det är emellertid svårt att dra några generella slutsatser eller peka på skillnader beroende på om 

böckerna är utformade för yrkes- eller teoretiska program då min empiri är något för tunn för detta. 

Vad som går att säga är att utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv uppvisar alla de böcker som 

analyserats liknande brister varför det går att argumentera för att det kan ses som en indikator på hur 

innehållet i andra samhällskunskapsböcker kan tänkas se ut. Vad gäller skillnader i innehåll beroende 

på om författarna är kvinnliga eller manliga går det dessvärre inte heller att dra några tydliga 

slutsatser. En anledning till detta är att empirin är alltför tunn och ytterligare en är att innehållet i 

böckerna inte skiljer sig avsevärt mycket åt beroende på vem som har författat böckerna.  

7.2.3 Problematiken i att kategorisera 

Det kan också riktas kritik mot mitt ibland alltför subjektiva sätt att kategorisera kvinnor till att tillhöra 

antingen västerländsk eller icke-västerländsk kultur. Dels för att detta kan sägas bygga på en 

västerländsk norm där allt annat sätts i relation till det västerländska och dels för att det antyder att alla 

icke-västerländska kulturer ser ut på samma sätt. Vad som framförallt är problematiskt med det här är 

att jag reproducerar sådana föreställningar som min analys egentligen ämnar att belysa och ifrågasätta. 

Samtidigt hävdar jag att en sådan kategorisering blir nödvändig för att jag ska kunna genomföra min 

analys där intentionen är att belysa hur kvinnor gestaltas utifrån ett postkolonialt feministiskt 

perspektiv. För att kunna påvisa detta är en kategorisering nödvändig om än inte helt oproblematisk 
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vilket jag är medveten om. Här vill jag än en gång poängtera att kön och etnicitet är något jag ser som 

konstruerat ur en social, kulturell och historisk kontext och således inte något bestående. För att kunna 

belysa hur icke-västerländska kvinnor framställs och konstrueras i läroböcker är emellertid en 

kategorisering nödvändig om än inte helt oproblematisk. Som Carbin (2010) behandlar blir dock 

stereotyper här användbara för att kunna genomföra min analys och på detta sätt blir de ett nödvändigt 

ont för att exemplifiera allt från hur icke-västerländska kvinnor blir osynliggjorda till hur de placeras i 

offerroller.  
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8. Slutsats 

Studien som genomförts visar att de undersökta läroböckerna, författade efter den nya läroplanen och 

skrivna för samhällskunskap på gymnasienivå, visar på flera brister utifrån skolans jämställdhetsmål 

och att de är präglade av en västerländsk norm gällande hur icke-västerländska kvinnor porträtteras. 

Dels uttrycker sig detta rent könsrepresentativt där män förekommer i en långt större utsträckning än 

kvinnor och dels genom att kvinnor (detta inkluderar också västerländska men framförallt icke-

västerländska) genomgående exkluderas eller konstrueras som avvikande från normen och på detta sätt 

andrafieras eller hamnar i en dold underordning.  

Således visar studien i likhet med tidigare forskning och rapporter som gjorts att det finns tydliga 

brister vad gäller jämställdhet samt att det i regel sker en andrafiering av framförallt icke-

västerländska kvinnor. Detta uttrycker sig alltså genom att de beskrivs som avvikande från normen, 

osynliggörs alternativt porträtteras som beroende av andra samtidigt som sådana konstateranden inte 

problematiseras i någon vidare utsträckning.  

För att förändra detta kan flera saker göras, såsom tydligare riktlinjer i styrdokument vad gäller det 

innehållsmässiga i läroböcker där uttryckliga krav ställs utifrån jämställdhetsmålen. En aktiv 

granskning av innehållet från lärares och läroboksproducenters sida går också att förespråka. Faktumet 

att ett begrepp som intersektionalitet växer sig allt starkare och idag figurerar i läroböcker innebär 

också en förbättring då det innebär att frågor om hur maktrelationer samspelar lyfts upp för diskussion.  
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