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Abstract 

The purpose of this paper is to study how two selected textbooks – Diamantjakten and 

Cirkussommar, used in Swedish education in primary schools, meet the curriculum 

requirements of equality and equal treatment amongst people regardless of their gender, sexual 

orientation and ethnicity. To investigate this I will analyze the textbooks through a norm-critical 

and an intersectional perspective as a place where norms are made, tied to and affected by each 

other. In particular I will draw attention to the books depiction of gender, sexuality and 

ethnicity. The thesis question, that I intend to examine and answer, is therefore how textbooks 

describe and label gender, sexuality and ethnicity.  

   The result shows that the chosen textbooks are strongly heteronormative, Diamantjakten in 

particular, which also carries on gender stereotypical and eurocentric notions. This does not go 

hand in hand with the school’s policy documents and recommendations. However, in the 

textbook Cirkussommar, attempts are made to question the traditional way that male/female 

gendered characters are often described, which can lead to further progress in accordance with 

the curriculum. Therefore, the result is not clear-cut, but rather it shows the importance of 

examining the quality of textbooks as these textbooks can be used in education as a place 

where equality between different groups of people exist.  

 

 

 

Keywords 

Gender, sexuality, heteronormativity, ethnicity, intersection, equality, primary school  



Nathanella Guggenheim 

Innehåll 
Abstract ...................................................................................................................................... 2 

Keywords ............................................................................................................................................ 2 

1  Inledning ................................................................................................................................. 4 

2  Syfte och problemformulering ............................................................................................... 6 

3  Teori och metod ..................................................................................................................... 7 

3.1  Urval ............................................................................................................................................. 7 

3.2  Teoretisk utgångspunkt – Diskursanalys ...................................................................................... 8 

3.3  Procedur........................................................................................................................................ 8 

4  Uppsatsens disposition ......................................................................................................... 10 

5  Undersökningsmaterialet ...................................................................................................... 11 

6  Bakgrund .............................................................................................................................. 12 

6.1  Skolans värdegrund och styrdokument ...................................................................................... 13 

6.2  Tidigare läromedelsforskning ..................................................................................................... 15 

7  Teoretiska perspektiv och centrala begrepp ......................................................................... 17 

7.1 Genusvetenskap i pedagogik och didaktik .................................................................................. 17 

7.2 Könsmönster och genusforskning ............................................................................................... 17 

7.3 Intersektionalitet .......................................................................................................................... 18 

7.4 Sexualitet, kön och heteronormativitet ........................................................................................ 20 

7.5  Etnicitet ...................................................................................................................................... 21 

7.6 Konstruktivismen ........................................................................................................................ 22 

7.7  Manligheter som norm och isärhållandets princip ..................................................................... 22 

8  Resultatredovisning .............................................................................................................. 25 

8.1  Egenskaper ................................................................................................................................. 25 

8.1.1  Diamantjakten ..................................................................................................................... 25 

8.1.2  Cirkussommar ..................................................................................................................... 31 

8.2  Intressen...................................................................................................................................... 31 

8.2.1  Diamantjakten ..................................................................................................................... 32 

8.2.2  Cirkussommar ..................................................................................................................... 33 

8.3   Aktiviteter .................................................................................................................................. 34 

8.3.1  Diamantjakten ..................................................................................................................... 34 

8.3.2  Cirkussommar ..................................................................................................................... 34 

8.4  Yrkesval och framtidsdrömmar .................................................................................................. 35 

8.4.1  Diamantjakten ..................................................................................................................... 35 

8.4.2  Cirkussommar ..................................................................................................................... 35 

8.5  Utseende ..................................................................................................................................... 36 



Nathanella Guggenheim 

8.5.1  Diamantjakten ..................................................................................................................... 36 

8.5.2  Cirkussommar ..................................................................................................................... 37 

8.6  Barnomsorg och familjeliv ......................................................................................................... 38 

8.6.1  Diamantjakten ..................................................................................................................... 38 

8.6.2  Cirkussommar ..................................................................................................................... 39 

8.7  Övrigt ......................................................................................................................................... 40 

8.7.1  Diamantjakten ..................................................................................................................... 40 

8.7.2  Cirkussommar ..................................................................................................................... 42 

8.8  Slutsats ....................................................................................................................................... 42 

9  Diskussion ............................................................................................................................ 45 

9.1  Resultatets betydelse för skolan ................................................................................................. 45 

9.2  Avgränsningar ............................................................................................................................ 47 

9.3 Förslag till fortsatt forskning ....................................................................................................... 47 

9.4 Slutord ......................................................................................................................................... 48 

10  Sammanfattning ................................................................................................................. 49 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 50 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 52 

 

 

 

 

  



4 

 

1  Inledning 

Skolan kan förstås som en plats där framtidsdrömmar skapas. Men skolan kan också förstås 

som en plats där norm- och maktstrukturer upprätthålls. Elisabet Öhrn (2002), docent i 

pedagogik, konstaterar att normer och värden överförs via undervisningen. Det är normer och 

värden formar i sin tur elevers drömmar, berättelser om sig själva och identitetsskapande 

processer. 

   Som blivande lärare med inriktning mot grundskolans tidigare åldrar intresserar jag mig för 

elevers skriv- och läsprocesser. Därför har avsikten med föreliggande undersökning varit att 

fördjupa min förståelse för läromedel i svenska som bärare av just normer och värden, en 

strävan som kan sägas ingå i lärarprofessionen eftersom det i skollagen (SFS 2010:800) står: 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och 

en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling.  (1 kap 5 §) 

Vidare uttrycker Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) skolans 

ansvar ”att motverka traditionella könsmönster” och främja alla elevers kunskapsutveckling 

oavsett sexualitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsförmågor (s. 8). 

Diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning eller etnisk 

bakgrund är inte ogrundat oacceptabelt utan strider mot skolans uppgift ”att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart” (Skolverket, 2011, s. 7). Till skolans huvuduppdrag hör således 

att skapa förutsättningar för alla barn och elever att utveckla sina förmågor och intressen utan 

att begränsas av föreställningar om kön, sexualitet eller etnicitet. Detta förutsätter enligt Moa 

Hjertson och Kajsa Svaleryd (2012) ett fortlöpande arbete med att förebygga och främja 

jämlikhet och utgör på samma gång en grund för att synliggöra och problematisera sättet kön, 

sexualitet och etnicitet presenteras på i skolan. Författarna, erfarna inom aktivt 

likabehandlingsarbete i myndigheter och skola, tar upp och problematiserar föreställningen 

om att jämlikhet liksom likabehandlingsarbete naturligt skulle föras vidare genom 

generationsskiften och att yngre generationer skulle bli jämställda per automatik. De menar att 

det osynliggör den omfattande historiska och politiska kamp som ligger bakom rådande 

jämlikhets- och demokratisträvande. 

   I den här läromedelsundersökningen studeras skolan och läroboken som en plats där normer 

kopplade till exempelvis kön, sexualitet, etnicitet, klass, funktionsförmågor och ålder 

konstrueras. Medan ett normkritiskt perspektiv vill synliggöra och ifrågasätta normer och 
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privilegier utgår ett intersektionellt från att dessa är sammansatta och knutna till 

maktstrukturer i samhället. Exempelvis menar Maria Hedlin (2010), fil.dr. i pedagogiskt 

arbete och Tina Mattsson (2010), fil.dr. i socialt arbete, att många genusforskare finner det 

omöjligt att avskilja könsnormer från sexualitetsnormer, en samverkan som omfattas av 

heteronormativitetsbegreppet. Heteronormativitet avser samhällets oskrivna regler om kön och 

sexualitet, regler som talar om för oss att heterosexuella cispersoner1 med könsuttryck som 

bekräftar detta är det mest eftersträvansvärda. Om och hur det mer specifikt kan komma till 

uttryck är av intresse för den här studien som genom en diskursanalytisk ansats ämnar 

synliggöra hur kön, sexualitet och etnicitet som sociala kategorier framställs och konstrueras i 

två frekvent använda läroböcker avsedda för grundskolans tidigare år – Diamantjakten och 

Cirkussommar.  

   Detta undersökningsområde föranleder frågan om lärobokens ställning i skolundervisningen 

vilket Skolvärldens läromedelsundersökning från 2014 och Skolverkets rapporter I enlighet 

med skolans värdegrund? (2006a) och Läromedlens roll i undervisningen (2006b) 

behandlat. Där framkommer att lärare ofta använder läromedel i form av tryckt lärobok som 

huvudsaklig utgångspunkt i planeringen av, och som verktyg i, undervisningen, då de 

uppfattar läroboken som ett sätt att säkra att undervisningen följer läroplaner och kursplaner. 

Dock har den statliga reglering av läromedel som tidigare förekommit luckrats upp under 

1980-talet för att sedan försvinna helt under 1990-talet (Skolverket, 2006a, 2006b).  

   Samma rapporter framför, likt Diskrimineringsombudsmannen (DO) (2012), att läromedel 

tenderar att förmedla en fördomsfull bild av olika grupper i vårt samhälle, exempelvis i form 

av stereotypa beskrivningar av manligt och kvinnligt, olika etniska grupper, hbtq-personer och 

personer med funktionsvariationer. Detta innebär enligt DO (2012) en uteslutning och ett 

osynliggörande som utgör en risk för att undervisningen och läromedel inverkar negativt på 

skolans likabehandlingsarbete. Denna upplysning, i förhållande till Skolvärldens (2014, nr. 9) 

konstaterande: ”8 av 10 lärare hinner inte granska sina egna läromedel” (s. 29), bekräftar dels 

min intuition om läroboken som en plats med många läsare och dels om dess behov av 

granskning, vilket motiverar ytterligare min ambition att få en närmare inblick i den. 

  

                                                 
1 En cisperson är en person vars vid födseln tilldelade och juridiska kön samt könsidentitet och könsuttryck 

hänger ihop enligt normen och förblir oföränderligt (http://www.rfsl.se/?p=410). 

http://www.rfsl.se/?p=410


Nathanella Guggenheim 

2  Syfte och problemformulering 

Problemet som denna läromedelsundersökning tar avstamp i handlar om i vilken utsträckning 

skolans föreskrifter visar sig i två frekvent använda läroböcker i grundskolans tidigare år. 

Syftet är följaktligen att undersöka vad dessa läroböcker sänder ut för budskap om kön, 

sexualitet och etnicitet för att därigenom synliggöra en del av vad den svenska 

skolverksamheten faktiskt legitimerar och (åter)skapar när det gäller tankar om just kön, 

sexualitet och etnicitet. Mer specifikt vill jag ta reda på om framträdande normer och 

föreställningar kring exempelvis egenskaper, intressen, aktiviteter, yrke/sysselsättning och 

utseende i dessa läromedel ser olika ut beroende på hur de knyts till kön, sexuell läggning och 

etnicitet, och hur dessa som socialt konstruerade kategorier förhåller sig till varandra. 

   Synliggörandet av hur normer och kategorier blir till, samverkar och ordnas är centralt i den 

normkritiska och intersektionella analysen. Min ambition är därför att upptäcka och beskriva 

de normer som läroböckerna förmedlar och undersöka huruvida de kan kopplas till 

maktstrukturer av något slag och i så fall vilka. Jag kommer därför att arbeta utifrån dessa 

frågor:  

1. Hur beskrivs och benämns kön, sexualitet och etnicitet i de aktuella läroböckerna? 

Förekommer det någon stereotypisering?  

2. Vilka normer och föreställningar framträder? Ser de olika ut beroende på kön, sexuell 

läggning och etnicitet? 
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3  Teori och metod 

Föreliggande läromedelsundersökning syftar till att studera ett komplext område där mycket 

av det väsentliga gömmer sig mellan raderna. Därför har en kvalitativ ansats bestående av en 

diskursanalys valts med dess karakteristiska intresse för djup och innebörd av fenomen. Jag 

kommer närmare bestämt att studera läromedlen främst utifrån ett normkritiskt perspektiv. 

Det handlar alltså inte om en ”totalgranskning” av dem utan om hur de förhåller sig till vissa 

förutbestämda sociala kategorier, nämligen kön, sexualitet och etnicitet.  

   En kan tänka sig att läromedlen gör det explicit, det vill säga att de klart och tydligt 

uttrycker en värdering, men de kan också indirekt ge uttryck för en värdering. Jag intresserar 

mig för båda uttryckssätten men framför allt för det sistnämnda, alltså för vilka normer och 

värderingar som läroböckerna faktiskt förmedlar oavsett vad de säger sig vilja förmedla – 

värderingar som läroboksförfattarna själva kanske inte är medvetna om.  

 

 

3.1  Urval 

Inför denna läromedelsundersökning har jag velat få fram två vanligt förekommande 

läroböcker. Jag har därför kontaktat ett antal skolor för att ta reda på vilka läroböcker de 

använder i sin undervisning i svenska med inriktning mot årskurs f-3.  

   För att minimera antalet läroböcker för vidare granskning gjorde jag flera avgränsningar 

utifrån i förväg bestämda kriterier. Med sikte på de läroböcker som för det första var mest 

förekommande, för det andra riktade mot årskurs f-3 och för det tredje utformade efter Lgr 11 

har läroböckerna Diamantjakten och Cirkussommar gallrats fram och andra bort. 

   Denna läromedelsundersökning är alltså kvalitativ och hämtar sitt material från ett 

förhållandevist litet empiriskt urval vilket innebär en viss begränsning i att göra resultatet 

generaliserbart. Något annat som kan försvaga undersökningen är att det är just och enbart 

min tolkning av läroböckerna och att den därmed inte är allmängiltig, en aspekt det kritiska 

förhållningssättet trycker på och som vidare innebär ett aktivt distanstagande och 

ifrågasättande av sin egen förförståelse och personliga utgångspunkter. Detta har medfört att 

jag har undvikit att anpassa beskrivningarna så att min huvudlinje framställs som den enda 

rimliga. 
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3.2  Teoretisk utgångspunkt – Diskursanalys  

Genom att använda kritisk diskursanalys som textanalytiskt redskap har jag kunnat kartlägga 

konstruktioner kopplade till kön, sexualitet och etnicitet. I dessa sammanhang och göranden 

spelar språket en viktig roll och därför har jag avsett att analysera läromedelsförfattarnas val 

av språkbruk. Dock intresserar jag mig inte för författarnas tänkbara bakomliggande motiv 

utan snarare vill jag granska det Kristina Boréus och Göran Bergström (2005) pekar på, ”vilka 

tvingande normer som diskursen skapar” (s. 328). Min användning av kritisk diskursanalys 

utmärks nämligen av synen på språk som ett icke-neutralt instrument för kommunikation 

vilken formar, snarare än representerar, en given omvärld. Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips (2000) skriver: ”I kritisk diskursanalys hävdas det att diskursiva praktiker 

bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, till 

exempel mellan sociala klasser, mellan kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och 

majoriteten.” (s. 69). Lärobokstexter utövar i sig kanske inte någon direkt makt men, vilket 

såväl Angerd Eilard (2004), fil. doktor i pedagogik, som språkforskaren Bengt Brodow 

(1996a) lyfter fram, men deras innehåll anpassas i regel efter samtiden vilket gör dem till 

bärare av rådande uppfattningar. På så sätt riskerar läroboken att spegla kringliggande 

maktförhållanden och reproducera dem. Min ambition i tillämpningen av kritisk diskursanalys 

är därför att synliggöra potentiella konstruktioner som kan sägas befästa dessa 

maktförhållanden. Kritisk diskursanalys ”ser det [nämligen] som sin uppgift att klarlägga den 

diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2007, s. 69). 

 
 

3.3  Procedur 

Med hjälp av valda teoretiska perspektiv, kritisk diskursanalys och frågeställningar 

inspirerade av frågor som Hjertson och Svaleryd (2012, s. 166) rekommenderar beträffande 

normkritisk granskning av läromedel i Likabehandling i förskola och skola (en överskådlig 

lista över samtliga frågor placerade i bilaga 1), har jag sökt efter sammanhang i empirin 

knutna till sociala normer och kategoriseringar kring kön, sexualitet och etnicitet. Jag har 

också försökt hitta tydliga tematiska kategorier som bidrar till studiens systematik. Detta har 

krävt noggrann läsning av det empiriska materialet med utgångspunkt i vad som står och inte 

står i det. Genom att försöka fånga det förgivettagna i läroböckernas text och bild avser jag 

synliggöra även det som inte skrivs och diskutera eventuella följder.    
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   Mina tolkningar och tematiseringar kan tas för ytterligheter och upplevas som överdrifter, 

men det hör enligt Eilard (2004) till i tolkningsprocessen: ”för att möjliggöra problematisering 

av i vardagsstrukturerna inbäddade myter och »sanningar». Det vardagliga och självklara 

måste med andra ord dramatiseras eller exotiseras för att bli synligt för oss själva” (Eilard, 

2004, s. 245). Eventuell dramatisering bidrar även, enligt Mats Börjesson (2003), professor i 

barn- och ungdomsvetenskap, till den kreativa arbetsprocess diskursanalys innebär – att 

resonera sig fram, skapa alternativ och tillföra något nytt. 
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4  Uppsatsens disposition 

Närmast följer en presentation av undersökningsmaterialet – de två läroböckerna 

Diamantjakten och Cirkussommar. För att klargöra uppsatsens utgångsläge redogör jag sedan 

för skolans värdegrundsrelaterade uppdrag och styrdokument, lärobokens roll i 

undervisningen och för tidigare forskning som behandlat liknande områden. Detta 

bakgrundskapitel följs av en teoretisk genomgång där för studien relevanta begrepp, 

perspektiv och utsiktspunkter – normkritik och intersektionalitet med konstruktivismen som 

utgångspunkt – förklaras närmare. I resultat- och analysdelen tolkas varje lärobok för sig med 

hjälp av dessa specifika perspektiv och begrepp för att sedan och avslutningsvis diskuteras i 

förhållande till skolans värdegrundsrelaterade uppdrag, som består i att förmedla och värna ett 

demokratiideal och tankar om människors lika värde. Diskussionen följs av en konkluderande 

del där förslag till vidare forskning lyfts fram och avslutas med reflektioner i framåtsyftande 

anda. 
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5  Undersökningsmaterialet 

Läroböckerna som ingår i min undersökning är Diamantjakten och Cirkussommar. Båda 

förekom flest antal gånger i min förundersökning beträffande vilka läroböcker som används i 

undervisningen i svenska. De riktar sig mot årskurs f-3 och är kopplade till Lgr 11. Båda 

behandlar läsförståelse och bygger på berättelser som behöver läsas från början till slut vilket 

gör att inte enbart episoder i dem är av intresse i analysen, utan hela berättelsens gång. 

   Diamantjakten utgör en del av det kompletta undervisningsmaterialet ABC-klubben, 

publicerat av förlaget Natur & Kultur. Materialet består av en rad olika komponenter och flera 

olika böcker med sina specifika titlar. Diamantjakten är skriven av författaren Mats Wänblad 

(2012) med tecknade illustrationer av Catharina Nygård och rymmer utöver det skönlitterära 

även andra slags texter i form av brev, dagbok, instruktionstext och tidningsartikel.  

   Boken innehåller 25 kapitel och 143 sidor. Den handlar om ABC-klubben som består av 

Asta, Bea och Cesar som går i samma klass. En dag presenterar klassläraren Olle idén att 

skicka iväg en nalle på resa. Bea kommer genast att tänka på sin nynalle hemma på hyllan 

som hon ändå inte blivit alltför fäst vid. Eller? Något ångerfull tar hon med sig den följande 

dag och ställer den utanför skolgården vid skoldagens slut som klassen bestämt. Några 

minuter senare är den borta. Väl hemma frågar hennes mamma efter den, hon har nämligen 

stoppat in mormors diamantring i nallen. Bea vill inte tala om sanningen så hon ljuger och 

säger att hon har lånat ut den till Asta. Samtidigt får Cesar reda på att han och hans mamma 

kanske måste flytta till en helt annan stad där hans mamma kan få jobb. Till slut får Cesars 

mamma gå på arbetsintervju där de bor, och Astas storebror Sigge hittar nallen (med 

diamantringen).  

   Clown, den andra arbetsboken i det kompletta undervisningsmaterialet Språkskrinet, är 

författad av Annika Mårtensson och Marianne Billström (2012) med tecknade illustrationer av 

Sonja Härdin. Till den hör ett läsförståelsehäfte som jag valt att analysera – det 23-sidiga 

Cirkussommar som innehåller tio texter med tillhörande frågor och arbetsuppgifter. Varje 

uppslag består av en sida text och en sida arbetsuppgifter där det är tänkt att eleverna ska 

ringa in ord, skriva ned dem, hitta lösningar i texten och fundera vidare utifrån text och bild. 

  Texterna handlar om Julia som går i cirkusskola på sommarlovet, samtidigt som det kommer 

en riktig cirkus till stadsdelen hon bor i. Handlingen utspelas under fem dagar i cirkusskolan 

och på cirkus Exakt. Julia stortrivs. Om dagarna tränar hon och får testa på att jonglera med 

gröna ärtpåsar, hänga i lila tygstycken och rocka rockring. På eftermiddagen är hon och kollar 

in cirkus Exakt. Till slut kommer hon på vad hon passar som och vill bli – en clown!  
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6  Bakgrund 

I Skolvärldens (2014, nr. 9) undersökning med 1500 svenska lärare framkom att sju av tio 

anser att ”valet av läromedel är helt upp till dem själva” och att en stor majoritet inte hinner 

med att kvalitetsgranska eller värdera läromedlen. ”Allra värst är det för lärare i grundskolans 

tidiga år” (s. 30) konstaterar Sofia Stridsman, journalist och textansvarig. Genom 

undersökningen framgick även att enbart 41 procent av lärarna, som deltog i undersökningen, 

hade läromedel anpassade efter Lgr 11 eller Gy 11, vilket tyder på att många lärare använder 

omoderna läromedel. 

   Skolverkets utredningar om läromedel från 2006 ”visar att det finns exempel på stereotypa 

och onyanserade framställningar av olika grupper, som kan upplevas som diskriminerande 

eller kränkande” (2006a, s. 51). Att många lärare anser att läroböcker säkerställer att 

undervisningen överensstämmer med läroplaner och kursplaner, vilket är ett av de skäl som 

enligt Skolverket (2006a, 2006b) gör att läroböcker har en legitimerande funktion, anser jag 

därför utgör ett problem. Det är något som även Skolverket (2006b) uttrycker i sin konklusion 

”att det finns anledning att mer djupgående diskutera läromedel i förhållande till elevers 

måluppfyllelse och att även förstärka lärares kompetens inom detta område.” (s. 11). Mot 

bakgrund av detta understryker de behovet av att lärare och blivande lärare får ökade 

kunskaper i att välja, analysera och kritiskt granska olika källor (Skolverket, 2006b). 

  Handledningen Lika rättigheter i skolan (2012) har tagits fram av DO i samråd med 

Skolverket och Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen. Där framgår att diskriminering, 

trakasserier och kränkningar ofta är resultatet av normskapande processer som pågår i 

verksamheten. För att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för elever oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell 

läggning framhäver DO (2012) vikten av att synliggöra, problematisera och förändra 

föreställningar och normer som kan ligga till grund för orättvis behandling. Tillämpning av ett 

normkritiskt perspektiv menar författarna gör det möjligt att fokusera på de normer och 

maktstrukturer som påverkar undervisningen och skolan som social arena. ”Tonvikten ligger 

på att synliggöra fördelar för personer som matchar normen och nackdelar för elever som inte 

vill eller kan leva upp till stereotypa och begränsande föreställningar och förväntningar” (DO, 

2012, s. 13).  Vidare menar DO (2012), liksom Hjertson och Svaleryd (2012), att kontinuerlig 

och systematisk granskning av läromedel utifrån ett normkritiskt perspektiv följaktligen 

betraktas som främjande för skolans likabehandlingsarbete.   
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6.1  Skolans värdegrund och styrdokument 

Brodow (1996b) citerar Ulf Teleman, professor emeritus i nordiska språk, som ska ha skrivit 

att huvudargumentet för skolundervisning i språkkunskap är att den ”ska leda till människors 

förståelse av sig själva som individer och samhällsvarelser” (s. 314). Detta framgår även i 

kursplanen för ämnet svenska i årskurs 1-3 som inleds med följande stycke:  

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

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

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket, 2011, s. 222) 

Fortsättningsvis under rubriken syfte anges vad det innebär, det vill säga att undervisningen 

ska ge eleverna 

möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära [...] bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor [...] 

[samt] förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden.  (Skolverket, 2011, s. 222) 

Liksom den samhälleliga diskursen spelar alltså språket en avgörande roll i identitetsskapande 

processer och därmed även i normreproduktion. Eilard (2004) anser att om elever regelbundet 

matas med vissa termer och betraktelsesätt – genom exempelvis att vissas erfarenheter lyfts 

fram i en lärandesituation medan andras utelämnas – får föreställningar fäste om ett enhetligt 

och eftertraktat ideal utifrån en ”normal” livsstil vilken tränger undan och stämplar alternativa 

livsstilar som ”avvikande”.  

   Hur elever blir representerade i skolverksamheten och hur de bemöts och synliggörs, vill jag 

hävda påverkar elevers syn på sig själva, andra och lärandeklimatet. Vidare tror jag bestämt 

att elevers välmående är avgörande för motivationen att ta in nya kunskaper, vilket innebär att 

stärkande av deras självkänsla och självförtroende är grundläggande för att de av egen kraft 

ska lyckas i skolan.  

   Några vägledande texter för skolans värdegrundsarbete är regeringens proposition 

2009/10:232, Barnkonventionen, Lika rättigheter i skolan (2012) och Förskolans och skolans 

värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (2011) samt Mare Erdis (2011) Juridik 

för pedagoger.  

   I Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (2013) 

beskriver Skolverket skolans demokratiska uppdrag utifrån ett rättighetsperspektiv i 

organisation och utbildning. Där betraktas kunskap och bildning som människans möjligheter 
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att utvecklas vilket alla barn och elever har rätt att få likvärdiga förutsättningar för. Skolverket 

(2013) menar att värdegrundsarbetet främst handlar om att i praktiken utveckla ett 

demokratiskt förhållningssätt som genomsyrar den pedagogiska vardagen. Viktigt är att 

organisationen, dess innehållsmässiga prioriteringar och tillvägagångssätt utgår från principen 

om allas lika värde. Alla barns lika värde och rättigheter samt nollvisionen mot diskriminering 

framgår tydligt i barnkonventionen (artikel 2) – en av barnkonventionens grundläggande 

principer som enligt regeringens proposition 2009/10:232 ”bör iakttas i utformandet av all 

relevant lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd, oavsett sakområde” (s. 12). Författaren 

och juristen Erdis (2011) utvecklar detta i Juridik för pedagoger och menar att det i praktiken 

innebär ”att utveckla en miljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas” (s. 

57), vilket enligt Erdis (2011) förutsätter att barn och elever blir respektfullt bemötta.  

   Om detta skriver även Helen Huledal, skolansvarig i det svenska FN-förbundet, i 

Skolvärlden (2015, nr. 2) där hon betonar vikten av att ”stå upp för grundläggande värderingar 

om alla människors lika värde och rättigheter [som] är en central del av skolans uppdrag.” 

Huledal menar att det krävs kunskap, kunskap som i sin tur rustar elever att stå emot rasism 

och främlingsfientlighet. Vidare markerar hon att ”diskriminering mot grupper som muslimer, 

judar, afrosvenskar och romer ökar [min kurs.]” och att ”elever vill och kan påverka inte bara 

sin egen utan allas vår värld. [De] är garantin för att demokratin fortlever och stärks” (s. 41). 

   Behovet av kunskap är något som även DO (2012) och Skolverket (2013) trycker på – 

kunskap för att kunna delta aktivt i skolans likabehandlingsarbete. Att främja lika rättigheter 

och möjligheter menar DO (2012) och Skolverket (2013) kräver kunskaper om 

diskrimineringsgrunderna och andra förhållanden som kan leda till orättvis behandling. Det 

kan enligt DO (2012) handla om normkritisk och genuspedagogisk kompetens och 

samhällskunskap om hur skolan förmedlar normer kring kön, sexualitet och etnisk tillhörighet 

för att vidare uppmärksamma de omgivande normer som talar om för oss hur vi ska bete oss 

för att smälta in. Detta bekräftas av Skolverket (2013) som skriver att ”synliggörande av 

normer är en väsentlig del av förskolans och skolans likabehandlingsarbete eftersom grunden 

till att diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår kan kopplas till de normer som 

finns” (Skolverket, 2013, s. 16). Med rätt kunskap kan kulturell mångfald berika elevernas 

lärandemiljö istället för att begränsa den (DO, 2010; Skolverket, 2013). 

   Hittills har jag uppehållit mig vid lagar och förordningar vilka vi som blivande lärare ska ta 

hänsyn till i vår vardagspraktik. Fortsättningsvis inriktar jag mig på läromedel eller mer 
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specifikt på läroboken. Skolvärldens (2014, nr. 9) undersökning visade nämligen att läroboken 

var det läromedel som de tillfrågade främst skulle vilja ha tillgång till i sin undervisning2.  

   Att läromedel ges en hög legitimitet skapar intresse för att undersöka deras lämplighet. I 

följande avsnitt ges en redogörelse för tidigare forskning som behandlat läroboken och dess 

roll i skolundervisningen.  

 

 

6.2  Tidigare läromedelsforskning 

I artikeln ”Genus och etnicitet i en ’läsebok’ i den svenska mångetniska skolan” beskriver 

Eilard (2004) läsebokens funktion och tänkbara mening för elever: ”Det som i mitt fall 

motiverar användandet är att det är en skolbok, ett officiellt dokument, som förmedlar ett 

pedagogiskt inramat budskap, vilket kan tänkas få stor genomslagskraft just därför att det 

framförs i skolan” (Eilard, 2004, s. 244).  

   Men precis som med alla typer av källskrifter finns det författare bakom – högst troligt med 

en mer eller mindre implicit agenda – som gör ett urval, väljer bilder och konstruerar 

uppgifter som förhoppningsvis är i linje med värdegrunden. Läromedel finns dessutom inte 

enbart till för lärande, utan är produkter som ska säljas och bringa en inkomst till författaren 

och bokförlag. Detta leder enligt Bengt Brodow (1996a) till att läromedelsförlag allt som 

oftast väljer att ”satsa på de säkra korten och producera läromedel som kan tänkas passa de 

flesta lärare”, varvid han av erfarenhet tillägger att ”majoriteten av lärare är konservativa och 

bara kan tänka sig att se små och försiktiga förändringar i de läromedel de använder” (s. 234). 

   Roger Säljö (2000), professor i pedagogisk psykologi, menar att den förförståelse som 

författare har kring fenomen lyser igenom i deras böcker. Han menar att de väljer utifrån sina 

övertygelser att lyfta fram vissa delar och utesluta andra. På så vis reproduceras vissa 

föreställningar medan andra tystas ned. Detta bekräftas av Lorraine Evans och Kimberly 

Davies (2000) som berättar om sina observationer av läromedelsföretaget Ginn and Company 

(1973), en studie om läromedlets möjliga påverkan på elever. Författarna menar att 

utbildningsmaterial lär ut mycket mer än information, fakta och lärandemetoder då de fostrar 

elever till ”rätt” inställning gentemot bland annat kön, sexualitet och etnicitet. Evans och 

Davies (2000) understryker därför vikten av att lärandeinnehållet granskas för att synliggöra 

vilka budskap som förmedlas.  

                                                 
2 De föredrog läroboken framför alternativen: programvara, olika abonnemang, ämnesspecifikt material, digital 

hårdvara, digitala hjälpmedel och ”annat” (Skolvärldens, 2014, nr. 9). 
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   Anna Sofia Lundgren (2008), professor i etnologi, påvisar genom sina fältstudier att bi- och 

homosexualitet skildras som exempel på sexuella avvikelser i läromedel, snarare än som 

likvärdiga alternativ till heterosexualitet. Enligt DO (2012) och Skolverkets rapporter 

(2006ab) beskrivs många socialt kategoriserade grupper på ett generaliserande och klichéartat 

sätt i läromedel och kan därför upplevas som kränkande. Därför framhäver DO (2012) och 

Skolverket (2006a, 2006b) vikten av att läroböcker och andra läromedel granskas utifrån ett 

normkritiskt perspektiv.  

   Sammanfattningsvis kan lärobokens givna ställning i skolverksamheten konstateras liksom 

det stora behovet av normkritiska förhållningssätt hos lärare. I följande kapitel redogör jag för 

undersökningens teoretiska utgångspunkter, alltså de teoretiska perspektiv och begrepp som 

utgör mina verktyg i granskningen av valda läroböcker. 
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7  Teoretiska perspektiv och centrala begrepp 

Närmast redovisas några av de teorier och begrepp som är centrala för normkritiska 

perspektiv och som utgör en viktig bas i föreliggande studie. 

 

7.1 Genusvetenskap i pedagogik och didaktik 

Anna Lundberg och Ann Werner (2012), redaktörerna för antologin Genusvetenskapens 

pedagogik och didaktik, menar att genusvetenskapen bedrivs över disciplingränser mellan 

humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Lärare inom genusvetenskap arbetar 

ständigt med att vidareutveckla maktkritisk pedagogik och didaktik, didaktik med ursprung i 

aktivism och pedagogisk kritisk teori. Under 60- och 70-talet fokuserade den maktkritiska 

pedagogiken på undertryckta grupper men har på senare tid, med mångfald som drivkraft, 

även riktat in sig på lärarens roll och betydelsen av självreflexivitet och didaktik. Nina Lykke, 

svensk professor i genusvetenskap, bidrar med kapitlet ”Intersektionell genuspedagogik”. 

Enligt henne syftar denna pedagogik till att medvetandegöra kring samverkande 

maktförhållanden, exkluderande normer och skillnader i läranderummet. För att förstå vad 

intersektionalitet är lyfter Lykke fram vikten av att betrakta kategoriseringar och deras 

samspel som ett görande ”vars betydelse vi skapar i den mellanmänskliga kommunikationen 

och inte som något med en fast, evigt giltig betydelse” (Lykke, 2012, s 28). Författaren menar 

att detta görande är en fundamental idé inom intersektionell genuspedagogik som ska fungera 

som en inspirationskälla till utvecklande av redskap och tankemönster som motar exklusion 

och uppskattar olikheter. Utifrån detta perspektiv finns det i läranderummet individer vilkas 

brytningar av exempelvis genus, sexualitet och etnicitet, är många. Genom att kritiskt visa på 

skillnader och utmana föreställningar som hindrar en likvärdig och inkluderande gemenskap 

vill den intersektionella genuspedagogiken upptäcka vilka följder dessa olikheter har för 

lärandeprocessen och hur kunskap kring intersektionalitet kan bidra till framgångsrikt lärande. 

(Lykke, 2012). 

 

7.2 Könsmönster och genusforskning 

Nationella sekretariatet för genusforskning (2015) bevakar, analyserar och informerar om 

genusforskningens hållning, utveckling och förutsättningar. Med utgångspunkt i en kritik av 

att kvinnors och mäns olika förutsättningar i livet har förklarats med förenklade hänvisningar 

till biologiska skillnader har genusbegreppet kommit att användas för att beskriva det sociala, 
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kulturella och historiskt obeständiga i vad som anses kvinnligt/manligt. Människor formas 

enligt detta pespektiv till kvinnor och män genom kontakt med sin omvärld (Nationella 

sekretariatet för genusforskning 2015). Litteraturvetaren, journalisten, författaren och 

feministen Nina Björk (1996) behandlar ämnet i Under det rosa täcket och Hedlin (2010) i 

Lilla genushäftet 2.0. De framhåller att vad som för många av oss tycks vara en statisk 

könsidentitet snarare bör betraktas som en performativ handling eftersom femininitet och 

maskulinitet inte finns i människors väsen och därför ständigt måste göras. Författarna 

förklarar att vi genom att utföra dessa performativa handlingar som är förknippade med 

manlighet och kvinnlighet inte bara bekräftar oss själva som män och kvinnor utan även den 

kollektiva förförståelsen av manligt och kvinnligt handlande. På så vis upprätthåller vi genus 

och könsordning. Medan den som rättar sig efter rådande koder uppfattas som normal 

uppfattas den som inte gör det som avvikande. 

   Christian Eidevalds (2009) exemplifierar detta i sin avhandling Det finns inga 

tjejbestämmare med utgångspunkt i feministisk poststrukturalism. Där framgår dels att barn 

och elever verkar veta hur ”flickor” såväl som ”pojkar” bör bete sig och dels att lärare ofta 

anser att dessa beteenden är ”naturliga” egenskaper som hör till det biologiska könet, något 

som bekräftas av Svaleryd (2002). Svaleryd (2002) och Gunilla Molloy (2003), lektor vid 

lärarhögskolan i Stockholm och författare bakom artikeln ”Det nödvändiga samtalet” utifrån 

konstruktivistiska tankegångar, förklarar att lärares val av könsblandade grupper ofta grundar 

sig i förväntningar om ansvarsfulla och ”ordentliga” flickor som får arbetet gjort, i relation till 

”besvärliga” pojkar. Genom sådana förväntningar menar Svaleryd (2002) att flickor tidigt 

tränas i relationer och empati.  

   Men, understryker Hedlin (2010), dessa normstrukturer är på samma gång mer eller mindre 

förhandlingsbara eftersom ”genusrelaterade förväntningar förhandlas när vi antingen anpassar 

oss till, eller utmanar, etablerade femininitets- och maskulinitetsmönster” (s 22). Genus är 

alltså inte entydigt eller bestämt eftersom det ”görs” på varierade sätt, vilket innebär en 

mångfald femininiteter respektive maskuliniteter. Därför understryker Hedlin (2010) vikten 

av att undersöka hur genus skildras i ett specifikt sammanhang där hänsyn tas till tid, rum och 

kontext (Hedlin, 2010). 

 

7.3 Intersektionalitet 

Genusbegreppet har förändrats i takt med uppdagandet av den komplexitet som ligger till 

grund för indelningen i kvinnor och män. Mattsson (2010) skildrar denna utveckling och 
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berättar att en kritisk diskussion tog form under 90-talet om hur kön som kategori skulle 

uppfattas. Feminister ansåg att könskategorin ”kvinna” var ofullständig då många kvinnor inte 

identifierade sig med den vita heterosexuella västerländska medelklasskvinnans erfarenheter, 

utifrån vilken genusforskningen utgått. I och med detta hade samma genusforskning åsidosatt 

andra kvinnor. Alltfler feminister insåg detta och lyfte fram att det finns olikheter inom 

könsgrupperna som kan knytas till andra sociala identitetskategorier såsom sexualitet, 

etnicitet, klass och ålder. Denna insikt anses vara av stor betydelse inom genusforskningen 

eftersom grupperna då erkänns som heterogena. Exempelvis kan kvinnor ha mer gemensamt 

med män och tvärtom i vissa sammanhang beroende på vilka identitetskategorier som spelar 

in just då (Mattsson, 2010). Detta perspektiv benämns inom genusforskningen som 

intersektionalitet (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2015), ett perspektiv vars 

relevans Lykke (2003) försvarar i sin artikel ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för 

genusforskningen”. Författaren menar, liksom Mattson (2010), att begreppet öppnar för 

möjligheter bortom de traditionella gränsdragningarna och att genus bör studeras med hänsyn 

till andra samverkande sociala kategorier, kategorier eller mönster som många gånger är så 

rotade, självfallna och välbekanta för oss att de känns naturliga. Detta leder i sin tur till att vi 

inte vill förändra dessa beteendemönster utan snarare rätta oss efter, förklara bort och 

negligera dem. Av samma anledning visar sig dessa normer och maktstrukturer tydligast på 

strukturell nivå (Mattsson, 2010; Lykke 2003). Hedlin (2010) bekräftar detta och förklarar att 

det intersektionella perspektivet möjliggör på så vis synliggörande av hur under- och 

överordning konstitueras. Normer kategoriserar nämligen i hierarkisk ordning vilket medför 

en isärhållning som markerar ett överordnat ”vi” genom att betraktas som normföreträdare i 

relation till ”de” som avviker från normen (Hedlin, 2010).  

   Grundläggande inom det intersektionella perspektivet, enligt Mattsson (2010), är denna 

förståelse för hur kategoriseringar är sammanlänkade med makt. Kategorisering är en form av 

grundläggande mänsklig aktivitet. Vi ordnar och kategoriserar olika företeelser efter vad vi 

uppfattar vara gemensamma nämnare, för att lättare begripa dem. Detta innebär att 

kategorisering är konstruktion och att kategorier är problematiska eftersom de blir till i 

relation till varandra och värderas därefter. 

   Ett annat centralt begrepp inom intersektionellt perspektiv, som knyter an till kategorisering, 

är stereotyp. Mattsson (2010) förklarar att stereotypifiering sker när några erkända 

egenskaper, eller gemensamma nämnare, hos en viss individ eller grupp tillåts representera 

allt vad den individen eller gruppen är. Kategorier kan alltså verka tvingande i den 
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bemärkelsen att individer och grupper riskerar att definieras som fast likformiga och 

osynliggöras i förhållande till deras sanna komplexitet (Mattsson, 2010). 

 

7.4 Sexualitet, kön och heteronormativitet 

Enligt Hedlin (2010) och Mattsson (2010) anser många genusforskare att det inte går att 

separera könsnormer från sexualitetsnormer. I sin bok refererar Mattsson (2010) den 

amerikanska filosofen Judith Butler som anser att kön görs i förhållande till sexualitet 

eftersom den reproduktiva heterosexualiteten är central för könsmaktssystemet och 

könskonstruktioner. Trots att det inte finns något ”riktigt” kön eller någon ”riktig” sexuell 

läggning tenderar vi att se på kön som fast och biologiskt och på sexuell läggning som 

reproduktiv och ödesbestämd. Heterosexualitet anses därför vara mest riktig, eftersom den är 

reproduktiv. Denna föreställning är enligt Hedlin (2010) och Mattsson (2010) central för 

könskonstruktioner eftersom heterosexualitet antas bygga på begär som riktas mot olikhet, 

begär som i sin tur förväntas av kön. Detta innebär en genusdikotomi där manligt och 

kvinnligt vidmakthåller sin status genom att skillnader mellan manligt och kvinnligt ständigt 

återskapas. Att vara heterosexuell är på så sätt en del av vad det innebär att vara 

kvinnlig/manlig. Detta medför att icke-heterosexualitet betraktas vara mindre 

kvinnligt/manligt och vice versa.  

   Hedlin (2010) menar att heteronormativitetsbegreppet pekar på heterosexualitetens position 

som given. ”Därtill förväntas denna heterosexualitet gestaltas och ta sig uttryck på specifika 

sätt som upprätthåller en binär genusordning och gränser för vad som är ’rätt’ feminint och 

maskulint beteende” (Hedlin, 2010, s. 25). Även heterosexualiteten måste alltså göras på rätt 

sätt. 

   Enligt Skolverket (2006a) utvecklar skolans läroböcker inga alternativ till den biologiska 

kunskapsteori som i sin tur blir den referens eleverna har att utgå från när frågor om sexualitet 

ska diskuteras. Med hänvisning till professorn Debbie Epstein ”bör grunden för dagens 

diskussion om kön och sexualitet i skolan utgå från historiska, kulturella och sociologiska 

perspektiv snarare än från biologiska” (s. 41). Skolverket (2006a) menar att det handlar om att 

anskaffa sig verktyg för att föra in samtal om sex och samlevnad i ett socialt sammanhang 

med fokus på makt och normalitet.  

   Jenny Bengtsson (2013), författaren bakom avhandlingen Jag sa att jag älskade han men 

jag har redan sagt förlåt för det, fastslår att medan den svenska skolan aktivt arbetar med 

jämställdhet verkar sexualitet inte höra hemma där överhuvudtaget, speciellt beträffande 
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skolans tidigare år. Bengtsson (2013) refererar Epstein, Sara O’Flynn och David Telford och 

framhåller att sexualitet är en dimension som omfattar mer än bara ”sex” (Bengtsson, 2013). 

Övertygelser om sexuell läggning, heterosexualitet i synnerhet, reglerar ideligen sociala 

normer och språk inom samhälleliga institutioner. Det kan handla om familjeideal, yttre 

attribut som kläder, humor med mera (Bengtsson, 2013). Det är dessa normer runtomkring 

sexualitet (snarare än själva heterosexualiteten) som socialantropologen Fanny Ambjörnsson 

(2008) menar att heteronormativitetsbegreppet avser. Dessa norm- och maktstrukturer som 

sällan formuleras explicit är väldigt tongivande menar Ambjörnsson (2008). Medan 

heterosexualitet fullständigt kan uppfylla vardagssamtal om allt mellan himmel och jord (utan 

att verka det minsta överdimensionerat) innebär homo- och bisexuellas situation att ständigt 

”komma ut” med tvivel till mötes. Vidare menar Ambjörnsson (2008) att 

heteronormativitetsbegreppet syftar till att synliggöra hur dessa heterosexuella normer 

inordnas och återskapas genom institutioner, samhällsstrukturer, beteendemönster etcetera, 

vilket är viktigt ur ett kritiskt perspektiv. Begreppet utgör på så vis inte bara en viktig 

utgångspunkt för en intersektionell förståelse av sexualitet och kön, utan även i 

undersökningar av normaliserande verksamheter.  

 

7.5  Etnicitet 

Professorn i freds- och utvecklingsforskning Helena Lindholm Schulzs definition av etnicitet i 

Nationalencyklopedin (2015-05-01) är ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en 

etnisk grupp [---] en social aspekt av en social relation mellan grupper av människor vilka ser 

sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper.” Till denna syn på etnicitet 

framhåller Lindholm Schulz gruppens självidentifikation som central. Gemensamt med den 

ursprungliga betydelsen och grekiskans ethnos, ’folk’, menar Lindholm Schulz att 

etnicitetsbegreppet fortfarande används främst för att beteckna de andra. Denna etnocentriska 

användning gör att västvärlden ofta definierar sig i nationella termer medan minoriteter eller 

folkgrupper tillhörande tredje världen beskrivs i etniska termer.  

   Vidare förklarar Lindholm Schulz att nutida vetenskapliga definitioner ser etnicitet som ett 

dynamiskt begrepp, vilket innebär att ”gruppers självidentifikation är föremål för förändring i 

relation till historiska, ekonomiska, sociala och politiska processer”. Författaren menar att 

villkoren mellan etniska grupper främjas av att förstås som sociala processer. Etnicitet är i så 

fall kopplad till social kategorisering, grupprelationer och kontextbundenhet vilket gör att den 

inbegriper olika aspekter beroende på situation och tidsrymd.  
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7.6 Konstruktivismen 

Konstruktivismen, ett nyckelperspektiv inom normkritik och intersektionalitet, utgår från att 

vi uppfattar världen utifrån våra förväntningar och övertygelser. Med hänvisning till Peter L. 

Berger och Thomas Luckman förklarar Mattsson (2010) närmare att vi som sociala individer 

samtalar, tolkar och värderar våra upplevelser tillsammans. I dessa samtal skapas 

gemensamma antaganden som återskapas och utmanas genom sociala processer och blir till 

våra referensramar utifrån vilka vi betraktar världen. Mattsson (2010) refererar även Michel 

Foucault som framhöll diskursens betydelse för hur vi förstår vår omvärld – att endast det som 

kan sägas kan handlas och tänkas utifrån. Det innebär att allt behöver tolkas genom språket, 

talordningen och diskursen för att begripliggöras och gälla. Vi konstruerar således fenomen på 

ett sådant sätt att det påverkar dess varande, vilket kan förklara konstruktivismens stora 

genombrott inom genusforskningen.  

   Med hänvisning till Butler beskriver Mattsson (2010) hur vi genom vårt tal beträffande våra 

kroppar också könar dem och skapar det vi tänker oss vara kroppsligt förankrat. Sättet vår 

biologiska kropp definieras på styrs av våra tankar, språk och syn – av den diskursiva 

ordningen. Denna teori anser Mattson (2010) problematiserar vår uppfattning och vårt sätt att 

tala om kön och andra sociala kategorier som exempelvis sexualitet och etnicitet. Kategorier 

behöver förstås ”som resultatet av våra egna föreställningar och vår egen kunskaps och 

vetenskapsproduktion snarare än som resultatet av en sann och ofrånkomlig biologi” 

(Mattsson, 2010, s. 29). Mattsson (2010) summerar och återger vad Butler och andra 

teoretiker slagit fast – att vi utifrån vår upplevelse och tolkning konstruerar och begränsar 

världen. Detta drabbar vissa hårdare än andra. I DO:s handledning (2012) framgår nämligen 

att yngre barn och elever kan uppleva att deras könsidentitet inte överensstämmer med de 

normer och förväntningar som är kopplade till det juridiska kön de tilldelats vid födseln, en 

upplevelse som kan hålla i sig under en längre period utan att barnet eller eleven kan sätta ord 

på det. Enligt DO (2012) beror detta på att de samtal som barn och elever erbjuds kring detta 

område ofta präglas av tvåkönsnormen. Här menar DO (2012) att skolan genom ett 

normkritiskt perspektiv kan bidra till en betydelsefull förändring. 

 

7.7  Manligheter som norm och isärhållandets princip 

Mattsson (2010) hänvisar till Hirdmans teori om genussystemet och skildring av samhället 

som strukturerat efter manligheter som norm och efter isärhållandets princip – regler som 

ständigt förutsätter och återskapar varandra. Konkret innebär de att det som tillskrivs som 
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manligt utgör normen och värderas högre än det som tillskrivs som kvinnligt, och att könen 

hålls isär. 

   Sandra Harding (1986), professor i feministisk filosofi, menar att (re)konstruktion av detta 

genussystem sker på olika stadier varav ett är ”symboliskt genus”, vilket avser de 

förgivettaganden av föreställningar kring maskulinitet och femininitet som grundar sig i 

språkande. Eidevald (2009) och Svaleryd (2002) lyfter båda fram att det i läromedel ofta 

används könskonserverande framställningar av unga människor där pojkar beskrivs som 

driftiga kämpar och flickor som viljelösa birollsinnehavare. Symboliskt genus anser jag 

fångar detta fenomen och är ett begrepp som därför har legat till grund för mina val av teman 

för analys. Susanna Radovic (2008), doktor i teoretisk filosofi, refererar Harding och skriver: 

Symboliskt genus skapas genom hur man på olika vis, exempelvis i text och bild beskriver och 

värderar kvinnor och män genom att skilja mellan vad man anser vara typiskt kvinnliga 

respektive manliga egenskaper och värdera dem olika högt. De dikotomier som tillskrivs 

manligt och kvinnligt som exempelvis subjekt/objekt, aktiv/passiv är ett uttryck för symboliskt 

genus. (Radovic, 2008, s. 95)  

Beskrivningar av manligt och kvinnligt som extrovert – introvert, intellektuell – emotionell 

kan på så sätt upprätthålla ett ojämställt genussystem. 

   Mattsson (2010) menar dock att genussystemet har kritiserats för sin förenklade syn på kön 

som två statiska kategorier. Kritikerna anser att hänsyn bör tas till den dynamiska och 

komplexa väv kön och andra sociala kategorier ingår i. Den intersektionella analysen 

utvecklades för att göra detta i syfte att undvika homogenisering. 

   Beträffande könsmaktsordningen och genuskonstruktionen, menar Mattsson (2010) med 

hänvisning till Connell, att intresset främst funnits för kvinnornas situation. Genom sin 

avvikelse från normen har kvinnan, traditionellt sett, könats och fortsatt att bli betraktad som 

avvikare medan den könsneutrala mannen alltjämt förblir osynlig. Problematisering av mäns 

normposition kräver förståelse av maskulinitet som en uppsättning olika maskuliniteter (jmf 

Hedlin, 2010) som förhåller sig till varandra. Enligt Mattsson (2010) pekar Connell på 

hegemoni, underordning och medlöperi. Den första utmärks av sin ledande position, både i 

förhållande till kvinnor och till andra former av maskuliniteter. Den underordnade 

maskuliniteten accepteras av män som av olika skäl inte lyckas leva upp till den hegemoniska 

positionen. Här finns mörkhyade, män med invandrarbakgrund och/eller homosexuell 

läggning och/eller tillhörande arbetarklassen. Kön förstås alltså också här som en kategori i 

samverkan med andra. Trots att många män intar underordnade positioner utnyttjar flertalet av 
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dem könsmaktsordningen. Connell menar nämligen, enligt Mattsson (2010), att män 

relationellt till kvinnor har fördelar, oberoende ex- eller inkluderingen i den hegemoniska 

positionen. Medlöperi avser de män som låter denna könsmaktsordning fortgå utan 

invändningar.  

   Professorn Elina Lahelma och Öhrn (2011) beskriver i ”Skola och kön” högt värderade 

maskuliniteter i skolan vilka de menar omfattar ”fysiskt och verbal tuffhet, sportprestationer, 

tävling och (hetero)sexuella intressen” (s. 124). Molloy (2003) och Lars Jalmert (2007), 

professor emeritus i pedagogik, menar att mäns överordning framförallt kommer till uttryck i 

skolan genom våldet. Molloy (2003) tillägger dock att alltfler flickor uppträder fysiskt 

våldsamt vilket kan kopplas till Eidevalds (2009) forskning som talar för att flickor, till 

skillnad från pojkar, tillåts öka sitt register av handlanden utan att begränsas av traditionellt 

sett feminint kodade könsmönster. Enligt Molloy (2003), Jalmert (2003) och Eidevald (2009) 

beror detta på föreställningen om manlighetens överlägsenhet i relation till kvinnlighet. 

   Huruvida människors manliga respektive kvinnliga eller etniskt förankrade egenskaper 

uppfattas som medfödda eller som resultat av social påverkan är en omdebatterad fråga där 

båda teserna har stöd i forskning. Dock kommer jag i denna studie att främst utgå från den 

senare eftersom jag anser att den är mer inkluderande i sin människosyn och öppnar för ett 

vidsträckt, medräknande och normkritiskt förhållningssätt vilket gör den användbar i skolans 

värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Detta är av intresse med tanke på vad filosofen och 

psykologen Magdalene Thomassen (2007) anser att lärarprofessionen kräver, nämligen ett 

reflekterande och kritiskt förhållningssätt samt kompetens att bedöma, välja och ge 

välgrundade skäl för sina ställningstaganden. Min upplevelse är att vi lärarstudenter under 

utbildningens gång inte har fått tillräckliga verktyg för att aktivt och medvetet reflektera över 

olika normer och maktstrukturer och deras betydelse i relation till olika skolkontexter, som 

exempelvis valet av läromedel. Bristen på kunskaper kring detta kan leda till att sociala 

orättvisor snarare reproduceras än motverkas.  

   Denna studies valda läroböcker innehåller till övervägande del text men även illustrationer. 

Nästkommande diskursanalys, av både text och bild, kommer att problematisera sättet kön, 

sexualitet och etnicitet kommer till uttryck i berättelserna med fokus på vad det kan ha för 

direkt eller indirekt betydelse. 
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8  Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas resultat och analys tematiskt bok för bok i ett sammanhängande 

resonemang under rubrikerna: Egenskaper, Intressen, Aktiviteter, Yrkesval och 

framtidsdrömmar, Utseende, Barnomsorg och familjeliv, samt Övrigt. Eftersom läroböckernas 

omfattning skiljer sig avsevärt, med Diamantjakten:s 143 sidor mot Cirkussommar:s 23 sidor, 

så har jag funnit fler ”talande” citat i den förstnämnda. Dock har jag fördjupat mig lika mycket 

i båda. Detta kapitel avslutas med en slutsats där jag diskuterar resultatet i relation till mina 

frågeställningar, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

 

8.1  Egenskaper 

Genom att uppmuntra och ge utrymme för vissa egenskaper på bekostnad av andra alternativa 

egenskaper formas världen barn och elever växer upp i. Vilka egenskaper som ges plats i 

läroböckerna, och vilka som utestängs är därför av intresse. 

 

 

8.1.1  Diamantjakten 

I det elfte kapitlet “Inga elever i lärarrummet” visar sig skolans rektor vara den enda kvinnliga 

karaktären som varken har målade fylliga läppar eller svartmarkerade ögon, och inte heller 

långt hår utan en kortklippt vass frisyr. 

En glipa öppnades och rektorn stack ut huvudet. Det kom som en vindil av kaffedoft runt henne. 
   – Inga barn i lärarrummet, det vet ni, sa hon. Det finns rastvakter om det är något.  

   – Men vi måste prata med Olle, sa Bea, Det är livsviktigt.  

   – Olle kommer till er när hans rast är klar, sa rektorn och log. Gå ut och få lite frisk luft nu. (s. 

62) 

Chefspositioner, till vilket rektoryrket hör, associeras med självsäkerhet och företagsamhet, 

egenskaper som går att utläsa i ovanstående stycke och som även (se Mattsson, 2010) 

förknippas med manligt beteende. Detta exempel kan därför sägas illustrera 

genuskategoriernas inbyggda över- och underordning där feminint kodade underordnas det 

maskulint kodade (se Mattsson, 2010). Å ena sidan kan vi alltså betrakta ett normbrytande 

handlande beträffande förväntningar kopplade till kön, å andra sidan kan detta normbrytande 

verka destruktivt på så vis att det riskerar att förstärka synen på kvinnor som otillräckliga och 

lägre stående i relation till mannen. Andra kvinnliga karaktärer som utmanar könsnormer är 

Astas mamma och Beas mamma. Astas mamma ger intrycket av att vara tekniskt lagd. När 

Bea frågar Asta om hon fått upp spegeln svarar Asta: “– Nä […]. Mamma sa att den måste 

skruvas upp, för att den är så tung.”(s. 26.) Beas beskrivning av sin mamma på sidan 91 
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antyder ett sportintresse, “mamma avskydde att äta frukost utan att läsa tidningen. Särskilt 

sportdelen.” (s. 91.) 

  På flertalet ställen i boken äger handlingar rum som bekräftar och förstärker destruktiva 

normer förknippade med manligt genus. En återkommande karaktär är Sigge, Astas storebror. 

I kapitlet “Ett överraskande besök” får ABC-klubbens och resten av klassen ett uppskattat 

besök av Maja, som var deras lärare i ettan. Av henne får de dagböcker i present, något som 

särskilt verkar uppskattas av Asta. 

Asta tyckte att hennes dagbok var jättefin. Hon tänkte börja skriva i den så fort hon kom hem. 

Och sedan gömma den på något bra ställe så att inte hennes storebror, Sigge, fick tag i den. (s. 

23) 

Denna misstanke besannas senare i berättelsens 14:e kapitel ”Dagboken” där Asta kommer 

hem och hör Sigge läsa högt ur hennes dagbok. 

   – ’Jag är arg på Bea’, läste Sigge.  

   – ’Jag är arg på Bea’, härmade en annan röst.  

   Båda rösterna gnäggade av skratt. Det var Teddy. Sigges bästis. Om Sigge var jobbig på egen 

hand, var han tusen gånger värre när han skulle tuffa sig för Teddy. [...]  

   – Och lyssna här då, sa Sigge. ’Jag undrar om någon hittade Maj-Björn. Tänk om han (eller är 

det en hon) sitter kvar där vid grinden.’  

   Han skrattade så att han tjöt. Teddy också. Maj-Björn, vad är det för namn? (s. 80) 

Sigge gör sig inte bara rolig på bekostnad av Asta, utan även på namnet eller fenomenet Maj-

Björn som jag anser kan (symboliskt) tänkas representera transpersoner. Vad som händer här, 

genom själva framställningen, är legitimation av kränkande behandling, speciellt med tanke på 

att det inte problematiseras utan får pågå ostört. Denna hånfulla attityd gentemot fenomenet 

Maj-Björn upprepas på flera olika platser och av olika karaktärer i boken, något jag utvecklar 

under rubriken Övrigt. Nu återvänder vi till Sigge, som i det 7:e kapitlet ”Nej, bredsida, sa 

jag” är i sitt rum när Asta knackar på: 

Det där med knackningen var viktigt för Sigge. Han hade satt upp en stor lapp på dörren där det 

stod: ’Den som går in utan att knacka ska dö!’.  

   – Vem är det? morrade Sigge där inifrån.  

   – Det är jag, pep Asta.  

   – Stick!  

   Asta tvekade. Men så tänkte hon på Bea och tog mod till sig.  

   – Kan inte du lära mig spela fotboll? sa hon till dörren. [...]  

   Dörren slogs upp med sådan fart att Asta nästan fick den i huvudet.  

   – Skojar du, eller? sa Sigge, och stirrade på henne.  

   Asta skakade på huvudet. (s. 41) 

Sigges morrande och Astas pipande kan exemplifiera mannens överordning och kvinnans 

underordning. Kan skriver jag eftersom hänsyn bör tas till att de är syskon. Asta är yngre och 

kan också därför hamna i underläge. I vilket fall gör Sigge ett intryck som är på gränsen till 
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våldsamt, något som forskning (se Lahelma & Öhrn 2011; Molloy 2003; Jalmert 2007) visar 

har högt maskulint värde och är det främsta uttrycket för mäns överordning (inom ramen för 

skolan). Denna framtoning, av högt maskulint värde, kan sägas bekräftas av att Sigge senare 

framstår som berättelsens hjälte, något jag utvecklar under rubriken Övrigt. 

   Asta beskrivs som raka motsatsen, som en väldigt empatisk, kamratlig och relationsinriktad 

person genom hela berättelsen. Detta exemplifieras av följande stycke från hennes dagbok: 

På kvällen idag fick jag två telefonsamtal. Ett jättebra och ett jättehemskt. Det bra var från 

Cesar. Han hade upptäckt att det är en guldaffär som ska öppna i det gamla ödehuset, så nu ska 

hans mamma söka jobb där. Han var glad och jag blev glad. Då kändes det som om det skulle 

bli en riktigt bra kväll. Men sedan ringde Bea.  

Jag försöker vara arg på henne, för det var verkligen inte snällt att ljuga och säga att det var jag 

som hade nallen. Men samtidigt är det synd om henne. För om man tänker efter var det hennes 

mamma som ställde till det från början. (s. 102) 

Asta iscensätts alltså som en figur som vill hjälpa och finnas till för andra, egenskaper som 

enligt forskning (Eidevalds, 2009; Bengtsson, 2013; Svaleryd, 2002; Molloy, 2003) är 

feminint kodade, vilket Astas karaktär därför kan sägas bekräfta. Vid ett tillfälle i boken 

verkar hon utmana denna föreställning och det är när hon upptäcker att Sigge läser högt ur 

hennes dagbok: 

   Asta blev så arg att hon blev alldeles iskall. Det var en vanvettig ilska, alldeles för stor för 

hennes lilla [min kurs.] kropp.  

   Hon slängde upp dörren till Sigges rum, stegade tvärs över golvet fram till sängen där Sigge 

halvlåg, ryckte dagboken ur hans händer och sedan boxade hon till honom. Det hårdaste hon 

kunde, rakt över munnen. (s. 81) 

Vanligtvis skildras Asta som en väldigt anpassningsbar person som inte ens är utåtagerande 

när hon är arg eller besviken. Svaleryd (2002) menar att flickor ogärna visar sin frustration av 

rädsla för att konflikter ska komma emellan deras relationer. Här visar Asta sin ilska och 

bryter ut inför sin storebror och hans kompis Teddy. Relationen till hennes bror är given på så 

sätt att den finns oavsett hennes agerande (med tanke på hennes unga ålder), och till hans 

kompis Teddy har hon ingen relation över huvud taget (att vårda). Tittar vi närmare på texten 

upptäcker vi även att ilskan är “för stor för hennes lilla kropp”, vilket jag tolkar som att den 

inte passar lilla henne, speciellt med tanke på att varken Sigges arga temperament eller Cesars 

vredesutbrott beskrivs som för stora för deras kroppar. Cesar porträtteras i bild till och med 

som mindre än Asta och hans kropp verkar (bokstavligen) bli en med ilskan, något som 

kommer till uttryck på sida 100 i läroboken (se fjärde utdrag på nästa sida). Vad det kan lära 

oss är att flickor/kvinnor till skillnad från män inte “passar i” att vara arga och utåtagerande 

och att vi därmed skiljer oss från varandra (se Hedlin, 2010; Radovic, 2008). Någon annan 



Nathanella Guggenheim 

som likt Asta verkar mån om att göra andra till viljes är Bea. När klassläraren berättade om 

idén att skicka ut en nalle på resa tänkte Bea genast på sin nynalle:  

Den som inte alls luktade så gott som hennes älskade Hickeman. Den som bara stod på en hylla 

i hennes rum och såg ny och tråkig ut. Hon räckte upp handen. (s. 12) 

Dagen efter: 

   Det hon sagt [...] var sant. Hon brydde sig inte ett dugg om nynallen. Den luktade fel och var 

alldeles för hård. Inte alls som hennes älskade Hickeman. Bea sov fortfarande med honom varje 

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

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

nallen [...] Kunde hon verkligen ge bort den?  

   Men nu hade hon ju lovat.  

   Bea öppnade skolväskan och proppade snabbt ner nynallen. (s. 18) 

Här ger Bea inte bara uttryck för att vilja göra andra till viljes, utan även för att vara beroende 

av nallen – med det manligt klingande namnet Hickeman. Men Bea visar även andra sidor 

som kan utmana denna inrotade föreställning om den blyga, osäkra och beroende 

kvinnan/flickan. I 11:e kapitlet ”Inga elever i lärarummet” utspelar sig nämligen denna scen: 

Cesar knackade försiktigt på dörren till lärarrummet. Där innanför hördes röster, ett skratt. Men 

ingen verkade höra knackningen.  

   – Du får ta i lite, sa Bea. De är gamla och döva.  

   Hon bultade på dörren med knytnäven.  

   Nu tystnade pratet och efter några sekunder hördes fotsteg vid dörren. En glipa öppnades och 

rektorn stack ut huvudet. Det kom som en vindil av kaffedoft runt henne.  

   – Inga barn i lärarrummet, det vet ni, sa hon. Det finns rastvakter om det är något.  

   – Men vi måste prata med Olle, sa Bea, Det är livsviktigt.  

   – Olle kommer till er när hans rast är klar, sa rektorn och log. Gå ut och få lite frisk luft nu. 

   Hon började stänga dörren, men då körde Bea in en fot emellan.  

   – Det hinner vi inte, sa hon. Det gäller sekunder! (s. 62) 

Här tar Bea för sig utan att ursäkta sig det minsta, ett karaktärsdrag som annars (Svaleryd, 

2002) brukar tillskrivas som pojkigt/manligt. 

  En situation som kan sägas illustrera befästande av manligt könskodade beteenden utspelas i 

17:e kapitlet “Gavinis guld” där Cesar precis fått veta att de kanske behöver flytta till en 

annan stad: 

Ilskan växte inom honom. Ilskan och sorgen. Den sköt ut från magen, som giftpilar som fick 

kroppens alla muskler att stelna och bli hårda. Armarna skakade, händerna drogs ihop som klor 

runt artikeln och knycklade ihop papperet till en liten boll.  

   Han kastade bollen rakt i huvudet på mamma, därifrån studsade den i en snygg båge rakt ner i 

papperskorgen som stod på golvet.  

   Det blev så konstigt att de inte visste vad de skulle göra. [...] Sedan började de skratta 

samtidigt.  

   – Kom, sa mamma och sträckte ut armarna mot Cesar. Han föll i hennes famn och sedan 

skrattade de och [...] kramades hårt. (s. 100) 



Nathanella Guggenheim 

Medan flickor i allmänhet uppmanas att vara mer stilla tillåts pojkar, som i detta exempel, 

vara mer utåtagerande (se Radovic, 2008). Här visas hur Cesars våld inte bara viftas utan 

skrattas bort och belönas. På så vis uppmuntras detta beteende och (åter)skapas. Cesar 

porträtteras dock som omtänksam på flertalet ställen i boken, som inledningsvis i samma 

kapitel (17): 

Morfar krattade grusgången framför huset. Mycket noggrant. När han var färdig låg 

småstenarna i exakta rader efter krattans pinnar. Det gillade morfar. Prydlighet.  

   Han var klar med den sista lilla gångsnutten precis när Cesar kom hem från skolan. Cesar gick 

ut på gräset för att inte stöka till i det fina gruset.  

   – Larva dig inte, sa morfar. Grus är till för att gå på.  

   – Men då förstör jag ju dina fina ränder, sa Cesar. (s. 96) 

En annan scen där Cesars finkänslighet ges utrymme och framhävs äger rum i början av 

berättelsen i 3:e kapitlet “Ett överraskande besök”: 

   – Tog du med dig nallen? frågade Cesar.  

   – Tänk för att jag gjorde det, fräste Bea surt. Kan vi gå nu?  

   Cesar hade tänkt be att få se nallen för att snabbt kunna smyga ner momman i Beas väska, 

men nu kände han att det inte var någon bra idé.  

   Momman var egentligen bara en hoprullad tidning med tejp runt. Varje morgon försökte de 

kulla varandra med momman. Den som hade momman när de kom fram till skolan fick ha den 

till dagen efter. Nu blev det Cesar. Igen. (s. 19) 

Dessa exempel har jag tolkat som normbrytande eftersom forskning (Evans & Davies, 2000) 

visar att pojkar inte uppmuntras till att vara omhändertagande. Omtanke brukar tillskrivas som 

kvinnligt i motsats till ett mer individorienterat beteende som är manligt kodat.  Ett annat 

liknande normbrott sker tidigt i boken och i samband med att ABC-klubbens klasslärare 

presenteras – Olle. Läraryrket, i synnerhet när det gäller skolans tidigare år, domineras av 

kvinnor (Lahelma & Öhrn, 2011). Olle framstår dessutom som en inkännande person. Det får 

vi bland annat se i det 13:e kapitlet “Kändisklassen” när klassen får besök av en journalist och 

en fotograf från tidningen för att göra ett reportage om Maj-Björn – klassens nalle som är ute 

på resande fot. 

   – Då så, sa journalisten. Vems nalle var det från början?  

   Alla sökte efter Bea med blicken, men hon satt längst bak och stirrade ner i golvet. Asta 

petade henne i sidan.  

   – Lägg av! viskfräste Bea. Jag vill inte.  

   När det varit tyst en stund tog Sam chansen [...]  

   – Min, sa han. [...]  

   – Vänta lite nu, avbröt Olle. Ska inte ...?  

   Och så sökte han Beas blick. Hon såg upp mot honom under lugg och skakade sedan bestämt 

på huvudet.  

   – Förlåt, sa Olle. Jag mindes fel.  

   Men när han sagt det rynkade han fundersamt pannan, som om han just fått något att grubbla 

över. (Diamantjakten, 2011, s. 77-78)   
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Senare i 20:e kapitlet frågar Bea sin lärare Olle om det har kommit något brev från Maj-Björn: 

   – Nej, nu var det några dagar sedan.  

   Då sjönk Beas axlar ihop och hon snyftade till. Olle stannade.   

   – Bea ... vad är det egentligen? Du har varit så konstig på sista tiden.  

   Det var på håret att Bea berättade. Kanske skulle det vara skönt att släppa ut det [...]  

   – Inget, sa Bea tyst. Jag bara undrade.  

   Hon gick före Olle in i klassrummet. Han stod kvar och såg oroligt efter henne. (s. 112) 

Olle ger intrycket av att vara genuint intresserad av vad Bea bär på samtidigt som han är 

finkänslig nog att ge henne det utrymme hon implicit verkar be om, egenskaper som vanligtvis 

är kvinnligt kodade.   

  Om vi hoppar tillbaka till kapitlet “Kändisklassen” finns en annan karaktär som till skillnad 

från Bea gärna vill synas och höras – Sam. 

   De kom in i klassrummet efter lunch. Medan fotografen tog bilder gick journalisten runt och 

intervjuade eleverna. Mest Sam förstås. Han lyckades hela tiden klämma sig fram närmast och 

svarade så fort någon annan tvekade det minsta. 

   – Vi är ju värsta kändisklassen, sa han glatt. Och mest jag. Jag är Sam the Kändis.  

   Fotografen ville ha några elever och Olle framför kartan. Asta, Lisa och Luis tog plats. 

   – Kläm ihop er lite! Så ja! Och så stora leenden! Precis i sista sekunden lyckades Sam sticka 

in huvudet i bilden från sidan, brett leende.  

   Fotografen suckade.  

   – Tre barn och läraren, sa hon. Det räcker. Det ser bara konstigt ut om någon kastar sig in i 

bilden. Och dessutom blir det rörelseoskärpa.  

   – Det blir vad då? Frågade Sam.  

   – Suddigt. Håll dig undan nu.  

   Då gick Sam och satte sig vid journalisten. Han hoppades att hon skulle ha några frågor över 

som han kunde besvara. Men det hade hon inte.  

   – Har du fått allt du behöver? Sa hon till fotografen. I så fall får vi väl tacka för oss.  

   – Vänta! utropade Sam. Ni är inte alls klara. Alla såg förvånat på Sam.  

   – Ni, öh … har ju ingen bild på Maj-Björn.  

   – Nej, sa fotografen ganska surt. Hon, eller han, är ju inte här. Eller hur? Nu går vi.  

   Men då var det journalisten som protesterade.  

   – Grabben har faktiskt rätt, sa hon. Det skulle kännas tomt om inte själva huvudpersonen 

fanns med i artikeln. Har ni någon bild av Gun-Erik? […]  

   – Då så, sa journalisten. Vems nalle var det från början? […]  

   När det var tyst en stund tog Sam chansen. […]  

   – Min, sa han. Nallen var min. Ska jag hålla i bilden, eller? (ss. 75-77) 

Sams utåtriktade attityd och oavbrutna ihärdighet, trots fotografen suckande och tillsägelser, 

belönas till slut. Sam och Bea kan sägas illustrera Eidevalds (2009) och Svaleryds (2002) 

iakttagelser om att det i läromedel ofta används könskonserverande framställningar av pojkar 

som beskrivs som driftiga kämpar och flickor som viljelösa birollsinnehavare, men här väljer 

Bea aktivt denna tillbakadragna ”roll” av speciella skäl. 

  Något annat som jag finner intressant i samma stycke är felsägningen Gun-Erik där de verkar 

syfta på Maj-Björn, som lyfts fram som ”själva huvudpersonen” för att sedan bli till åtlöje. 

Det kan vara så att journalisten inte har minne för namn, speciellt när det gäller gosedjur, men 
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det kan också vara så att hon inte tar vissa namn på så stort allvar och tillåter sig slarva med 

dem, som med Maj-Björn. Samma Maj-Björn som symboliskt kan, enligt mig, tänkas 

representera transpersoner. Senare händer det igen, där tar en bild föreställande en 

tidningsartikel upp hela sidan, med texten: “Sam Bilo hade inget emot att skänka sin 

favoritnalle Ann-Bengt till projektet.” (s. 94.) Återigen händer det i kapitlet “Var är nallen” 

där Sigge hittar ”Tor-Margit”. Denna upprepning anser jag antyder att det skulle vara en 

komisk ”grej” på bekostnad av “de andra” som bryter mot tvåkönsnormen och heteronormen 

(jmf Bengtsson, 2013; se Mattsson, 2010). Dessa textepisoder kan därför bidra till kränkande 

behandling, inte bara genom att legitimera det, utan genom en direkt uppmaning. 

 

8.1.2  Cirkussommar 

Äntligen var den här! Första dagen i cirkusskolan. […]  

Tänk att hon nu skulle bli en riktig cirkusartist! 

Hon hade legat vaken länge de senaste kvällarna och fantiserat om att gå på lina, trolla fram 

elefanter och cykla enhjuling med tallrikar på huvudet.  

Nu var Julia på väg till idrottshallen, där cirkusskolan skulle vara. Hon var så ivrig att hon 

sprang den sista biten. (s. 2) 

Julia beskrivs som en glad, äventyrslysten och aktiv flicka under hela berättelsen. Det är lite 

av ett normbrott då det annars, enligt forskning (se Eidevald, 2009; Svaleryd, 2002; Radovic, 

2008) är pojkar som skildras på detta sätt. Dock visar Julia även på egenskaper som är starkt 

kvinnligt kodade, som i följande exempel: 

Första dagen på cirkusskolan var alltså slut.  

Julia hade älskat varje sekund.  

Hon hade fått många nya kompisar som var lika cirkustokiga som hon själv. […]  

Hon längtade redan till i morgon. [---] 

Då fick Julia syn på någon hon kände igen. Det var Angela. Julia vinkade försiktigt. Hon ville 

inte störa (ss. 4, 6). 

Både Evans och Davies (2000) och Svaleryd (2002) lyfter fram att flickor ofta skildras som 

relationsinriktade, lyhörda och medgörliga, vilket sker även här. 

8.2  Intressen 

Leksaker och andra yttre attribut är en central del av barns och elevers identitetsskapande 

processer. Vårdnadshavare, pedagoger, barnboksförfattare och andra förväntar sig att unga ska 

ha vissa intressen, handlar därefter och ramar i sin tur in vissa riktningar och utelämnar andra.  
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8.2.1  Diamantjakten  

Till skillnad från sin bror Sigge, kompis Bea och Beas mamma framstår både Asta och Cesar 

som tämligen ointresserade av sport. “Cesar tyckte nämligen precis som Asta att fotboll var 

tråkigt.” (s. 40), men speciellt Asta “som brukade förlora när de sprang ikapp” (s. 9). Eftersom 

sportintresse, enligt Lahelma och Öhrn (2011), hör till högt värderade maskuliniteter, både 

utmanar och befäster denna skildring könsmönster. Det är också ett exempel på det forskning 

visar (Lahelma & Öhrn 2011; Eidevald 2013), att kvinnor i mindre grad än män begränsas av 

dessa traditionella könsmönster. Att Asta faktiskt beskrivs som den som förlorar tyder dock på 

att hon inte är maskulin (till skillnad från Cesar) med tanke på att (Lahelma & Öhrn, 2011) 

sportprestationer och tävling omfattas av högt värderade maskuliniteter i skolan och 

isärhållandets princip (se Mattsson, 2010).   

   På sidan 78 går ABC-klubben förbi ödehuset, ett “lite läskigt” hus (s. 13). 

De nya ägarna höll på att skruva upp en stor skylt, över dörren. Men det var papper över den, så 

det gick inte att läsa vad det stod.  

   – Vad tror ni att det ska bli för affär? sa Asta.  

   – Inte mat i alla fall, sa Cesar […] Jag hoppas att det blir en leksaksaffär. Med datorer och 

spel. Asta hoppades på en sådan där presentaffär med doftljus och konstiga tvålar. […] Bea 

hoppades på en sportaffär. (ss.78-79) 

I den här läsningen ser vi att Cesar gillar datorer och spel – aktiviteter som aktiverar och är 

maskulint kodade (se Radovic, 2008) till skillnad från vad Asta gillar, nämligen (stilla) 

doftljus och konstiga tvålar. Varför beskrivs tvålarna – Astas intresse som ”konstiga”? 

”Konstiga” klingar avvisande och indikerar ett avståndstagande. Slår en upp ordet konstig på 

synonymer.se3 får en läsa att dess motsats är ”normal”. Då Cesars och Beas manligt kodade 

intressen inte värderas över huvud taget kan en tolka det som att dessa står för just normen. 

Det här kan illustrera Mattssons (2010) tolkning av Hirdmans teori beträffande genussystemet 

där manligt värderas högre och utgör normen i relation till kvinnligt – avvikande. 

   Om vi tittar på vad mer Asta är intresserad av finner vi på sida 33, i en bild av hennes rum, 

bland annat en bokhylla med mappar, pärmar och böcker placerade omsorgsfullt i ordning, en 

stor spegel, sittvänlig fåtölj med fruktmönstrade kuddar. Hennes välorganiserade hylla tyder 

på att hon är ordningsam och ordentlig (jmf Svaleryd 2002; Molloy 2003). Bokhyllan visar på 

hennes intresse av att läsa och skriva vilket styrks av hennes dagboksskrivande som redovisas 

genomgående i boken. Det är bara Astas dagbok vi läsare får ta del av och anledningen bakom 

detta är tolkningsbar. Kanske är hon den enda av de tre som skriver i den, eller är mer läs- och 

skrivintresserad och rentav kunnigare än Cesar och Bea?  Öhrn (2002) skriver att vissa drag i 

                                                 
3 2015-05-24 
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läs- och skrivundervisningen ”som självutlämnande och känslomässig öppenhet, sägs stå i 

kontrast till pojkkulturen” (s. 75), något som kan sägas bli bekräftat. Bea med sitt 

fotbollsspelande och något mer utåtriktade framtoning (se Egenskaper) ger redan intrycket av 

att utmana könsgränserna. Denna skildring riskerar därmed att bekräfta läs- och 

skrivundervisningen ytterligare som svårförsonlig med pojkkultur. 

  Utifrån ett normkritiskt perspektiv med fokus på framställning av etnicitet finner jag det 

intressant att karaktären Asta är ljus och blåögd till skillnad från Cesar och Bea som båda är 

icke-vita. Cesar verkar vara av blandad härkomst då hans pappa är från Argentina (framgår på 

sidan 116). En icke-svensk härkomst skulle kunna förklara eventuella svårigheter i läs- och 

skrivinlärning men eftersom något sådant inte formuleras explicit och i samband med att vi 

bara får ta del av Astas skrivande är det upp till var och en att tolka. Det finns därmed en risk 

att beskrivningen eventuellt förstärker eurocentriska föreställningar om att människor med 

icke-västerländsk bakgrund inte är lika framgångsrika när det gäller läs- och skrivkunskaper. 

 

  

8.2.2  Cirkussommar 
  

Trots regnet den här kvällen gick Julia bort till cirkusplatsen. […]  

Kvällens föreställning pågick för fullt. Det var tomt utanför tältet.  

Nej förresten, i popcornvagnen stod en kille och städade undan.  

Julia gick dit och ställde sig under markisen.  

På det viset slapp hon bli blötare än hon redan var.  

– Hallå där! Dig känner jag igen, sa popcornkillen.  

   Vill du ha en sockervadd? Frågade han. Jag heter Ola förresten. Vad heter du?  

Julia sa sitt namn. Ola gjorde en rosa sockervadd till henne (s. 14). 

Här finns två företeelser som jag ifrågasätter. Varför måste det för det första vara en rosa 

sockervadd? Eller ens någon sockervadd? Det går nämligen inte att utläsa om Julia vill ha 

någon sockervadd (överhuvudtaget). Olas ställda fråga kan å ena sidan betraktas som en 

artighetsgest men å andra sidan också räknas till en stereotyp syn på flickor och deras 

sockersöta rosa intressen. Något som tydligt kommer till uttryck däremot är Julias 

könsneutrala cirkusintresse. “Hon älskade allt med cirkus – akrobaterna, dräkterna, djuren och 

trollkarlarna [...] Hon ville lära sig allt om cirkus.” (s. 2, 6.)   
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8.3   Aktiviteter 

Aktiviteter liksom intressen könskodas ofta och tillskrivs inre attribut. Som resultat av 

sociokulturella processer kan de avslöja bakomliggande föreställningar. 

 
8.3.1  Diamantjakten 

15:e kapitlet ”En nalles irrfärder” inleds med: “Vi vet förstås att nallar inte kan skriva […] 

Men om de kunde det, vad skulle de då tänka på, och tala och skriva om?” (s. 86). Här får vi 

alltså ta del av Maj-Björns tänkbara reseberättelse. 

Nu börjar det bli tråkigt. Hur många kyrkor och statyer ska min rygg behöva se? […]  

Med min vanliga tur skulle jag väl få sitta med ryggen åt kyrkor där också. (s. 89) 

Enligt Lindholm Schulzs innebär etnocentrism att den egna kulturen sätts i centrum varifrån 

resten av omvärlden betraktas och bedöms. Detta för med sig ett antagande eller föreställning 

om att ens egna (centrala) position är den som alla antas eller borde dela. I utdraget ovan ges 

ett sådant antagande utrymme.  

  

8.3.2  Cirkussommar 

På illustrationerna till ”Tygakrobaten Julia” hänger Julia upp och ned insnärjd i ett långt lila 

tygstycke. Den fysiska ansträngningen syns i det rödsprängda ansiktet.  

Hon tittade åt andra hållet. Där stod Eva och såg fundersam ut.  

– Hur går det Julia? frågade Eva.  

– Finemang! svarade Julia tappert.  

Hon tog ett djupt andetag och försökte få loss benet i smyg. Julia började ångra att hon skrutit 

om hur mycket tygakrobatik hon tränat innan. Egentligen hade hon ju bara snurrat runt lite i 

hängmattan hemma. (s. 12) 

Självsäkert utmanar Julia sig själv vilket tyder på ett självförtroende som annars ses som 

typiskt maskulint (Svaleryd, 2002), och detta utmanar i sin tur bilden av flickor som stilla och 

passiva. Fortsättningsvis på samma sida: 

– Bra försök, sa Eva uppmuntrande.  

   Du kanske kan ta det från början igen?  

   Gärna långsammare den här gången.  

   Då kan jag hjälpa dig med lite tips och tricks.  

– Tack, men jag tror att jag ska rocka rockring ett tag nu, sa Julia. (s. 12) 

Det ligger en eventuell dubbelbottnad betydelse i denna händelsekedja. Å ena sidan görs Julia 

till subjekt med egna intressen och som tar självständiga beslut, men å andra sidan utför hon 
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aktiviteter som är kvinnligt kodade där hon ses misslyckas med det första och övergår till ett 

lättare. Vad hände med hennes framtidsplaner om “att bli världens bästa jonglör” (s. 8)?  

 

 
 

8.4  Yrkesval och framtidsdrömmar 

Jag vill hävda att utvalda och skildrade yrken i läroböckerna kan inspirera till vägval i livet. 

Efter att ha fått ta del av många unga elevers framtidsdrömmar och funderingar upplever jag 

ämnet som centralt för dem. Jag intresserar mig därför för att se huruvida läroböckernas 

åskådliggörande av yrken och andra sysselsättningar förmedlar någon könskodning eller ger 

en bild utav (o)begränsade valmöjligheter. 

 

8.4.1  Diamantjakten 

I första kapitlet får vi läsare veta att Cesars mamma är en guldsmed som precis blivit arbetslös 

efter att guldsmedsaffären hon arbetade för har lagts ner. Detta har lett till att Cesar och hans 

mamma får bo hos morföräldrarna tills vidare. Cesars mamma letar nämligen efter en ny 

arbetsplats, och till slut får hon jobb hos Gavinis guld vars ägare är ett nyinflyttat par. Paret 

framstår alltså som räddarna i nöden för den ensamstående mamman. Det jag tar fasta på här 

är sättet på vilket etnicitet, klass och heterosexualitet presenteras och görs. Ägarna är vita 

medan Cesars mamma är icke-vit, de har råd att köpa hus och öppna eget medan hon ständigt 

letar efter jobb. De har varandra medan hon är ensam. De görs till undsättare som tar viktiga 

beslut och hon görs till offer genom att verka maktlös, beroende och underordnad.  

  Jag finner det också intressant att det är Cesars familj, eller ensamstående icke-vita mamma, 

som befinner sig i en allvarlig socioekonomisk knipa (utifrån ett västerländskt perspektiv!) 

medan Beas kärnfamilj och Astas vita kärnfamilj kretsar kring en diamantring och 

syskonbråk. Huruvida detta är en realistisk bild eller inte anser jag hör till en annan diskussion 

där läromedlets funktion och roll problematiseras ytterligare. I vilket fall så har läromedlet 

potential att förmedla alternativa berättelser som ger barn och elever utökade valmöjligheter 

att spegla sig i, och då är det beklagligt att stereotypa beskrivningar upprepas och förstärks.  

   

 

8.4.2  Cirkussommar 

Eva hade lovat att de skulle öva jonglering och Julia var laddad. Hon hade planer på att bli 

världens bästa jonglör.  

Hon ville jonglera med brinnande facklor, motorsågar och levande hajar. (s. 8) 
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Efter några dagar:  

Julia funderade. 

Under veckan hade hon: 

 vält en pyramid 

 fångat ärtpåsar med huvudet 

 slagit tygknut på sig själv 

 halkat på ett bananskal. 

Det var plötsligt så självklart.  

Det var ju clown hon skulle vara! (s. 16) 

I Julias framtidsdrömmar är hon den självständiga och oberoende stjärnan och har 

huvudrollen. Ingen tanke ges utseende eller framtida relationer (inklusive familj), utan hennes 

aktiva fritidsintressen och sysselsättning är det som står i fokus, något som annars brukar 

tillhöra en manlig domän, och hon är därför normbrytande. 

 

8.5  Utseende 

Hjertson och Svaleryd (2012) tar upp sina iakttagelser beträffande skolverksammas berättelser 

om att vara man respektive kvinna och beskriver att ”mönstret brukar bli att berättelser om att 

vara kvinna handlar mycket om att finnas/anpassa sig för någon annan och om utseende. 

Berättelser om att vara man handlar mycket om ensamhet och styrka.” (s. 116). Huruvida detta 

stämmer överens med läroböckernas innehåll redogörs för närmast. 

 

8.5.1  Diamantjakten 

Nästan samtliga, och enbart, kvinnligt könade karaktärer bär kjol eller klänning och verkar 

vara sminkade i boken. Deras ansikten är mycket mer markerade än de övrigas, med undantag 

från skolans rektor (se Egenskaper). På sida 123 kan vi till exempel se Beas välsminkade 

mamma med sina rödmålade läppar medan mannen som står närmast oss knappt har något 

ansikte, däremot en skjorta eller kostym. Han kan sägas illustrera den osynliga normen (se 

Mattsson, 2010). Även i texten framgår utseendet som centralt när det kommer till det 

kvinnliga könet.  

   – Kan vi inte gå och fika? sa mamma. Och så kan vi titta på en ny klänning åt dig till mormors 

fest imorgon. Det blir väl roligt?  

   Bea nickade. (s. 119)  

Det ska vara en ny klänning och då blir det roligt. Hade det varit lika roligt annars eller hänger 

det på kläderna, det yttre? En liknande händelse beskrivs i kapitlet ”Önska mig lycka till”. Där 

ska Cesars mamma, som är guldsmed, på arbetsintervju. Här skulle en kunna få se spännande 
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kreationer av Cesars mamma men istället visas hon mitt på bilden omringad av Asta, Bea och 

Cesar. Färgsprakande sminkad och viftande på sin traditionsenliga och genuskodade 

körsbärsröda klänning står hon på högklackade skor i samma röda färg. 

– Tror ni att jag duger så här? frågade Cesars mamma.  

   Hon snurrade runt ett varv så att de skulle se kläderna från alla håll.  

   – Du är jättefin, sa Asta.  

   – Om de inte ger dig jobbet är de dummare än tåget, fyllde Bea i. (s. 134) 

Ska Cesars mamma bedömas efter sitt utseende snarare än efter sin kompetens? Enligt texten 

och illustrationen verkar det som det. 

   Följande två exempel används i exemplifierande syfte eller liknelser i själva berättelsen. 

   – Jag ska aldrig mer ljuga, sa Bea. Det blir så krångligt så fort man ljuger det minsta.  

   – Jag tror inte att det går att låta bli, sa Asta. Tänk om din mamma har klippt sig. Du tycker att 

det är superfult, men hon är jätteglad. Och så frågar hon vad du tycker.  

   Bea förstod vad Asta menade. (s. 133)  

Här lyfts utseende fram som viktigt för Beas mamma. Inga motsvarande (utseendemässiga) 

beskrivningar görs av pojkar/män, däremot görs följande: 

   – Larva dig inte, sa morfar. Grus är till för att gå på.  

   – Men då förstör jag ju dina fina ränder, sa Cesar.  

   Morfar skrattade och la armen om Cesars axlar.  

   – Det är det som är meningen, sa han. Det är då det är som bäst. Prydliga rader som någon 

rufsat till lite.  

   – Som när man kommer ut från frisören? sa Cesar. 

   – På pricken. Man känner sig jättelarvig [min kurs.] med håret alldeles tillsnofsat, men om 

man bara får rufsa till det lite så blir det ursnyggt. Nyklippt utan att det syns. (s. 96)  

Responsen Cesar får av sin morfar när han visar omtanke kan tolkas ha en reglerande 

funktion, eftersom Cesar kan vara på väg att överskrida “acceptabla” beteenden för sitt genus, 

och scenariots utveckling verkar vilja försäkra oss läsare ytterligare om att Cesar inte är 

(feminin) så mån om det yttre.  

 

  

8.5.2  Cirkussommar 

I mitten på bilden till ”Föreställningen kan börja”, en cirkusföreställning, visas två clowner 

där minst en ser ut att vara man. Den enda gången en, vad det utåt sett verkar vara, sminkad 

eller snarare maskerad, man tar plats. Bortsett från honom och de yngre barnen har Angela, 

den enda kvinnligt könade karaktären, ett minst sagt välsminkat ansikte på alla bilder hon är 

med i. 

  Ovannämnda exempel visar att läseboksillustrationerna och även texten ger uttryck för att 

kvinnors utseende är viktigt och befäster i sin tur en objektifierande bild av den 



Nathanella Guggenheim 

relationsinriktade kvinnan i förhållande till subjektet hon finns till för – mannen, som inte 

behöver bemöda sig med sådant trams då han är fullkomlig och oberoende. Trams skriver jag 

eftersom de tillfällen när män sminkar sig (till clowner) eller uppvisar någon slags 

utseendefixering (Cesars och hans morfar angående det nyklippta gräset/frisyren) är i 

sammanhang där detta (kvinnligt kodade) beteende förlöjligas och nedvärderas. 

 
  

8.6  Barnomsorg och familjeliv 

Skolverket (2006a) fann i sin läromedelsgranskning en till synes harmlös framställning av 

familjer men vid en närmare eftertanke att andra familjetyper än kärnfamiljen, exempelvis 

icke-heterosexuella, visades i samband med att homosexualitet formulerades explicit. ”På så 

vis framstår den heterosexuella familjen alltjämt som den ”normala” familjen, ”familjen om-

inget-annat nämns” (s. 39). Huruvida detta överensstämmer med valda läroböckers innehåll 

redogörs för närmast. 

 

8.6.1  Diamantjakten 

Astas mamma och pappa skildras som jämbördigt delaktiga hemma genom bådas visade 

intresse för hem och trygghet, tolkningar jag grundar på följande utdrag: 

Två rostade mackor med apelsinmarmelad och en kopp te slank snabbt ner. Sedan plockade 

Asta ihop sina saker och gjorde sig klar att gå till skolan.  

   – Vänta på mig! ropade pappa inifrån badrummet. Och glöm inte att borsta tänderna extra 

noga.  

   Varför skulle hon vänta på honom? Och varför var det så viktigt med tandborstningen?  

   – Du ska till tandläkaren idag, sa pappa. (s. 51) 

Här framgår pappas deltagande i hemmet ganska tydligt och han verkar hålla reda på ärenden 

som inte bara rör honom själv, vilket kan sägas bidra med en alternativ bild till den mer 

individinriktade mannen som enligt forskning (Svaleryd, 2002) är desto vanligare. Ett annat 

exempel som visar på Astas pappas närvaro i hemmet är efter att Asta kommit på sin storebror 

Sigge med att läsa högt ur hennes dagbok för sin kompis Teddy. 

Asta begravde huvudet i kudden igen och grät så att hon hulkade, långt efter att tårarna borde ha 

tagit slut.  

   Då slogs dörren upp.  

   – Potatis eller ris till fisken? frågade pappa.  

   Asta svarade inte.  

   – Men vad är det gumman? sa pappa och satte sig på sängkanten. Har det hänt något?  

   Asta tänkte inte svara, men när pappa strök henne över ryggen och ännu en gång frågade vad 

som hänt, så brast det. (s. 83) 
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På bilden till texten sitter Astas pappa jämte henne på sängen och klappar henne på ryggen 

med ena handen. Han har på sig ett förkläde och håller i en slev med andra handen. Han tittar 

på henne bekymrat med höjda ögonbryn. Dessa skeenden indikerar att han har en central roll i 

hemmet, dels i matlagning och dels i trygghetsskapande. Ett annat exempel finns i 19:e 

kapitlet ”Feber till frukost” där Asta svimmar. 

   Pappa klappade henne på kinden. 

   – Asta, hur är det? Jösses, hon är ju kokhet. Det blir ingen skola för henne idag. Då kvicknade 

Asta till.  

   – jo, sa hon. Jag måste gå.  

   – Kommer inte på fråga, sa mamma. Feber betyder sängen.  

   Sedan vände hon sig mot pappa.  

   – Och hemmadag för dig. Det är din tur. (ss. 106-107) 

Här kommer även Astas mamma in i bilden och att det är pappas tur denna gång att stanna 

hemma tyder dels på att mamma stannade hemma sist och dels på att de har ett schema. Detta 

signalerar i sin tur att mammans jobb är lika viktigt som pappans och förmedlar en bild av 

kvinnan som jämbördig mannen. Det framgår även tydligt i både text och bild att det i första 

hand är pappan som sammankopplas med omvårdnad av sitt barn och hushållssysslor, vilket 

utgör ännu ett tydligt normbrott.  

   Men hur beskrivs andra pappor i samma lärobok? Tillhör Astas pappa normen eller avviker 

han från den? Det enda vi får reda på om Cesars pappa är att han kom “från Argentina” 

(s.116). Beas pappa syns på bild en gång (på s. 92) och nämns i början som den som gav Bea 

nynallen i present, annars syns han inte heller till. Astas närvarande pappa hör alltså inte till 

det vanliga utan görs till undantag snarare än regel.  

 

8.6.2  Cirkussommar 

“Först behövde hon bara ringa pappa.” (s. 6.) “Pappa väntade med middagen” (s. 10).” – Jag 

måste bara ringa pappa” (s. 18). Dessa uttryck i texten uttrycker att pappan är den som 

ansvarar för barnomsorgen och lagar mat i hushållet vilket till en början kan uppfattas som 

normbrytande. Men vid närmare eftertanke och med hänsyn till att det aldrig nämns någon 

mamma i berättelsen riskerar pappans plats i köket ske i brist på andra alternativ och göras i 

sin tur till undantagsfall. Detta resonemang styrks av det faktum att Julias pappa varken är 

närvarande i text eller bild förrän på sista sidan där han poserar tillsammans med Julia som är 

utklädd till clown framför en kamera han håller i. Detta kan tyda på avståndstagande till att 

utöva intim och vårdande omsorg. Pappan gestaltar den (enda) manliga karaktären och “får” 

(enligt de normer som finns i samhället) kanske inte porträtteras med kvinnligt kodade 
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beteenden som att uttrycka sig emotionellt och språkligt uttrycksfullt då manligt förknippas 

med logik. På så vis övertygas vi läsare om att Julias pappa är en ”riktig” man trots att han är 

ensamstående och ganska mån om sin dotter.  

  Denna familjekonstellation är dock fortfarande normbrytande på så sätt att den inte utgörs av 

den heteronormativa kärnfamiljen, speciellt med tanke på att varken någon mamma – eller 

förväntningar på någon sådan – går att utläsa. 

 

8.7  Övrigt 

Här kommer ytterligare utdrag och avsnitt i böckerna som jag funnit eller reagerat över som 

normreproducerande eller normbrytande med hänseende på aspekter kring kön, sexualitet och 

etnicitet.  

 

8.7.1  Diamantjakten 

  

Vad heter den här då?  

   Bea ryckte på axlarna. Hon hade aldrig brytt sig om att döpa nynallen.  

   – Klart den måste ha ett namn, sa Olle. Någon som har ett förslag?  

   – Maj-Björn, sa Sam direkt. Maj efter Maja [klassens tidigare lärare] och så är det ju en björn. 

Det tyckte alla var ett utmärkt förslag.  (ss. 20-21) 

Vid en första anblick verkar Nynallen kön- och namnlös men vid en andra anblick skulle 

nallen faktiskt kunna vara Nynallen med manligt kön. Nynallen kan tolkas som ett namn och 

så är den enligt bilden grön med en stor röd fluga på halsen/bröstet. Ett könsneutralt intryck av 

Nynallen hade krävt att de yttre attributen varit därefter, alltså könsneutrala. Att klassen 

bestämmer sig för att ge Nynallen ett könsöverskridande namn, innehållande ett som direkt 

anses kvinnligt, fast Nynallens yttre attribut är manligt kodade kan därför anses vara en direkt 

normbrytande handling. Detta är intressant i relation till forskning, såsom Hirdmans 

genussystem (se Mattsson, 2010), som påvisar att manligt värderas högre än det som tillskrivs 

som kvinnligt och utgör förutsättningen för – och samtidigt orsaken bakom – att könen hålls 

isär. Mer konkret innebär detta att det anses socialt accepterat för kvinnor att ta till manliga 

attribut eftersom manligt värderas högre. Motsatsen däremot, det vill säga att pryda manfolk 

med kvinnligt kodade attribut anses i regel förlöjliga och ”sänka” honom. Detta stycke är 

därför normbrytande på flera nivåer, speciellt i relation till konsekvenserna som jag uppfattar 

som hånfulla (i Egenskaper). Dessa konsekvenser tillåts som sagt vara utan att problematiseras 
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trots att det i boken dyker upp ett ypperligt tillfälle för just problematisering. Det sker i 6:e 

kapitlet, ”Maj-Björns första resebrev”: 

Barnen försökte se vad Olle höll i.  

   – Det här, sa han och gjorde en paus så att spänningen skulle stiga, det här är det första brevet 

från Maj-Björn! […]  

   – Var är han? Frågade Asta. Eller … hon.  

   – Just det, sa Olle fundersamt. Det där är en intressant fråga. Är maj-Björn en pojknalle eller 

en flicknalle? Med tanke på namnet, så kan man ju faktiskt undra. Å andra sidan kanske det inte 

är särskilt viktigt. Jag minns när jag var liten …  

   Många i klassen fnissade. De förstod att Olle bara drog ut på det, retades med dem. (s. 35) 

Olle tar alltså upp tråden här genom att börja samtala kring tvåkönsnormen med en ton som 

känns genuin och som kan leda till en eventuell utmaning. Dock riskerar detta försök att falla 

platt genom den lättsamma frasen ”retades med dem” som ger monologen en helt annan 

karaktär med en eventuellt ironiskt skämtsam betydelse. Jag tror därför att Olles monolog och 

lärobokens budskap hade kunnat vara av ifrågasättande och normbrytande karaktär om den 

lättsamma frasen helt enkelt ströks. 

  Något annat som uppenbarar sig genom läsningen är att Sigge – som ikläds egenskaper som 

anses stereotypiskt maskulina (se Egenskaper), är medlem i en (heterosexuell) kärnfamilj och 

vit – utnämns till berättelsens hjälte. Boken handlar om Beas och klassens resande nalle som 

råkar innehålla Beas mammas värdefulla diamantring. När Bea fick reda på att en diamantring 

fanns inuti nallen ljög hon och sa till sin mamma att nallen var hos Asta så att mamma inte 

skulle bli orolig. Mot Beas önskan beger de sig till slut iväg till Asta för att hämta nallen (som 

Bea vet inte är där). Väl framme händer detta: 

   – Jag vet var den är, sa Sigge. Vänta så ska jag hämta den.  

   Han trängde sig in förbi Asta och Bea. Båda stirrade på honom med vidöppna munnar. Sedan 

stirrade de på varandra. Sedan stirrade de efter Sigge igen.  

   Sigge gick in i Astas rum, de hörde hur han rafsade omkring där inne. Efter en stund kom han 

ut igen. Med Maj-Björn.  

– Här, sa han och gav nallen till Bea.  

   – Ta-tack … flämtade Bea fram.  

   Asta kunde knappt andas. Hur sjutton hade det där gått till?  

   – Din slarver, sa Sigge till Asta. Du måste hålla ordning på saker du lånar.  

   Han blinkade i smyg till henne, [...]  

   – Jaha, då ska väl inte vi störa längre, sa Beas mamma. [...]  

   Asta vinkade matt och pappa stängde dörren efter dem. [...]  

   – Hur lyckades du med det där? sa Asta.  

   – Inget är omöjligt för en superhjälte, sa Sigge och låtsades blåsa krutrök från en pistolpipa. 

(ss. 128-130) 

Sigge berättar om hur det gick till och konversationen avslutas med att Asta tackar och talar 

om för Sigge att han är en superhjälte ”– Jag vet, sa Sigge” (s. 131). Jag reagerar på att hans 
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tidigare uppförande och förlöjligande jargong genom hela berättelsen (se Egenskaper) slätas 

över och belönas genom detta hjältedåd, där han får hela äran.  

 

8.7.2  Cirkussommar 

” – Hej tjejen! Vad heter du förresten? frågade Angela.” (s. 6). Benämningen “killen/killarna” 

och “tjejen/tjejerna” anser jag medverkar till att skapa särskiljning och olikheter mellan kön 

genom dess rättframma uppmaning till att killar/tjejer tillsynes självklart är killar/tjejer 

oberoende av deras personliga könsidentifikation. Därtill signaleras att killar tydligen är helt 

olika tjejer och tvärtom (eftersom det måste påtalas att det gäller killar och inte tjejer och 

tvärtom) och att de måste särskiljas.  

 

8.8  Slutsats 

Enligt Evans och Davies (2000) brukar ”riktiga” män (och pojkar) skildras som självständiga, 

självsäkra och benägna att ta risker till skillnad från flickor som förväntas vara relations- 

inriktade, osäkra och timida, vilket läroböckerna kan sägas både utmana och bekräfta. Att 

ilska beskrivs som bokstavligen för stor för Astas lilla kropp medan Cesars kropp enligt texten 

verkar bli en med ilskan (trots att de porträtteras som lika stora) och med tanke på vad tidigare 

forskning (Svaleryd, 2002) visar, att flickor generellt drar sig för att visa ilska av rädsla att 

förlora i närhet och relationer, kan detta tolkas vara en stereotyp skildring, del av den 

språkliga diskurs som talar om för oss vad som är manligt/kvinnligt och som formar 

oss. Likaså är förväntningar på flickor, om att de exempelvis ska gilla rosa sockervadd och att 

de ska vara måna om sitt yttre, konstruerande handlingar som är med och vidmakthåller den 

binära synen på kön som heteronormativitet förutsätter. Att okritiskt dra antaganden om att 

någon har vissa egenskaper utifrån vad den har mellan benen kan därmed resultera i 

handlingar som formar och begränsar dennes individuella uttryck och utveckling.  

   Denna tolkning anser jag styrks av det faktum att samtliga familjekonstellationer i böckerna 

verkar vara (heterosexuella) kärnfamiljer med undantag från Julias pappa och Cesars mamma 

som båda verkar vara ensamstående. Julias pappa framställs dock som en viktig 

bakgrundsfigur och Cesars mamma som oförmögen – fast med ett behagligt yttre. Jämför vi 

beskrivningen av Julias pappa med Astas pappa uppenbarar sig en tydlig skillnad. Astas pappa 

är närvarande trots att de är två vårdnadshavare medan Julias pappa knappt syns till trots att 

han har hand om henne själv. Men, utifrån ett intersektionellt perspektiv, och med tanke på 
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vårt heteronormativa samhälle, görs Astas pappa till en “riktig” man bara genom att ingå i ett 

heterosexuellt förhållande medan Julias pappa är ensamstående utan denna (heterosexuell-är-

lika-med-riktig-man) försäkran som samtidigt ger utrymme att utmana gränser för vad 

manligt/kvinnligt innebär. (se Ambjörnsson, 2008; Hedlin, 2010; Mattsson, 2010)  

  Behandlingen av Maj-Börn, som kan tänkas representera transpersoner, öppnar för att visa, 

utifrån det intersektionella perspektivet, hur under- och överordning konstitueras. Denna 

kategorisering mellan tydligt könade och otydligt könade sker i hierarkisk ordning och medför 

en isärhållning som markerar ett överordnat ”vi” genom att betraktas som normföreträdare i 

relation till ”de” som avviker från (hetero)normen (Hedlin, 2010). Detta visar sig konkret 

genom att den tydligt könade Sigge (med fler) står för “vi:et” som ser ner på “dem(n)” som 

avviker från denna tvåkönsnorm. 

   Det läsningen också gör är dock att till viss del utmana, men till större delen bekräfta, 

normer som talar om för oss att det är mer accepterat för flickor att ikläda sig maskulina roller 

och beteendemönster än för pojkar att ikläda sig feminina (Eidevald, 2013; Lahelma & Öhrn, 

2011). Detta kan exemplifiera Hedlins (2010) teori om att dessa normstrukturer är 

förhandlingsbara, att genus “görs” på varierade sätt, vilket innebär en mångfald femininiteter 

respektive maskuliniteter att vara på. Men att det utifrån läsningen anses mer accepterat för 

flickor/kvinnor att ta till manligt kodade attribut än tvärtom kan sägas påvisa genussystemet 

med dess tydliga regel om att manligt faktiskt värderas högre (se Eidevald, 2009; Jalmert, 

2003; Mattsson, 2010; Molloy, 2003). 

  Någon närmare innehållsanalys över materialets fördelning av representanter för kön har inte 

gjorts eftersom jag anser att kön är en alltför komplex och mångfacetterad kategori. Yttre 

attribut, egenskaper och fysik behöver inte överensstämma med personens könsidentitet då 

denna är en subjektiv upplevelse av vem och ”vad” en är, och därför finns oändligt många 

olika sätt att definiera sig på. En eventuell uppdelning skulle därför innebära en förenklande 

syn som i sin tur skulle befästa redan alltför inrotade grupperingar. Här kommer vi in på nästa 

punkt. Det som inte nämns i läroböckerna, men som också är tolkningsbart, är nämligen 

uteslutandet av det könsneutrala personliga pronomenet hen, vilket kan diskuteras. En 

förklaring bakom detta kan vara att läroboksmaterialet kom ut 2012, medan ordet hen fått allt 

större spridning i allmänt språkbruk under de senaste åren.  

  När det kommer till beskrivningar av etnicitet anar jag under läsningen av Diamantjakten en 

tydlig västerländsk utgångspunkt, vilket inte alls är konstigt med tanke på att vi lever i det 

vilket bär med sig svårigheter att se bortom det. Men att nämna kyrkor (vilka alternativt skulle 

kunna utelämnas eller varieras med en moské eller synagoga), skildra familjen med icke-
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västerländsk bakgrund som ett med problem som vita kan lösa – och löser, antyder en 

avsaknad av normkritiskt förhållningssätt, vilket är allvarligt då dessa beskrivningar är delar 

av diskurser vi alla tar del av, utsätts för, speglar oss i, identifierar oss med och blir till genom. 

Oavsett om de är skapta genom tolkningar eller speglingar av samhällssituationer, är det valda 

samhällssituationer som på samma gång väljer bort alternativa situationer/berättelser. De 

riskerar därmed att upprätthålla orättvisa maktstrukturer där vita västerländska kulturer anses 

överlägsna på bekostnad av “de andra” (jmf Lindholm Schulzs).  

   Naturligtvis ser och köper eleverna allt detta utan att ifrågasätta, vilket är problematiskt då 

det för med sig skadliga normer och snäva ideal som i sin tur befäster maktstrukturer. Studiens 

resultat anser jag därför, likt Skolverket (2006a, 2006b) och DO (2012), visar på vikten av att 

förhålla sig normkritiskt i dagens skola och, i relation till läraruppdragets utformning i 

aktuella styrdokument, att lärobokstexters latenta innehåll bör granskas och problematiseras.  
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9  Diskussion 

Till mitt framtida yrkesval hör uppdraget att välja läromedel som eleverna ska ta del och lära 

av, dessa har en stor potential att stödja undervisningen och engagera, men förutom deras 

litterära och pedagogiska utformning är deras innehåll och huruvida detta befäster norm- och 

maktstrukturer av vikt. Jag har därför intresserat mig för hur kön, sexualitet och etnicitet som 

socialt konstruerade kategorier synliggörs, benämns och görs i läroböckerna Diamantjakten 

och Cirkussommar.   

 

9.1  Resultatets betydelse för skolan 

Skolans uppdrag består i att skapa en lärandemiljö där barn och elever får möjlighet att 

utveckla sina kunskaper, förmågor och intressen utan att bli begränsade av föreställningar om 

kön, sexualitet, etnicitet, klass, ålder och så vidare. Hur står sig studiens resultat mot detta 

påstående och bestämmelser om att alla barn och elever ska ges likvärdiga möjligheter till 

kunskapsbildning? Läroböckerna verkar vid första anblicken ganska korrekta. Flertalet av 

texterna verkar vända sig till mångfalden av barn då de innehåller sådant som kan intressera 

unga elever generellt, det vill säga texter om gosedjur, fotboll, vänskap och äventyr.  

  Men efter att ha tittat närmare på vilka normer som valda läromedel förmedlar har ett 

heteronormativt mönster uppenbarat sig där skildringar av män och kvinnor tydligt skiljer sig 

från varandra. Det finns undantag, men kvinnliga karaktärer porträtteras i regel med fokus på 

utseende och relationer i motsats till män med aktiviteter. Eftersom parrelationer och övriga 

antas vara heterosexuella framställs heterosexualitet som given och som det ”normala”.  

   Genom befästande av dessa föreställningar förstärker böckerna konstruerade skillnader 

mellan könen och betydelsen av kön och heterosexualitet, samma föreställningar som tar ifrån 

barns och elevers möjligheter och rätt att utforska sin könsidentitet och sexualitet på lika 

villkor. Evans och Davies (2000) hänvisar till studier om unga elevers beteende och påvisar, 

likt Eidevald (2009) och Svaleryd (2002), att ”boys and girls recognize acceptable behavior 

for their gender at early ages” (s. 266). Aktuella läroböcker, Diamantjakten i synnerhet, bär på 

tydligt könskodade beteenden och begränsningar, vilket påverkar barns självbild och 

identitetsskapande processer (se Mattsson, 2010; Radovic, 2008). Exempelvis så påverkas och  

formas flickor på så vis till att lägga stort fokus på sitt yttre vilket kan leda till osund 

självkritik och utseendefixering medförande en problematisk relation till mat, träning och 

riskfyllda korrigeringar. 
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  Läroboken Diamantjakten präglas av en västerländsk tradition och kan i sin helhet tolkas 

vara eurocentrisk. Om något annat är möjligt, med tanke på att vi lever i ett västerländskt 

samhälle, är diskutabelt men jag anser det vara det med tanke på dagens teknik som öppnar 

för internationella perspektiv, kunskaper och nyanser. Diamantjakten anser jag även befäster 

könsstereotypiska beskrivningar, vara (hetero)normerande och diskriminerande (med tanke på 

behandlingen av den tvåkönsnorm-brytande Maj-Björn) och inte i linje med skoldokumentens 

förordningar och rekommendationer. Detta visar på vikten av att kvalitetsgranska oavsett om 

läromedlen säger sig utgå från Lgr11 eller inte.  

   Cirkussommar däremot – med sin huvudkaraktär Julia som inte ”blir till” genom relationer 

utan genom sysselsättning och intressen och sin ensamstående pappa – utmanar stereotypiska 

könsbeskrivningar och ger därför intrycket av att vara resultat av en normkritisk ansats. 

Därför anser jag att Cirkussommar i högre grad stämmer överens med skoldokumentens 

bestämmelser. Sådana skildringar, som i Cirkussommar, tror jag öppnar för ytterligare 

konstruktiva förändringar och visar på läromedlets möjligheter att verka genusmedvetet. 

  Barns och elevers förståelse och kunskapsbildning sker utifrån tolkningar av erfarenheter i 

deras omvärld och i samspel med andra (se Mattsson, 2010). Att kritiskt granska läromedlen 

som används i undervisningen är därför av värde. Språket som används i dem, oavsett deras 

litterära och pedagogiska utformning, kan medverka till att antingen snäva in eller vidga 

barnens och elevernas uppfattning om sig själva och sin omvärld.  

   Det handlar om att skapa en respektfull inlärningsmiljö med hjälp av språket och 

normkreativitet, varigenom vi kan undersöka vilka normer som inte är exkluderande. 

Konkreta och kortsiktiga lösningar kan vara ändringar i delar av texten och bilderna, att ta 

bort och lägga till, välja texter där personer med funktionshinder, icke-heterosexuella 

och/eller med en icke-västerländsk etnisk tillhörighet ingår som något givet. Alternativa 

berättelser skulle utmana och nyansera rådande diskurser, bidra med fler valmöjligheter att 

definiera och positionera sig som individ och därmed gagna ett samhälle och skola som vill ge 

alla barn och elever likvärdiga möjligheter till personlig utveckling och kunskapsbildning. 

   Att läroboksförfattare och förlag ger ut läromedel utifrån vad de tror lärare vill ha (Brodow, 

1996a) visar på lärares maktposition i att välja och påverka läromedlens utformning och 

innehåll. Om lärare ställer normkreativa krav på läromedlets utformning kommer det att visa 

sig. Det hör till lärarens professionella ansvar att med den makten som ges påverka 

samhällsutvecklingen i den riktning skolans styrdokument ger anvisningar om. Tillsammans 

kan vi göra stor skillnad, men varje gång vi avsäger oss rätten att påverka låter vi andra 
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krafter göra det och i en riktning som inte nödvändigtvis överensstämmer med lärarens 

uppdrag, formuleringarna i Lgr 11, allmänna råd och lagar.  

 

9.2  Avgränsningar 

Slutsatserna har dragits utifrån valda undersökningsmetoder så andra metoder hade kunnat ge 

annan information, men för att få ett intressant och välgrundat resultat kan det vara värdefullt 

med avgränsning efter uppsatsens omfång.  

  En klandervärd avgränsning till följd av studiens tids- och storleksmässiga inramning, och en 

stor brist utifrån ett intersektionellt perspektiv är att jag har valt att fokusera på vissa sociala 

kategorier. Mitt val av att studera aspekter knutna till kön, sexualitet och etnicitet, har 

inneburit uteslutning av andra inte mindre signifikanta sociala kategorier såsom klass, 

religion, ålder, funktionsförmågor etcetera. Detta kan vara något för framtida forskning. 

  När jag valde ämnesområde, teoretisk utgångspunkt och metod uteslöt jag samtidigt andra. 

Genom att fokusera på läroböckernas innehåll och inte på varför eller hur de används ute i 

skolverksamheter har andra tänkbara metoder som intervjuer, enkäter eller deltagande 

observationer (alternativt dolda) avlägsnats. Detta dels för att arbetets tids- och 

storleksmässiga omfattning inte tillåter och dels för att jag huvudsakligen har varit ute efter 

vad läroböckerna förmedlar, vilket alla – oavsett var eller hur en bor, ens kön, sexualitet eller 

etniska tillhörighet – utsätts och påverkas av. Av samma anledning, det vill säga att alla barn 

och elever utsätts och påverkas av läroböckernas innehåll, måste alla skolor inordna sig efter 

de värden och normer som finns inskrivna i styrdokumenten. 

  En annan intressant och viktig aspekt, som jag dessvärre fått utesluta, har en didaktisk prägel 

och handlar om att lära eleverna hur de själva kan upptäcka perspektiv, och förhålla sig 

kritiskt och öppet gentemot läromedlen. Detta förutsätter dock lärare som själva är 

välförankrade i vad det innebär, vilket kan sägas motivera ämnet föreliggande undersökning 

behandlar ytterligare. Genom att använda ett normkritiskt perspektiv i undervisningen tror jag 

dessutom att möjligheten ökar att eleverna själva förhåller sig kritiskt gentemot olika 

maktförhållanden. 

 

 

9.3 Förslag till fortsatt forskning 

Olika perspektiv bidrar till ökad förståelse. Att inkludera eller fokusera på den sociala praktik 

som läroböcker eller läromedel är delar av bidrar till en helhetsbild av deras diskursiva roll i 



Nathanella Guggenheim 

undervisningen och inflytande hos eleverna. Att exempelvis intervjua elever och fokusera på 

deras tankar om hur de uppfattar läromedel vore därför givande.  

   Hjertson och Svaleryd (2012) understryker betydelsen av att involvera eleverna i 

likabehandlingsarbetet för att skapa trivsel och god atmosfär, samt kännedomen om att 

vardagsfenomen uppfattas olika beroende på ålder, etniska och sociokulturella bakgrund, kön 

etcetera. 

 

9.4 Slutord 

Genom detta arbete har en ambition varit att utveckla en djupare förståelse för hur en kan 

identifiera språkliga handlingar som bekräftar eller utmanar traditionella könsmönster, 

heteronormativitet och etnocentrism.  Det normkritiska och intersektionella perspektivet har 

öppnat för att göra just detta – kunna identifiera beteendemönster som är direkt kopplade till 

stereotypa föreställningar om kön, sexualitet och etnicitet i läroböckerna. Nästa steg blir att 

bryta det. 

  Värdeladdade normer existerar i läroböcker, i skolverksamheter, och formar våra barn, elever 

och framtid. Jag är därför övertygad om att vi i skapandet av ett jämlikt samhälle – där alla 

känner sig önskade, sedda och värdefulla oavsett vilka sociala kategorier vi tillhör eller inte 

tillhör – verkligen behöver ta till oss ett normkritiskt förhållningssätt och intersektionell 

genuspedagogik. Att vara medveten om olika sociala normer, om hur de fortlever och 

reproduceras och vilka följder dessa har för lärandeprocessen, för med sig vetskapen om att de 

är (re)konstruerade och (re)konstruerande praktiker som kan ifrågasättas, motarbetas och 

förändras.  

    ”Men ramar och gränser är viktigt” har jag hört av lärare under den verksamhetsförlagda 

utbildningen när jag har tagit upp liknande diskussioner, att ramar och gränssättning skapar 

stabilitet i klassen. Men borde vi då inte skapa ramar och gränser som skapar trygghet och 

stabilitet åt alla? Jag syftar på medveten ram- och gränssättning, av skolverksamma 

pedagoger, som inkluderar, involverar och finns till för att se till allas bästa, det vill säga ram- 

och gränssättning som aktivt motsätter sig begränsade möjligheter, kränkande behandling, 

diskriminering och utanförskap. Det ingår faktiskt i skolans uppdrag. Kunskapsbildning och 

personlig utveckling hör ihop menar Skolverket (2013), och en framgångsrik 

kunskapsbildning och personlig utveckling kräver, enligt Erdis (2011), en trygg och tillåtande 

lärandemiljö. Med hjälp av ett normkritiskt förhållningssätt får vi ett bättre grepp om 

sociokulturellt konstruerade ramar och kan därigenom reglera dem snarare än tvärtom. 
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10  Sammanfattning 

Utgångspunkten för denna läromedelsundersökning är läroplanens mål att skolan ”har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster” och främja alla elevers kunskapsutveckling 

oavsett sexualitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning och funktion (Lgr 11, 2011, s. 

8). Skolans huvuduppdrag är alltså att skapa förutsättningar för alla barn och elever att 

utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om kön eller olika 

etniska grupper, men utan förankring av skolans lagar och styrdokument i verksamheten faller 

detta uppdrag platt. 

   Avsikten med föreliggande läromedelsundersökning har varit att genom en diskursanalytisk 

ingång synliggöra dels hur (dolda) budskap och maktförhållanden mellan olika sociala 

kategorier förmedlas i läroböckerna Diamantjakten och Cirkussommar, och dels huruvida 

dessa böcker är förenliga med styrdokumenten. Dessa två läroböcker används i 

svenskundervisningen i skolans tidigare år och ska utgå från Lgr 11.  

   De teoretiska utgångspunkterna utifrån vilka jag analyserat läroböckerna grundar sig på 

konstruktivistismen och utgörs av normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt.  

  Resultatet visar att båda läroböckerna är heteronormativa, Diamantjakten i synnerhet som 

därtill bär på könsstereotypiska och eurocentriska föreställningar. Detta går givetvis inte hand 

i hand med skolans styrdokument och rekommendationer. Dock kan en i Cirkussommar 

urskilja försök till rubbningar av normer genom exempelvis sättet på vilka kvinnligt/manligt 

könade karaktärer beskrivs och benämns, vilket kan öppna för vidare förändringar i riktning 

mot läroplanens mål. 

   Resultatet är därmed inte entydigt, men visar på vikten av att kvalitetsgranska läromedlen 

oavsett om de säger sig utgå från Lgr11 eller inte. Läromedel kan fungera som en mötesplats 

där jämlikhet mellan olika socialt konstruerade grupper råder och i sin tur fungera som medel 

i det normkreativa förändringsarbetet, det är upp till oss att skapa det. 
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Bilaga 1 

Frågorna jag ställt texterna i läroböckerna: 

1. Exkluderande eller inkluderande? Fungerar texten inbjudande eller uteslutande? Vem 

vänder sig texten till genom sitt språkbruk och sina exempel? Vem kan och vem kan 

inte identifiera sig i språket? Vem är och vem är inte inkluderad? Vilka/vems 

erfarenheter, kroppar, identiteter, symboler inkluderas/exkluderas? Synliggörs hbtq-

personer eller icke-vita personer? På vilket sätt? 

 

2. Kan läromedlet uppfattas som kränkande utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning?  

 

3. Tar läromedlen upp frågor som rör jämställdhet? På vilket sätt? 

 

4. Har texten eventuellt tillrättalagda exempel/ordval för att appellera på flickor/pojkar 

eller är den genusinkluderande, dvs. inkluderande fler alternativa perspektiv för både 

flickor och pojkar? Eller hbtq-inkluderande?   

 

5. Vilka ”självklarheter” och värdemässiga utgångspunkter och antaganden bygger 

texten på, både uttalat och outtalat (med fokus på kön, sexuell läggning, etnisk 

tillhörighet)? Förmedlar läromedlen en stereotyp bild av vissa etniska eller religiösa 

grupper?  

 

6. På vilket sätt appellerar texten till elevers intressen och erfarenheter? Vilkas och vilka 

intressen och erfarenheter?  

 

7. Vem är bärare av problem och vem är lösaren? Vem framställs som offer och vem 

framställs som hjälte? 

 

Frågorna jag ställt bilderna i läroböckerna: 

1. Vad fångar min uppmärksamhet? 

 

2. Hur kopplas bilden till texten? 

 

3. Stereotyper? Hur framställs flickor/kvinnor och pojkar/män i text och bild? I vilken 

mån uppluckras eller befästs traditionella könsroller? 

 

4. Vad gör personen på bilden? Är hen aktiv eller passiv? Poserar personen? På vilket 

sätt? Ser hen bestämd eller osäker ut? Leende? Svag eller stark? Vem ler? 

 

5. Framställs personen som objekt (passiv, till för betraktaren) eller subjekt (aktiv, 

kännande, handlande) 


