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English abstract  

” 100 thousand years ago, there were people like us in Africa”- A critical discourse analysis 

of norms in a history school book” 

 

In an ever-changing society, what is considered normal is also changing. Gender issues, ethnical 

questions and groups of people that have not been considered “norm” in the past are now visible 

and present phenomena in our everyday lives.  

 

The Swedish curriculum consists of two parts where the first is common values that are to be 

lived and taught in the classroom. The second part is the subject’s syllabi, with the aims and 

goals of e.g. the subject of history.  

 

Research shows that the subject of History is one of the school subjects were teachers put the 

largest amount of trust in the textbook. With no governmental control of the books, there is a 

big need to examine if the most commonly used history textbook follows the curriculum in not 

only the subject of history, but also in the values presented. Does it contain specific norms when 

it comes to people based on gender, sexuality, ethnicity, age, handicap, religion or transgender 

identity? 

 

The aim of this study is to through critical discourse analysis, examine the discursive 

construction of these groups, with focus on the norm, using post-colonial theory, queer theory 

and a term called “and-history”. Our results show that there is a systematic otherisation in all 

categories throughout the book.  
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1. Inledning  

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig 

in i andras villkor och värderingar (Skolverket 2010).  

Citatet ovan är hämtat ur värdegrundsdelen av läroplanen, där går det även att läsa om skolans 

uppdrag: för att ge eleverna en trygg identitet, ska skolan ta hänsyn till varje individ och ge hen 

möjlighet till ett medvetande om sin egen historia. Där står även att skolan ska ”låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet” (Skolverket 

2010). Carsten Ljunggren skriver i artikeln Identitet som konstitutivt handlande om förstärkning 

av identitet som en fråga om identifikation. Han nämner hur vi pratar om vad barnet är utifrån 

kategoriseringar. Till exempel svensk, invandrare, pojke, homosexuell etcetera och att skolan 

sällan nämner vem barnet är (Ljunggren 1999, s.83).  

I värdegrundsdelen av läroplanen står det även om det svenska samhällets internationalisering, 

och den kulturella mångfalden som följer på den (Skolverket 2010). Enligt Skolverket ska all 

undervisning genomsyras av läroplanens inledande kapitel, värdegrunden (Skolverket 2010). 

Denna innehåller en mall för det fostrande element som är en del av skolans uppdrag. Forskning 

har visat vikten av ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan/skolan: dels för att undvika att 

upprätthålla och skapa ojämlika sociala relationer samt villkor, dels för att kunna bedriva ett 

framgångsrikt likabehandlingsarbete (Södertörns högskola s.1). 

Mot bakgrund av att samhället uppvisar en allt mer normkritisk syn, samt att Sverige har en 

rekordartad invandring (Statistiska Centralbyrån 2016) finns det ett stort behov av att ställa 

värdegrunden mot praktiken. Läroboken kan ses som en central del av praktiken då lärare har 

en tendens att luta sig mot läroböcker i sin lektionsplanering, vilket enligt forskning präglar 

historieämnet i synnerhet (Calderon 2015). En undersökning från 2009 visar att 83% av de 

svenska historielärarna använde sig av läroböcker i sin undervisning (Helgason och Lessig 

2009, s.116). Utifrån detta vågar vi dra slutsatsen att läroböcker utgör ett läromedel som många 

elever möter under sin historieundervisning. Den stora exponeringen ställer krav på att 

läromedlets innehåll följer de ramar regeringen och Skolverket presenterat.  
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Enligt skollagen 4§ ska undervisningen utveckla kunskaper och värden hos elever (2010:800), 

två begrepp som nämns utan inbördes ordning. Men om nu läroboken är grunden för den 

primära undervisningen är det viktigt att undersöka om den i Stockholm mest använda 

läroboken i ämnet historia 4-6 avspeglar de nämnda förändringarna i samhället och 

värdegrunden eller om den i huvudsak är inriktad på de kunskapsmål som presenteras. 

Samhället har förändrats. Vilka spår av denna förändring ser vi i den mest använda 

historieboken? Viktigt att nämna är att det sedan 1991 inte finns någon läromedelsgranskning 

(1990/91:11), så det ställs inga krav på att en viss lärobok som används som läromedel måste 

följa läroplanen. Av denna anledning vill vi fokusera på läroböcker för historieundervisning på 

mellanstadiet för att undersöka normer i historieboksdiskursen. Vi har valt den mest använda 

historieläroboken i Stockholms län och granskat den med hjälp av kritisk diskursanalys med 

fokus på skapandet och omskapandet av normer.  

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom kritisk diskursanalys undersöka hur de i värdegrunden 

specificerade sociala kategorierna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

framställs i en historiebok för mellanstadiet när det gäller normer. 

2.1 Frågeställningar  

 Vilken förekomst av normer finner vi vid analys av struktur, ordval 

och konstruktion i läroboken? 

 På vilket sätt skapas och omskapas dessa eventuella normer i 

beaktande av Postkolonial teori, Queerteori och ”Och-historia”? 

3. Bakgrund  

I detta avsnitt sker en presentation och definition av begrepp som genomsyrar uppsatsen (såsom 

normer och diskriminering) samt en redovisning av styrdokument och den numera 

ickebefintliga granskningen av läroböcker. 

3.1 Norm 

Begreppet norm kan definieras som en uppsättning av sociala koder för det som anses 

acceptabelt eller inte. Normer kan med andra ord fastställa det som anses ”normalt” och även 
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det som faller utanför det normala, icke-normen, som på så sätt blir ”det onormala” (Martinsson 

och Reimers 2008, s.9). Om man tillhör den rådande normen kan man ofta dra fördelar av detta, 

till exempel i form av privilegier och makt. På samma sätt kan man se nackdelar om man tillhör 

den grupp som inte hör till normen; sammantaget leder det till diskriminerande strukturer 

(Nationella sekretariatet för genusforskning 2016, 1). Normer är föränderliga, eftersom de både 

historiskt och geografiskt tar olika former och uttryck, detta innebär att de skapas. När man 

befäster de normer som finns så omskapas dessa, detta kallas även för reproduktion av normer. 

Kamali kallar denna reproduktion för ”status quo”, vilket betyder ett oförändrat tillstånd och ett 

bibehållande av normen. (SOU 2006:40, s.49). Förväntningarna på hur till exempel kvinnor och 

män ”ska” vara, gör på många sätt att människor pressas att passa in i olika ordningsstrukturer 

(Hirdman 2001, s. 6).  

 

Normkritisk pedagogik handlar om att skapa tolerans för det som avviker. Det är den norm som 

råder som kan ses som ett problem och inte, som ofta anses, den som särskiljer sig ifrån den. 

Målet med normkritik är inte att förinta förekomsten av normer i sig, utan att skapa förändring 

och ifrågasätta förhållanden i samhället. Vanliga normer är till exempel heteronormen, 

funktionsnormen, vithetsnormen och tvåkönsnormen. Även begrepp som binärt/linjärt kön, 

funktionalitet, funktionsvariation och funkofobi är vanliga när det gäller normer (Nationella 

sekretariatet för genusforskning 2016, 1).  

3.2 Diskriminering 

Normer och diskriminering hör samman. ”Det är lättare att identifiera och därmed särbehandla 

kategorier och individer som symboliskt eller materiellt placerats utanför det normala eller det 

gemensamma” (Sahlin och Machado 2016, s.176). Detta stöds av Burns som skriver att kulturell 

diskriminering ”baseras på ett vagt, generaliserat system av gemensamma normer, 

kategoriseringar, stereotyper och vi- och domparadigm” (Burns et al. 2007 s.186).  

I flera styrdokument finns formuleringar som liknar varandra. I värdegrundsdelen av läroplanen 

står det till exempel: 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
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sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas” (Skolverket 2010). 

Enligt Skollagens 14:e kapitel som avser kränkande behandling (2010:800) samt 

Diskrimineringslagen (2008:567), ska skolan arbeta aktivt och målinriktat för att förebygga 

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

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. 

DO kallar dessa för diskrimineringsgrunder (Diskrimineringsombudsmannen 2015) medan 

Lahdenperä kallar dem för sociala kategorier (Lahdenperä 2008). Det senare är den benämning 

som i fortsättningen kommer att användas i denna uppsats. Att förebygga diskriminering och 

arbeta interkulturellt är inte bara viktigt, utan även obligatoriskt då det är inskrivet i lagen 

(Bromseth och Wildow 2006, s.13). Ett interkulturellt förhållningssätt utgår från ”en 

inkluderande och icke egocentrisk världsbild, där de egna normerna och synsätten inte tas för 

givna. Den egna utgångspunkten (världsbilden, sättet att leva, erfarenheten) antas inte vara det 

enda rätta och normer och normskapande ifrågasätts, granskas kritiskt och utmanas” 

(Södertörns Högskola, s.1) 

3.3 Styrdokument 

Det finns ett flertal styrdokument som skolan ska följa. Skolans uppdrag och värdegrund är 

kopplade till skollag och läroplan. Läroplanerna tas fram av regeringen och skollagen beslutas 

av riksdagen (Skolverket 2010). Följande står i skollagen: 5§ ”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” (Utbildningsdepartementet 2010).  

3.3.1 Värdegrundsdelen i Läroplanen 

Det i skrivande stund huvudsakligen rådande styrdokumentet för lärare och elever är LGR11, 

läroplanen från 2010. Denna är uppdelad i tre delar. Den första heter Skolans värdegrund och 

uppdrag, den andra är övergripande mål och riktlinjer; båda dessa är fastställda av regeringen. 

Den tredje och största delen är enskilda kursplaner i respektive ämne med ämnets syfte, centrala 

innehåll och kunskapskraven som är fastställda av Skolverket (Skolverket 2010).  

Värdegrunden som infördes i läroplanen i och med LPO 94 har till huvudsyfte att värna om alla 

människors lika värde (Rosén 2015, s.61). Värdegrunden ska genomsyra hela utbildningen från 
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förskola till grundskola (Zackari och Modig 2003, i Rosén 2015, s.61). Värdegrunden ska inte 

ses som något fastslaget utan den är i ständig förändring då den ska avspegla det rådande 

samhället och dess värderingar som i sin tur också är i ständig förändring (Lindé s.143, 2000). 

Arbetet med värdegrunden är ett av skolans viktigaste uppdrag och går att ses som en 

grundstomme för hela skolgången. Med andra ord går det inte att bortse från denna del i 

läroplanen (Dahlkwist 2006, s 31). 

De strävansmål som presenteras i värdegrunden är inte lika handfasta eller konkreta som 

ämnesmålen. En elev betygsätts exempelvis inte efter värdegrunden. Värdegrundsmålen ses i 

stället som något slags ideal som är svårt att uppnå och därför menar Dahlkwist (Ibid) att större 

fokus läggs på de ämnesspecifika ämnesmålen istället för det mer långsiktiga 

värdegrundsarbetet.  

Det faktum att ämnesmålen tillskrivs större tyngd än värdegrunden, och att detta speglas i 

läroböcker, har vi en förhoppning att synliggöra i denna uppsats. Arbetet kommer dock inte att 

vara en jämförelse mellan mål och värden i en historiebok. Denna tyngdskillnad belyses enbart 

då det kan ge en förklaring till varför värdegrundsideal lyser med sin frånvaro i många 

läroböcker. 

Till varje ämne, som till exempel ämnet historia, finns ett av Skolverket utgivet 

kommentarsmaterial med riktlinjer och rekommendationer för hur undervisningen ska 

genomföras. Till värdegrunden finns dock inget sådant material att tillgå och därför är det mer 

diffust hur ett sådant arbete ska ske.  

3.4 Läroböcker 

Som det tidigare nämnts i uppsatsens inledning, är det faktum att läroböcker inte längre 

granskas relevant till denna studie. Efter 1991 bestämdes det att läraren skulle ta eget ansvar 

för de läroböcker som hen valt. Detta bestämdes delvis för att skolan var på väg mot en 

individualisering där en specifik lärobok kunde passa till en viss klass, men det gjordes också 

för att öka lärarens status genom att hen själv fick makt och befogenhet att välja läroböcker 

utifrån hens egen professionalism och ämneskunskap (Långström 1997, s 201-202). Detta ledde 

till en förändring av vad en lärobok är, för även om traditionella och kulturella mönster finns 

kvar i lärobokens innehåll har nu också denna blivit än mer kommersiell (Apple 1992 s.6). Med 

andra ord blir läroboksförfattare styrda av en ekonomisk marknad (Nicklas Ammert 2011, 
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s.141). Angerd Eilard (2011, s.242) menar då att den ”pedagogiska inramningen” påverkas av 

den alltmer likriktade normaliserade masskultur som råder. Detta betyder att läroböcker utan 

granskning enkelt kan bortse från värdegrund (värden) då skolan idag i Sverige är målinriktad 

(2015:194). 

4. Teori 

I det här avsnittet kommer vi att förklara den teori som vårt arbete baseras på, nämligen den 

Kritiska diskursanalysen, som i sin tur sker i beaktande av Postkolonial teori, Queerteori och 

Och-historia, samt de begrepp som hör till dessa teorier 

4.1 Kritisk diskursanalys: En paketlösning 

Kritisk diskursanalys används i vår uppsats som både teoretisk ram och som metod. Detta är 

enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s.10) det korrekta användningssättet. De kallar 

användandet av båda för en premiss för att arbetet ska fungera, en paketlösning. Däremot är det 

i arbetet tillåtet, rent av välkommet att infoga andra teorier eller perspektiv (Ibid), såsom vi 

nedan har kopplat och använt oss av Postkolonial teori, Queerteori, ”och-historia” och andra 

infallsvinklar i vår analys. Metoden/teorin kritisk diskursanalys tar sitt avstamp i Foucaults 

teoretiska begrepp diskurs (Foucault, 1993, s.57) och har sedan utvecklats av Fairclough till 

kritisk diskursanalys. 

4.1.1 Diskurs 

Det finns ett flertal sätt att förstå begreppet diskurs. En av definitionerna är ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, 

s.7). En diskurs kan med andra ord vara en text, en bild, en muntlig framställning eller något 

annat som är konstruerat. I vår uppsats är det läroboken PULS Historia som är den diskursiva 

text som vi kommer att analysera. Begreppet diskurs kan också användas som ett sätt att 

tillskriva något en mening genom språk. Genom att sätta ord på ett specifikt fenomen 

konstitueras detta och ges en innebörd. Här menar Winther Jørgensen och Philips att språket 

inte bara är en verbal kanal utan att det fungerar som en maskin som organiserar och formar 

den sociala världen (Winther Jørgensen och Philips, 2007 s.16). Simon Lindgren skriver: ”En 

av de viktigaste poängerna med diskursanalys är att man genom denna inte bara undersöker 

mening utan samtidigt de sociala institutioner som bär upp denna mening. En diskurs är således 

på en och samma gång ett språkligt och ett materiellt fenomen.” (Lindgren 2009, s. 115) 
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4.1.2 Kritisk diskursanalys som teori 

Syftet med kritisk diskursanalys är att utforska och kartlägga maktrelationer i samhället samt 

att ”formulera normativa perspektiv varifrån man kan kritisera dessa relationer och peka på 

möjligheter till social förändring” (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s.69). I vårt arbete 

ligger dock inte huvudfokus på förslag till förändring av lärobokskonstruktionen utan snarare 

på att uppmärksamma och belysa den diskursiva konstruktionen av de i värdegrunden 

specificerade sociala kategorierna. 

Den kritiska delen i begreppet kritisk diskursanalys handlar om kritik av det normativa. Det 

fokuserar på samhällets brister utifrån en normkritisk blick, och på hur man kan förebygga eller 

förbättra dessa brister. Kritiken är baserad på värden, och är till viss del ute efter att synliggöra 

gap mellan vad olika sociala grupper/samhällen påstår sig vara (rättvisa, demokratiska, 

omtänksamma) och vad de faktiskt är (Fairclough 1995, s.7). 

Enligt den kritiska diskursanalysens inställning till makt kan diskursen förtrycka och skapa 

obalans mellan grupper (Winther Jørgensen och Phillips 2000 s.69). Nedan följer några 

gemensamma drag för kritisk diskursanalys enligt Fairclough och Wodak som är hämtade ur 

boken Diskursanalys som teori och metod. Genom diskursiva praktiker (textproduktion och 

textkonsumtionsprocesser) formas och konstitueras samhället. Dessutom sker en kulturell 

reproduktion av de samhälleliga normer som råder när de mer vardagliga diskurserna träder 

fram (läroböcker, nyheter tv-program, spel med mera). Men det är också genom diskursiva 

praktiker som förändringar kan äga rum. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till att en diskurs 

både konstituerar och är konstituerad. Att den reproducerar/speglar en bestämd social form 

samtidigt som den bidrar till att forma världen (Winther Jørgensen och Phillips 2000 s.68). 

Ett primärt fokus för kritisk diskursanalys är hur maktrelationer och ojämlikhet konstruerar 

sociala missförhållanden (Winther Jørgensen och Phillips 2000 s.69) För att synliggöra detta i 

den lärobok vi analyserar har vi i analysen använt oss av Postkolonial teori och Queerteori; 

dessa kan tillsammans bidra till att belysa en mängd akuta samhällsproblem, som till exempel 

rasism (Ambjörnsson 2016, s.68). Vi har även inkluderat Hirdmans begrepp ”Och-historia”, 

som är ett exempel på där någon försökt åtgärda upptäckta problem och strukturer, men där den 

tänkta inkluderingen istället lett till exkludering (Hirdman 1999, s. 11). 
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4.2 Postkolonialism 

Under kolonialismen erövrade och exploaterade västvärlden kolonier runt i världen. Väst 

påtvingade folk sin civilisation, sin religion, sitt språk och så vidare (Elmeroth 2009, s.13). 

Postkolonial teori handlar om en tanke om att kolonialismen inte försvann under 1700/1900-

talet trots koloniområdenas frihet från sina ockupanter. De effekter och verkningar som 

kolonialismen hade då, spelar in i hur maktrelationer konstrueras idag (Nationella sekretariatet 

för genusforskning 2016, 2). De koloniala maktstrukturen från den här tiden lever fortfarande 

kvar i vårt samhälle och genomsyrar vår diskurs, varför man kallar det för postkolonialt 

(Elmeroth 2009, s.13). Sverige har ett förhållandevis litet kolonialt arv, men den postkoloniala 

strukturen påverkar hela västvärlden (Elmeroth 2009, s.14). ”De postkoloniala teorierna kan 

hjälpa oss att förstå och ifrågasätta dikotomier, eller motsatspar, och föreställningar om 

annorlundahet och kulturellt avstånd” (Ibid). 

 

Bilden av den civiliserade, utvecklade, moderna och rationella så kallade Västvärlden hör ihop 

med konstruktionen av den mystiska, omoderna, outvecklade och irrationella så kallade 

Östvärlden (se dikotomi 4.3.2). Frantz Fanon kallar förvildandet av ”de andra” för exotism.  

(Fanon 2008). Västvärlden får genom detta tankesätt automatiskt mer makt än de länder som 

placerats in i öst (se andrafiering 4.2.2) (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016, 2)  

Till den postkoloniala teorin hör också ett antal begrepp som bör redas ut för att göra den 

nämnda teorin mer förståelig. Nedan följer förklaring av de postkoloniala begreppen 

etnocentrism och andrafiering.  

4.2.1 Etnocentrism 

Den rådande diskursen tar sin utgångspunkt i majoritetens kultur och förhållningssätt som 

därför blir normen. Om någon har ett etnocentriskt förhållningsätt innebär det att denne tolkar 

och bedömer andras beteende och levnadsätt med sitt eget perspektiv som mall, och på grund 

av detta ser det som inte passar in i den egna kulturen som avvikande. Andra kulturer 

nedvärderas och ens egen kultur ses som överlägsen (Elmeroth 2009, s.31). En annan form av 

etnocentrism är till exempel eurocentrism och kristocentrism som båda utgår från den egna 

geografiska placeringen/kulturen och religionen. Även androcentrism, som utgår från mannen 

som bärande av normen är en form av etnocentrism (Hirdman 1999, s. 11). 
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4.2.2 Andrafiering 

Begreppet andrafiering innebär skapandet av ”de andra” där utgångspunkten finns i den egna 

gruppen. ”De andra” är det vi inte är (Börjeson 2003, s.35; Elmeroth 2009, s.28). Det handlar 

om en föreställning om kulturell överlägsenhet och ett monokulturellt perspektiv (Ibid). 

Andrafiering handlar om hur man ser på till exempel icke-vita eller kvinnliga kroppar som ”den 

andre”. I samband med att man skapar denna ”andre” så bygger man också en bild av ett 

gemensamt ”vi” (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016, 3). Om det finns ett vi så 

finns det också ett dem (SOU 2006:40, s.5). Edward Said skriver om hur bilden av ”de andra” 

skapades under kolonialismen. ”Vi” var västvärlden, som sågs som positiv. Människorna var 

upplysta, rationella, civiliserade. ”De” var irrationella, icke-civiliserade och smutsiga (Said 

1993). Teorin hävdar att så länge man under kolonialismen upprätthöll bilden av de andra (de 

koloniserade) och hade en fördelaktig inställning till ”oss” så kunde man rättfärdiga 

koloniseringen. Nuförtiden sker ofta konstruktionen av ”de andra” i vardagen och kan 

förnimmas i normer och föreställningar om andra. På detta sätt förstärks skillnader och 

maktförhållanden bibehålls (se hegemoni) (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016, 

3). 

4.3 Queerteori 

Fanny Ambjörnsson skriver om hur det queera handlar om det annorlunda; det kan ses som ett 

kritiskt förhållningssätt till det normala (Ambjörnsson 2016). Ett centralt fokus för queera 

perspektiv är att ifrågasätta de sociala kategoriernas naturlighet. I de sociala kategorierna skiljs 

människor åt genom att de placeras i olika fack och utifrån det tillskrivs olika värden, privilegier 

och rättigheter (Bromseth och Wildow 2006, s.17). Queer, både som rörelse och teori 

uppmärksammar förhållanden i samhället som har med genus, sexualitet, makt och normalitet 

att göra (Ambjörnsson 2016).  

 

”Olikheterna blir betydelsefulla när ena delen får vara samhällets norm och tilldelas mer makt 

och fler fördelar än den andra. Ett queert perspektiv bygger på en förståelse av kön och 

sexualitet som sociala konstruktioner som aktivt skapas” (Bromseth och Wildow 2006, s.17). 

Ett queerteoretiskt tema är att kritiskt granska normer. Centrala frågor är: Hur ser normerna ut? 

Hur upprätthålls de? Hur ifrågasätts de? Hur relaterar de till makt? (Ambjörnsson 2016, s.66). 

Detta ifrågasättande tankesätt genomsyrar vår analys och korrelerar med den kritiska 

diskursanalysen. 
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Till Queerteorin hör också ett antal begrepp som bör redas ut för att göra den nämnda teorin 

mer förståelig. Nedan följer förklaring av de queera begreppen binaritet och dikotomi. 

4.3.1 Binäritet 

Till teorin hör begreppet binära indelningar. Heterosexuella-homosexuella, man-kvinna, vita-

svarta, väst-öst och vi-dem är alla exempel på detta (Nationella sekretariatet för genusforskning 

2016, 4). Queerbegreppets huvudfokus är att ifrågasätta huruvida det endast finns två kön, 

kvinnor och män, samt hur dessa anses ofta vara motsatser och per automatik attraherade av 

varandra. Det går att tala om dessa synsätt genom begreppen heteronorm och tvåkönsnorm. 

Binärt kön definierar till exempel transpersoner som avvikare. Inom queerteorin ligger fokus 

på att ifrågasätta rådande normer. Heterosexualitet och begrepp som man och kvinna ses som 

sociala konstruktioner (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016, 5).  

 

4.3.2 Dikotomi 

Dikotomi handlar om två motsatser. Det kan handla om den binära könsuppfattningen, nämligen 

att män och kvinnor samt deras egenskaper är varandras motsatser. Detta lämnar inte rum för 

något som kan vara mellanting eller någon slags ”gråzon”. Vanligt är att där dikotomier uppstår 

så uppstår även maktförhållande dem emellan, detta kallas för Hegenomi. Man kan se både 

dikotomier och hegemonier när det gäller kön. Man håller isär könen där mannen och hans 

egenskaper tillskrivs mer makt och anses mer värdefulla. Detta syns i yrken, löner och 

möjligheter (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016, 6). 

4.4 Gemensamma drag 

Det finns många gemensamma drag mellan Queerteori och Postkolonial teori. Båda handlar om 

kritiska perspektiv när det gäller kunskap, makt och världsbilder. Det finns även en gemensam 

teori, postkolonial feminism. Denna handlar om hur man kan koppla ihop sexism, rasism och 

homofobi genom att undersöka hur makt och dominans har påverkats av det koloniala arvet. 

Det handlar om vem som tar plats, och vem som syns och hörs när det gäller till exempel kön, 

sexualitet och etnicitet. Ofta handlar det om intersektionella frågor som om kvinnor får höras, 

vilka kvinnor som får höras, vilka kroppar som får synas och hur man anser att problem i 

samhället ser ut (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016, 5). Begreppet 



16 

 

Intersektionalitet kan användas som förklaringsmodell för hur dessa olika identitetsmarkörer 

kan påverka maktförhållanden i samhället (de los Reyes och Mulinari 2005). 

 

Även i Postkolonial teori ser man begreppen dikotomi och hegemoni. I vita/icke-vita eller 

koloniserade/koloniserande kan man se en över- och underordning när det gäller 

maktförhållanden (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016). 

4.5 Och-historia 

Det var först under inledningen av 1990-talet som frågor gällande genus, kön och jämställhet 

började påpekas och aktualiseras i skolan (Lozic, 2011 s.44). Läroplanen gjordes om till LPO 

94 där en ny del, värdegrunden introducerades. Värdegrunden, vars avsikt var att bland annat 

värna om människors lika värde, skulle som tidigare nämnts genomsyra hela skolgången. Det 

var också under den här tiden som kritik riktad mot historieläroböcker gällande genusperspektiv 

började ta fart. Avsaknaden av kvinnans historia i historieläroböckerna var slående och 

läroboksförfattarna hade svårt att försvara det androcentriska synsätt som böckerna framställde 

(Ibid). 

Hans Almgren, författare till boken Alla tiders historia var en av dem som under en konferens, 

hållen av Centrum för genusforskning, gavs mycket kritik för sin bok och dess manliga 

perspektiv. Han skriver själv om händelse på följande sätt: ”Gud de har rätt […] Det var 

gubbarnas historia vi hade skrivit” (Hans Almgren i Lozic 2011, s. 45). Som svar på kritiken 

valde Almgren och ett antal andra författare att ”stoppa in” kvinnor i den redan befintliga 

historien och på detta vis bjuda in kvinnor till historien (Ibid). Det som skedde är något vi kan 

läsa om idag när vi tar del av Ohlanders rapport (SOU 2010:10) där kvinnor tilldelas 

specialavsnitt, egna rubriker som till exempel: ”Kvinnan under vikingatiden” och där de oftast 

synliggörs i relation till en man. Detta kan innebära att vi enbart får ta del av kvinnliga 

aktiviteter i en androcentrisk värld, eller som Yvonne Hirdman kallar detta fenomen, där 

kvinnor pressas in i historien: Och-historia (Hirdman 1999, s. 11). I vår analys av PULS 

Historia påvisar vi denna så kallade Och-historia främst i genusavsnittet, men även i andra 

sammanhang.  
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5. Tidigare forskning 

Här följer en sammanställning av tidigare forskning. Det är dels granskningar av 

historieläroböcker och andra läromedel, men även andra publicerade texter inom några av de 

fält som uppsatsen behandlar. Ett problem med att jämföra den granskning vi hittat med våra 

egna slutsatser är att all forskning vi funnit har skett innan publiceringen av LGR11 och 

granskar därför LPO94. Slutligen följer ett antal rapporter som behandlar forskningsområdet. 

5.1 Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan 

Artikeln Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan, publicerad i 

Pedagogisk forskning i Sverige 2004, skrevs av Angerd Eilard. I artikeln analyserar hon det 

diskursiva innehållet i en läsebok med syfte att visa hur man kan granska läromedelstexter för 

interkulturella undervisningskontexter. Hon baserar sin undersökning på kritisk diskursanalys, 

postkolonial teori och ett genusperspektiv. I Eilards artikel dekonstrueras texten för att belysa 

hur implicita ideal och värderingar tillsammans konstruerar genus och etnicitet. Resultatet av 

hennes analys pekar på en konstruktion av redan etablerade normer och stereotyper. Eilard 

finner att boken hon granskar utåt sett försöker skildra skolvardagen i form av både etnisk 

mångfald och en viss modern svensk genusordning, men att den på djupet reproducerar 

traditionella mönster i form av rådande andro- och eurocentrisk hegemonisk ordning. Hennes 

slutsats är att diskurserna i mångt och mycket står i direkt konflikt med läroplanens budskap, i 

synnerhet när det gäller jämställdhet (Eilard 2004). 

5.2 Othering and the construction of the West: The description of two historical events 

in Finnish school textbooks 

Othering and the construction of the West: The description of two historical events in Finnish 

school textbooks av Pia Mikander, verksam vid Helsingfors universitet, är en artikel publicerad 

i Critical Literacy: Theories and Practices 6:1 2012 31. I artikeln använder hon sig av 

diskursanalys för att undersöka förekomsten av andrafiering och konstruktionen av ”väst” i en 

historiebok, genom att jämföra hur finska skolböcker beskriver två historiska händelser. Hon 

undersöker dels det grekiska slaget vid Thermopyle och dels händelserna kring 9/11 och de 

efterföljande krigen i Afghanistan och Irak. Hon finner att beskrivningen av båda 

krigen/krigssituationerna har samma inställning, där västerländska värden försvaras. Mikander 

gör slutsatsen att de västerländska liven anses mer värdefulla än andras och att det våld som 

utförs av väst framstår som mindre våldsamt än det som begås av folk från ”öst”. En annan 
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slutsats som Mikander drar är att muslimer och araber i texterna framstår som fiender till 

västvärlden samt att det finns gott om fördomar mot islam. Slutligen finner hon ett flertal 

postkoloniala drag och rekommenderar ett kritiskt läsande för att kunna möta de värden som 

återfinns i den finska värdegrunden (Mikander 2012). 

5.3 I enlighet med skolans värdegrund? 

Skolverket beställde 2006 en granskning av ett urval läroböcker för grundskolan och gymnasiet. 

Rapporten heter I enlighet med skolans värdegrund?. Fem aspekter analyserades av forskare 

med specialkompetens inom det område de tillhör (Berge, Gustavsson, Härenstam, Larsson, 

Nyberg, Rosén, Runblom och Widding): etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och 

annan trosuppfattning samt sexuell läggning. Totalt 24 böcker i biologi/naturkunskap, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap granskades. Som grund för undersökningen låg 

läroplanen LPO94s värdegrund som den såg ut då. Forskarnas huvuduppgift var att bedöma om 

och hur läroböckernas innehåll avviker från den, samt om det fanns uttryck för diskriminering 

eller andra former av kränkningar. Resultatet visar att läromedlen ofta står i kontrast till de 

värden som uttryckts i värdegrunden på både explicita och implicita sätt. Granskarna fastslår 

att texterna inte förmedlar människors lika värde och att det ges en för ensidig bild av vissa 

samhällsgrupper som till exempel homosexuella och människor med funktionshinder 

(Skolverket 2006).  

5.4 Utbildningens dilemma -Demokratiska ideal och andrafierande praxis 

2006 utkom rapporten Utbildningens dilemma -Demokratiska ideal och andrafierande praxis. 

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering har i uppdrag att identifiera 

och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund på etnisk 

och religiös tillhörighet. Rapporten har ett antal olika författare som skriver om olika delar, 

redaktörer är Masoud Kamali och Lena Sawyer. Utredningen fokuserar på skapandet av ”vi-

känslan” där formuleringar i styrdokumentens värdegrundsdel LP094 hänvisar till det 

gemensamma (till exempel historia, språk och värderingar). De förslag på förbättringar och 

rekommendationer för framtiden som ges är bl.a. mer utbildning till lärarstudenter och 

verksamma lärare, motverkan av snedrekrytering, att läromedel granskas kontinuerligt, samt att 

området prioriteras i forskning (SOU 2006:40). 
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5.5 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia 

Ann-Sofie Ohlander genomförde på uppdrag av DEJA, Delegationen för jämställdhet i skolan, 

en granskning med namnet Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. Syftet var att 

besvara frågan om vilken bild av kvinnor och män som dagens skolelever får genom sina 

historieböcker och sammanställa samt sprida kunskap om jämställdhet och genus i skolan. Fyra 

läroböcker och en lärarhandledning för grundskolan och gymnasiet granskades med 

utgångspunkt i LPO94. Enligt inledningen som är skriven av DEJA så är resultatet 

”nedslående”. Böckerna uppvisar likartade mönster. Män dominerar, kvinnornas utrymme och 

historia är minimala och förekommer ofta som inskott i den övriga texten. Kvinnor nämns sällan 

med namn och deras insatser förbigås. Ohlanders slutsats är att läroplan och kursplaner inte 

följs i de böcker hon granskat. Hon anser att medvetenheten om ett möjligt 

jämställdshetsperspektiv är låg och ger förslag på hur en lärobok med ett bättre fokus på 

jämställdhet skulle kunna se ut. Hon avlutar med att kalla vissa inslag i böckerna för sexistiska 

och förnedrande samt att de låser könsrollerna i en begränsande och negativ bild av sig själva 

och omvärlden (SOU 2010:10). 

5.6 Sammanfattning av forskning 

Huvuddelen av denna forskning är gjord i Sverige, vilket inte är så konstigt då syftet är att 

granska den svenska värdegrunden. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att all befintlig 

svensk granskning av läromedel när det gäller värdegrund är daterad. All tidigare forskning är 

gjord med utgångspunkt i LPO94. Sedan 80-talet har andrafiering i skolans läromedel studerats 

av forskare (Elmeroth 2009, s.38). Trots dessa undersökningar och rapporter fungerar 

läromedlen fortfarande som andrafierande instrument (Ibid, s.39). 

6. Material 

Vi har valt att arbeta med den mest använda läroboken i historia för mellanstadiet i Stockholms 

stad, för att det är den historielärobok som flest elever kommer möta i sin vardag och vars 

värderingar och människosyn når flest barn. En av våra urvalspremisser var att läroboken skulle 

vara skriven efter utkomsten av LGR11 och påstå sig följa denna. 

6.1 Urval 

Stockholms stad valdes som plats för inhämtning av material på grund av dess stora urvalsram 

av skolor, det vill säga det stora antalet skolor som verkar inom Stockholms stad. Mellberg 
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skriver att det mångkulturella samhället med tillhörande identiteter är extra synligt i 

storstädernas grundskolor (Mellberg 2004, s.317). Det är också den plats där vi studenter med 

stor sannolikhet kommer verka som lärare. 

Vi besökte sidan ”hitta och jämför grundskolor” på stockholm.se och deras lista över samtliga 

skolor i Stockholms stad. Vi valde ut de skolor som har undervisning i mellanstadiet. Därefter 

komponerade vi det mail som återfinns i Bilaga 1. Vi mailade samtliga skolor på den mailadress 

de publicerat på hemsidan. När vi valde att fråga alla skolor i Stockholms stad så gjorde vi det 

som Stukát kallar för en populationsundersökning, det vill säga att vi valde att undersöka hela 

gruppen (Stukát 2011, s.64). Av 203 skickade mail fick vi på en tidsperiod av två veckor arton 

svar. Sju av våra mail studsade via en så kallad Postmaster vilket innebär att mailadressen av 

olika skäl inte fungerat. En person svarade vilken religionsbok de använder vilket inte var vår 

fråga. 

Stukát (ibid s.71) skriver att beroende på vilken undersökning som ska göras varierar 

minimiantalet i en undersökningsgrupp, men att det är lämpligt att ha cirka 30 svar för att kunna 

generalisera. Med utgångspunkt i detta var våra arton svar för få. Därför valde vi att kontakta 

de skolor som inte svarat, via telefon. När vi kontaktade dem via telefon gjorde vi ett obundet 

slumpmässigt urval (Ibid, s.65), det vill säga: vi lät slumpen avgöra vilka vi kom i kontakt med. 

Efter 23 ytterligare svar hade vi nu totalt 41 svar. Dessa svar har kommit oberoende av varandra, 

från olika skolor i olika delar av kommunen och resultatet av dessa pekar på en väldigt tydlig 

trend. Det visar sig att 21st eller ca 51 % av respondenterna uppgav att de använder läroboken 

PULS Historia. Vi väljer att se det som representativt som Stockholms stads skolor i stort. Då 

de böcker som har näst högsta användandet båda har låg representation i förhållande till PULS 

Historia så fokuserar vi enbart på denna eftersom den är så pass vanligt förekommande. Se 

Figur 1. 
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Figur 1 - Diagram över använda historieböcker (tillfrågade skolor) 

6.2 Om PULS Historia 

PULS Historia är skriven av Göran Körner och Per Lindberg. Läroboken är utgiven 2012 av 

Natur & Kultur, Stockholm. PULS Historia ingår i en serie mellanstadieböcker som täcker både 

de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena samt teknik (Lindberg 2012, s.4). 

Boken är upplagd i en kronologisk ordning med start i forntiden och avslut i industrialismen 

kring 1850. Varje kapitel inleds med en sammanfattning av epoken och avslutas med en del 

som heter ”Ute i världen” som ska visa vad resten av världen gjorde under samma tidsepok som 

kapitlet berättat om Sveriges historia. 

Till grundboken finns också en tillhörande lärarhandledning samt en arbetsbok. Dessa har vi 

dock valt att inte lägga något större fokus på då grundboken är den text som eleverna i huvudsak 

möter. Vi vet också att de tillfrågade skolorna använder PULS Historia, men inte hur de jobbar 

med läroboken. Dessutom är detta den undersökning som känns rimlig och genomförbar inom 

ramen för detta arbete. Denna lärobok samt LGR11 kommer sedermera vara vårt huvudmaterial 

i denna uppsats. 

7. Metod 

Under det här avsnittet av uppsatsen presenterar och diskuterar vi den metod och modell som 

vi valt att tillämpa vid analysen av lärobokens diskurs. 
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7.1 Kritisk diskursanalys som metod 

Den metod som vi i huvudsak kommer att använda oss utav när vi analyserar PULS Historia är 

den kritiska diskursanalysen. Winther Jørgensen och Phillips förklarar metoden på följande sätt: 

”Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera 

och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell 

utveckling i olika sociala sammanhang” (2012, s.66). För att tydliggöra hur väl denna metod är 

förankrad i vårt gällande syfte har vi plockat ut några delar från ovanstående förklaring av 

begreppet: Att ”empiriskt undersöka” handlar i vårt fall om genomförandet av analysen, samt 

att ”diskursiv praktik” kan tolkas som texter, bilder och dispositioner i PULS Historia som ska 

vägas mot ”social kulturell utveckling i olika sammanhang”. I vårt fall kan detta tolkas som 

värdegrunden, som i sin tur kan ses som ännu ett diskursivt element, men även som en spegling 

av det rådande samhällets normer.  

En kritisk diskursanalys handlar också om att komma nära texten (i vårt fall PULS Historia) 

för att bland annat kunna analysera dess språkbruk och att på det sättet tolka vilka attityder eller 

värderingar en viss diskurs uppvisar (Ibid). Fairclough menar att den kritiska diskursanalysen 

fokuserar på de diskursiva praktiker som konstruerar och reproducerar de ojämlika 

maktförhållandena mellan olika sociala kategorier (Fairclough 1995 s.131).  

7.2 Empiriinsamling 

Fairclough menar att redan under inhämtandet av data i en kritisk diskursanalys har själva 

analysen påbörjats, eftersom man då gör en avvägning av vilka delar av texten som är relevanta 

och väljer ut det man ska analysera utifrån detta (Fairclough 2013, s.414). En viktig del när det 

gäller utförandet av en kritisk diskursanalys är att belysa traditioner (normer) eller 

icketraditioner (ickenormer) i en vardagsdiskurs. Ett sådant arbete kan peka på eller leda till 

förändringsprocesser i vissa kontexter (1997:271ff i Winther Jørgensen och Phillips, 2000 

s.67). Efter valet av lärobok påbörjade vi själva analysen. Vi valde att analysera hela läroboken, 

och markerade de platser i texten där vi ansåg att normer konstrueras och reproducerades, det 

vill säga där det rådande idealet i de olika sociala kategorierna bibehölls. När det gäller till 

exempel genus var det de platser vi fann i läroboken där kvinnan framställdes på ett sätt där 

hon underställdes mannen. När det gäller etnicitet så markerades de delar där det svenska, vita 

och europeiska framställdes på ett mer fördelaktigt sätt än de andra etniciteterna. Vi har även 

applicerat denna metod på de övriga sociala kategorierna och de eventuella normer som tillhör 

dessa.  
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Efter arbetet med markeringen av de för frågeställningen intressanta stycken vi funnit, så 

genomfördes en diskussion oss emellan. Denna diskussion syftade till att säkerställa validitet 

och reabilitet i vår undersökning och empiriinsamling samt för att påbörja vår tankeprocess. De 

exempel från läroboken som är vår empiri och syns i vår analys är de citat/delar från läroboken 

som vi anser bibehåller normer, eller reproducerar dem. 

 

Vi iklädde oss med andra ord så kallade ”kritiska glasögon” (Säfström 1994) och tittade på 

textens ordval, strukturer och konstruktioner för att därigenom upptäcka förekomsten av 

normer, stereotyper och värderingar. Med ordval syftas här på undersökning av vilka ord som 

valts i läroboken samt huruvida det ligger en värdering bakom. Med struktur menas valet av 

rubriksättning, vilka stycken/ vilken indelning som valts och varför en viss sak står på en viss 

plats i texten. Konstruktion handlar om eventuella bilder, bildtexter och hur mycket av något, 

det vill säga vilken kvantitativ mängd av ett visst fenomen som finns i texten eller om något 

rent av saknas helt. Exemplen har sedermera diskuterats och tolkats med hjälp av den 

postkoloniala teorin, queerteorin, ”och-historian” samt tidigare forskning. Detta innebär att vår 

resultatredovisning och diskussion sammanfaller, detta sker med stöd av Eilard (2004). 

7.3 Text och bild 

Kritisk diskursanalys har också för avsikt att ta hänsyn till bilder och deras relation till text. Det 

är med andra ord inte bara textspråket och talspråket som förmedlar mening och värdering utan 

även bilder. Det handlar bland annat om på vilket sätt en bild är presenterad men också valet 

av en specifik bild i en viss kontext (Fairclough 1995 s.131). Vi kommer att analysera läroboken 

i ett så kallat vidgat textperspektiv, det vill säga förutom enbart skrivna ord, även framhäva de 

exempel där relation mellan bild, text och struktur utgör en konstruktion som är relevant för vår 

frågeställning. 

7.4 Kvalitativ analys 

Kvalitativ innehållsanalys är en textanalys där det man analyserar inte räknas eller mäts, utan 

där man istället gör ingående tolkningar av diskursen (Bergström och Boréus 2012, s.50). Vår 

metod är kvalitativ men innehåller ett fåtal kvantitativa drag då vi dels kommer att undersöka 

på vilket sätt diskursen konstruerar eller inte konstruerar normer, men även i vilken 
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utsträckning. Analysen kommer dock att ske kvalitativt då vi tolkar, tematiserar och 

exemplifierar vår data.  

Eftersom vi är två personer kommer analysen delas upp mellan oss där Erik fokuserar på de 

sociala kategorierna genus, sexualitet och könsöverskridande identitet och Matilda på de sociala 

kategorierna etnicitet, religion, funktionshinder samt intersektionalitet. Kategorin ålder har 

behandlats gemensamt.  På detta sätt har vi möjlighet att verkligen ”komma nära” diskursen på 

den begränsade tid vi har.  

7.5 Svårigheter/begränsningar 

Det finns ett flertal begränsningar och en del problem när det gäller vår analys av Puls Historia. 

I denna del kommer vi att belysa samt problematisera dem med syfte att skapa en transparens i 

uppsatsen. 

7.5.1 Representation 

Vi utger oss inte för att kunna tillräckligt om ämnet historia för att påpeka eventuella sakfel i 

ämnesinnehållet, och det är inte heller vårt syfte eller vårt perspektiv. Härenstam lyfter 

representationsproblematiken i Skolverkets granskning från 2006: Historien är stor och det är 

en extremt liten bild av historien som ska rymmas i en historiebok för mellanstadiet. Vissa saker 

har onekligen hänt, men detta betyder inte att de är lämpliga att lyfta in i läromedlen (Härenstam 

2006 s.33). En del företeelser bidrar inte till att ge eleverna de värderingar som uttrycks i 

LGR11s värdegrundsdel. Som det står i syftet till ämnet i historia i LGR11 måste man ha en 

”förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och 

värderingar” (Skolverket 2010). Ett exempel på detta är frågan om genus genom tiderna. Det 

faktum att kvinnor har varit underkastade mannen i historien är ingenting vi ifrågasätter, men 

analysen är av den diskursiva texten som är skriven för elever 2012 utifrån läroplanen 2010. 

Det finns en avsaknad av problematisering gällande till exempel kvinnans roll, och den bild 

som ges bidrar till att reproducera status quo (SOU 2006:40, s.49). Med andra ord är vår 

intention givetvis inte att ändra på historien och det som skett, eftersom det är omöjligt. 

Utgångspunkten för analysen kan ses som socialkonstruktionistisk, det innebär att den inte 

handlar om en objektiv sanning, utan om hur historiska skeenden representeras i texten 

(Lindgren 2009 s.54).  
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7.5.2 Perspektiv 

En annan begränsning i vårt arbete är omedvetenheten om våra egna perspektiv. Vi är uppväxta 

med ett visst paradigm vad gäller rådande normer och kanske inte alltid ser och märker när 

läroboken, eller vi själva hjälper till att konstruera och fastställa dessa, dock strävar vi efter en 

viss medvetenhet. Ekström och Larsson skriver om detta problem i boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap: ”Kritisk diskursanalys bygger på en paradox. Dels ska man försöka 

ställa sig utanför den kultur man själv befinner sig i och betrakta diskursen från en oberoende 

position, och dels ska man försöka utnyttja det faktum att man ingår i det samhälle och den 

sociokultur som diskursen producerats till” (Ekström och Larsson 2010, s.272). 

En aspekt av vårt arbete som är viktig att belysa är det faktum att vi jobbar i det som Ida Al 

Fakir kallar för utifrånperspektiv (Al Fakir 2015, s.41). Eftersom vi inte ingår i de hegemoniska 

undertryckta grupperna har vi inte ett inifrånperspektiv angående hur det är att vara del i det 

som inte anses vara normen. Al Fakir skriver att ett sätt att tackla det problemet är att lyfta fram 

forskarens egen bakgrund som en del av den vetenskapliga processen, och därför vill vi 

understryka vår etnisk svenska heterosexuella, icke funktionshindrade bakgrund, samt att Erik, 

som skriver kapitlet om genus inte tillhör gruppen kvinnor. Vi ingår inte i de sociala 

kategorier/diskrimineringsgrunder som vanligtvis tillhör icke-normen och som specificerats i 

värdegrunden. 

7.5.3 Subjektivitet 

Vår egen tolkning är en viktig del av analysen, och vi riskerar att texten bitvis blir subjektiv. Vi 

har olika bakgrunder, erfarenheter och förförståelse, något som Ekström och Larsson menar 

kommer att påverka våra tolkningar (Ekström och Larsson 2010, s.273). Vi lägger dock stor 

vikt på att undvika att värdera i vår analys. De värderingar som finns är de som redan är 

uttryckta i läroplanen. Sist bör nämnas att metoden kritisk diskursanalys inte är politiskt 

neutral: angreppsättet är kritiskt mot normer och maktstrukturer vilket leder till diskussioner 

om diskursiva/sociala förändringar. Fairclough nämner begreppet ”kritisk språkmedvetenhet”, 

ett begrepp som syftar till en politisk kamp för social förändring. Metodens grund kan då ses 

som ett politiskt verktyg för just förändring (Fairclough 2013, s.250). 

 

Vi är fullt medvetna om att de tolkningar vi väljer att göra i vår analys av PULS Historia, av 

somliga kan anses extrema och bitvis överdrivna. Vi gör dock dessa med stöd av Eilard (2004, 
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s.245) och Säfström (1994) som båda hävdar att sådana tolkningar är nödvändiga, att man måste 

ta på sig kritiska ”glasögon” för att synliggöra brister i det som annars ses som vardagliga och 

självklara sanningar. 

7.6 Etiska ställningstaganden 

Det etiska val vi gjort är bland annat anonymiseringen av deltagande skolor. Vilka skolor som 

svarade vad, var dels irrelevant för vårt fortsatta arbete, men även en möjlig premiss för att 

garantera ärliga svar. Vi har valt att inte anonymisera läroboken PULS Historia då den som 

läromedel kan ses som offentligt material samt att de exempel som måste ges för att möjliggöra 

analysen av de citerade texterna skulle omöjliggöra anonymitet. 

7.7 Generaliserbarhet 

Denna uppsats kommer endast att visa resultat angående den utvalda läroboken, PULS Historia 

och vi kan på inget sätt generalisera resultatet till att gälla andra läroböcker. Syftet är dock inte 

att döma läroboken eller att påpeka just dess brister utan att ge ett exempel på hur en historiebok 

för mellanstadiet konstruerar de i värdegrunden specificerade sociala kategorierna. Hur 

enskilda skolor/lärare väljer att arbeta med läroboken, eller tillhörande arbetsbok och eventuella 

problematiseringar som dessa gör samt i vilken utsträckning detta sker är inte heller något som 

vår analys svarar på. 

8. Analys och diskussion 

Här följer vår analys som är uppdelad efter de sju sociala kategorier som uttrycks i 

värdegrunden. Analysdelen inleds med kapitel 8.1 om ålder, därefter är texten uppdelad mellan 

oss för att möjliggöra individuell bedömning. Del 8.2 till och med 8.4, det vill säga: genus, 

sexualitet och könsöverskridande identitet är skrivna av Erik Löf. Del 8.5 till och med 8.8, det 

vill säga: etnicitet, religion och funktionshinder samt intersektionalitet är skrivna av Matilda 

Jonsson. Kapitlet om intersektionalitet tillkom under arbetets gång för att det under analysen 

uppstod ett behov av en sådan diskussion och analys. Varje social kategori är uppdelad i de 

olika delarna ordval, struktur och konstruktion. Vid ett tillfälle kallas avsnittet både struktur 

och konstruktion, på grund av att båda behövdes vid analysen. Alla kapitel innehåller inte alla 

dessa delar, eftersom det inte alltid funnits delar under varje rubrik som passat uppsatsens syfte. 

PULS Historia skrivs i fortsättningen som PH, och icke specificerade sidnummer samt 

nämnande om ”läroboken” refererar fortsättningsvis till PH. I analysdelen står en del av de 
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utplockade exemplen som blockcitat, även då de är relativt korta, detta görs för att lägga stort 

fokus på just de delarna. 

8.1 Ålder 

En av de sju sociala kategorierna som nämns i värdegrunden är ålder. Ålder definieras som 

”uppnådd levnadslängd” (Stockholms universitet 2017). Nedan följer en analys av denna 

sociala kategori och dess normer som skapas och återskapas genom ordval, struktur och 

konstruktion. 

Det förekommer både barn, vuxna och gamla i läroboken. Barn förekommer 33 gånger på bild 

i läroboken. 16 gånger av dessa är i samband med kvinnor. Vår djupläsning av PH visar inga 

direkta exempel på där en viss ålder får stå som norm. Böckerna är anpassade till barn i 

mellanstadiet. På en del ställen står det om hur unga vissa kvinnor var, men eftersom detta är 

så starkt kopplat till genus, så skriver vi om det både i genusavsnittet och i avsnittet om 

intersektionalitet (7.9). 

8.2 Genus 

 En av de sju sociala kategorierna som nämns i värdegrunden är genus. Genus definieras som 

”begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används 

för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar 

människors sociala kön” (Nationalencyklopedin 4). Nedan följer en analys av denna sociala 

kategori och dess normer som skapas och återskapas genom ordval, struktur och konstruktion. 

8.2.1 Struktur 

Struktur syftar här på valet av rubriksättning, vilka stycken/vilken indelning som valts och 

varför en viss sak står på en viss plats i texten.  

Läroböcker inom historia beskriver mestadels männens historia, där kvinnohistorien blir ett 

appendix (Bromseth och Wildow 2007, s.28). Detta fenomen, som kan härledas till tidigare 

nämnda ”och-historia”-begrepp ligger kvar i dagens lärobok inom ämnet historia (Ibid). 

Följande exempel kommer belysa de delar i PH där man kan uppfatta kvinnan och hennes 

historia som ett appendix: 

Det första exemplet gällande strukturen handlar om en rubriksättning på s.49 där rubriken 

Kvinnorna står som underrubrik till Bönderna i avsnittet om medeltiden. Denna rubriksättning 
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kan tolkas som en intention att inkludera kvinnornas historia under medeltiden. Emellertid kan 

detta faktum, att kvinnan erhåller en egen rubrik, leda till en motsatt effekt då kvinnan särskiljs 

från resten av diskursen, det vill säga texten. Texten om kvinnan är sju rader lång och beskriver 

hennes sysslor som icke-fri kvinna. Då män inte erhåller en egen rubrik görs de till en 

självskriven norm och ett binärt synsätt gällande kvinna/man träder fram. I resterande sidor av 

kapitlet exkluderas kvinnans medeltidshistoria då hon redan haft sin rubrik. Medeltidsavsnittets 

perspektiv blir med andra ord mannens, och eleverna möter en text där mannen görs till det 

självklara normerande idealet då kvinnan andrafieras. ”Det andra”, i detta fall rubriken om 

kvinnorna, konstrueras som något onormalt eller avvikande vilket i sin tur kan leda till fördomar 

och ett skapande av ett ”vi och dem” (Eilard 2011, s. 242). Slutligen är det som sker en 

reproduktion av de argument som menar att samhället är ”männens värld”, och den binära 

hierarkiska uppdelningen man-kvinna (Bromseth och Wildow 2007, s.22) görs till en dikotomi 

genom en rubriksättning som lyder Kvinnorna. 

Ännu en till rubrik liknande den som nyligen diskuterats går att finna i PH: Kvinnor och barn i 

städerna (s.200). Denna rubrik som vi finner i kapitlet om 1800-talet särskiljer likt den förra 

rubriken kvinnan från innehållet då det inte finns någon rubrik som behandlar männen i staden, 

utan dessa är självutnämnda bärare av historien. Rubriksättningarna är fortsättningsvis inte 

konsekventa, i de övriga kapitlen bakas kvinnans historia in i texten eller tilldelas egna 

specialavsnitt. 

Ett annat exempel där kvinnans inkludering kan leda till ett exkluderande är de specialavsnitt 

vi finner i PH. Dessa avsnitt följer inte samma utformning som huvudtexten utan utmärker sig 

med andra bakgrundsfärger än huvudtextens vita. Dessa avsnitt som vi valt att kalla 

specialavsnitt tar upp följande teman: historiska händelser utanför Sveriges gränser, fiktiva 

berättelser och kända svenska kvinnor, samt Jeanne d’Arc. Inga svenska män finns under dessa 

specialavsnitt om det inte handlar om fiktiva berättelser, där män är överrepresenterade. Vid en 

räkning går det att finna fem stycken specialavsnitt: Heliga Birgitta, drottning Kristina, Jeanne 

d’Arc, drottning Margareta och Eva Ekblad. 

I den förgående delen har vi tittat på hur kön påverkar rubriksättningar och dispositioner i PH. 

Hur kvinnor tilldelas rubriker och specialavsnitt och kan tolkas att vara det andra, det som 

avviker eller andrafieras.  I följande del kommer nu en analys att ske om de tillfällen då kvinna 
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och man förkommer tillsammans och hur kvinnan på olika sätt framställs som pendang till 

mannen genom en viss struktur. 

I Ohlanders rapport (SOU 2010:10, s.65) menas att den negativa bilden som ges kvinnan bl.a. 

beror på att hon ofta görs till ett objekt utan subjektiv substans, och att historien sällan skrivs 

ur ett kvinnligt perspektiv. Dessutom menar hon efter att ha analyserat fyra läroböcker, att 

kvinnorna ofta fungerar som pendanger till männen. ”Ofta nämns de tillsammans med och i 

relation till män” (SOU 2010:10, s. 34-35).    

Att kvinnan blir ett bihang till mannen är ett återkommande tema i PH. Vid 13 tillfällen kan vi 

i bildtexter se hur detta framställs. På s.78-79 som handlar om ståndssamhället finns tre bilder 

med tillhörande text: 

 

Figur 2: Bilder från PH 

Vi har adelsmannen och hans hustru, borgaren och hans familj och slutligen en bonde med 

familj. På samtliga bilder och texter står mannen i fokus. Detta är ett exempel på en så kallad 

könsmaktsordning eller hegemoni där det ena könet, i detta fall det manliga, tillskrivs mer makt 

och prioriteras. Kvinnor blir därmed underordnade och män blir överordnade. Visserligen vet 

vi att kvinnan inte var fri, utan var underställd mannen, dock handlar inte analysen här om hur 

makten var könsfördelad under historien utan snarare om vilken bild eleverna ges och 

avsaknaden av problematiseringen av detta faktum. Det är just genom reproduktion av rådande 

maktstrukturer och normer som också dessa befästs, eller som Kamali säger: reproducerar 

”status quo” (SOU 2006:40, s.49). Det går även att koppla detta till Hirdmans tanke kring 
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kvinnan som ”och-historia”, då och- blir ordagrant. Ett alternativt förfarande kan tänkas vara 

att skriva bondefamilj, adelsfamilj och borgarfamilj som förhindrar att kvinnan förpassas till en 

parentes.  

Boken har fortsättningsvis ett flertal exempel där kvinnan blir en pendang till mannen, även i 

huvudtexten: ”Kusken och hans familj” s.173, ”kuskens fru” (Ibid) ”hövding med fru och barn” 

s.21 och så vidare. Som en summering kan vi säga att det är sällan vi i PH hittar texter eller 

bilder där kvinnan står utan manlig representation. I bilder sker detta 32 gånger jämfört med de 

119 gånger där män står utan kvinnlig representation, i text sker det mer sällan. 

Låt oss nu se hur regenterna presenteras i läroboken/diskursen med fokus på struktur: De 

manliga regenter som tas upp ingår i huvudtexten, vilket i sin tur kan leda till att de 

specialavsnitt som innehåller kvinnliga regenter kan tolkas som oviktiga för eleverna. Detta är 

något som även Berge och Widding nämner när dessa talar om liknande företeelser i andra 

historieböcker (Berge och Widding 2006, s.28). Till detta hör också att kvinnorna (inte bara de 

kvinnliga regenterna) allt som oftast tilldelas bildtexter och faktarutor. Kvinnorna blir till viss 

mån alltså insprängda i diskursen utan att interagera med huvudtexten. Männens historia blir 

norm och kvinnohistorien blir som tidigare nämnts, än en gång tilldelad den så kallade och-

historien då de andrafieras. Effekten av detta blir att båda könens historia inte presenteras och 

att kvinnan snarare ses som inpetad i efterhand likt ett komplement, som ett försök att följa 

värdegrunden (Skolverket 2010) och det aktiva arbete för jämställdhet som nämns där. 

8.2.3 Konstruktion  

Konstruktion handlar om eventuella bilder, bildtexter och hur mycket av något, det vill säga 

vilken kvantitativ mängd av ett visst fenomen som finns i texten eller om något rent av saknas 

helt. 

I innehållsregistret till PH går att hitta åtta namngivna kvinnor och 51 namngivna män. Av de 

59 personer som namngetts i registret utgör kvinnorna alltså 13.5% av totalen. Av de åtta 

namngivna kvinnorna återfinns fem i huvudtexten: Heliga Birgitta, drottning Margareta, 

drottning Kristina, Karin Månsdotter och Eva Ekblad. Jeanne d’Arc finns med i ett ”Ute i 

världen”-avsnitt medan Margareta Leijonhufvud och Fredrika Bremer tilldelas bildtexter. Till 

detta bör också sägas att heliga Birgitta bara nämns i ett kort avsnitt i huvudtexten och då i 

relation till Magnus Eriksson, dock går hon även att finna i ett specialavsnitt där historien om 
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hennes helgonskap berättas. Karin Månsdotter (gift med Erik XIV) och Eva Ekblad 

(vetenskapskvinna) får ingå i huvudtexten med varsitt kort stycke.  

 Följande står i en bildtext på s.29:  

Idag är Leif Eriksson den mest kända vikingen som reste till Amerika. Men långt in 

på medeltiden var hans syster Frejdis Eriksdotter och en kvinna som hette Gudrid 

Torbjörnsson lika kända. De försökte grunda en koloni i det nya landet (s.29). 

Här finns en möjlighet att lyfta fram kvinnliga upptäckare och balansera könsfördelningen 

något utan att behöva ändra på historien, men istället sker något annat. Diskursen menar att Leif 

Eriksson är den mest kända vikingen som reste till Amerika. Samtidigt antyds att två kvinnor, 

Eriksdotter och Torbjörnsdotter, var lika kända som honom under medeltiden. Genom att 

poängtera att mannen är mest känd och säga att kvinnorna har varit kända men inte är det i dag 

blir Eriksson också den person som förblir mest känd. Man fortsätter alltså även här att 

reproducera den manliga normen och dess historia trots möjligheter till nyansering utan att vrida 

eller vinkla historien. Dessutom finner vi en möjlighet till problematisering då citatet bjuder in 

till en fördjupning. När var kvinnorna kända för sina bedrifter och varför är de inte kända 

längre?  

Ett liknande exempel går att finna på s.35, där de fornnordiska gudarna behandlas. Tre gudar 

får rubriker: Oden, Tor och Frej. Gudinnan Freja nämns bara under hennes brors rubrik på 

följande vis: ”Frej var bror till Freja, kärlekens gudinna”. Detta är allt som står i huvudtexten 

om henne. Det går sedan att hitta henne på samma sida i en bild tillsammans med det tre 

rubriknämnda manliga gudarna. Av dispositionen att döma vore det alltså logiskt att även hon 

skulle tilldelas en rubrik men detta sker alltså inte. Till detta bör också påpekas att Freja dyker 

upp även på s.37 i en bildtext där det förklaras att hon är völvornas (spågummornas) särskilda 

gudinna. Detta utgör en asymmetri som kan tolkas som normsättande eller reproduktion av en 

norm, i detta fall den androcentriska normen. 

8.2.4 Struktur och konstruktion  

Struktur syftar här på valet av rubriksättning, vilka stycken/vilken indelning som valts och 

varför en viss sak står på en viss plats i texten. Konstruktion handlar om eventuella bilder, 



32 

 

bildtexter och hur mycket av något, det vill säga vilken kvantitativ mängd av ett visst fenomen 

som finns i texten eller om något rent av saknas helt. 

Av de tre kvinnliga regenter som historiskt regerat i Sverige nämns enbart två. Drottning 

Margareta och drottning Kristina. Den tredje regerande kvinnan, Ulrika Eleonora, som regerade 

1718-1720 och som sedan abdikerade, nämns överhuvudtaget inte. Samtliga manliga regenter 

från och med Gustav Vasas kröning 1523 till och med Karl XII död 1718 finns nämnda, men 

där Ulrika Eleonora ska tillträda görs ett hopp i historien till nästa enväldiga kung, Gustav III. 

Detta tidshopp kan möjligen förklaras med att Ulrika Eleonora bara regerade i lite mer än ett år 

och att tiden efter kan anses händelsefattig då regenterna tenderade att ge staten mer makt. Dock 

nämns inte detta utan istället lyfts det ut ur historien och elever som möter denna lärobok får 

lära sig att Sverige under historien enbart haft två kvinnliga regenter. De två kvinnliga 

regenterna, drottning Kristina och drottning Margareta har tilldelats varsitt avsnitt i lärobokens 

huvudtext. Dessa drottningar har också som tidigare nämnt, varsitt specialavsnitt där en 

fördjupning sker. Liknande specialavsnitt går inte att finna i samband med de manliga 

regenterna, vilket tyder på en andrafiering då de kvinnliga regenterna särställs i och med 

specialavsnitten. 

 

I avsnittet i huvudtexten om drottning Margareta med rubriken ”Norden blir ett rike” på s.100 

får vi läsa tretton rader som handlar om hennes åtta år långa tid som regent. En tid då hon som 

första kvinnliga regent enade Norden till ett rike och styrde över tre länder efter skapandet av 

Kalmarunionen. Detta i jämförelse med de sex huvudtextsidor om nästkommande regent 

Gustav Vasa inklusive avsnitt ur hans egenberättade krönika på två sidor. Eller i jämförelse 

med de fem sidor som hanterar Gustav II Adolfs regenttid. Detta har dock kompletterats med 

ett så kallat specialavsnitt på s.102 med blå bakgrund och med den självbetitlade rubriken 

”Drottning Margareta”. Avsnittet är på två sidor och kan enligt oss tolkas som ett extraavsnitt 

som inte nödvändigtvis behöver läsas då dess utseende skiljer sig från det vi valt att kalla 

huvudtexten. Med andra ord kan man även här se en andrafiering (SOU 2006:40) av den 

kvinnliga monarken.  

Nedan följer en jämförelse gällande representation mellan drottning Margaretas specialavsnitt 

och Gustav II Adolfs huvudtextavsnitt vilket yttrar sig i både struktur i form av rubriksättning, 

och konstruktion i val av bilder och bildtexter. Genom att undersöka dessa kan tolkas en 
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reproduktion av en norm (status quo), för vad som uppfattas kvinnligt respektive manligt. Låt 

oss med andra ord analysera hur könsidentiteten konstrueras av yttre faktorer (Ambjörnsson 

2016, s. 92-93). 

Bilden intill, föreställande Margaretas 

klänning, hämtad från specialavsnittet om 

drottning Margareta, är kopplad till en text 

med rubriken Kung Byxlös. En text som 

handlar om hur hon besegrade Albrekt av 

Mecklenburg i ett stort slag utanför 

Falköping och tog över makten som 

drottning i Sverige. Rubriken ”Kung 

Byxlös” hänvisar till att Albrekt ska ha 

hånat Margareta för att hon var kvinna. 

Både rubrik och bild lägger fokus på att 

drottning Margareta var kvinna, i en text 

som handlar om hur hon tog över tronen. 

Här lyfts alltså inte Margaretas triumf fram, 

utan i stället det faktum att hon är en kvinna.  

 

 

Bilden intill, föreställande slaget vid 

Breitenfeld 1631, hämtad från avsnittet 

om Gustav II Adolf (s.148), är kopplad 

till en text med rubriken ”Gustav Adolf 

hyllades som hjälte”. Denna text 

behandlar Sveriges segertåg genom 

Tyskland och hur Gustav II Adolf 

uppnådde berömmelse. 

Här ses mannen i rubriken som den 

hyllade hjälten i kontrast till Margareta som ses som ”kungen utan byxor” i en text som 

behandlar samma tema. Bilden föreställer ett fältslag som Gustav II Adolf går segrande ur, ett 

Figur 3. Margaretas klänning (s.103) 

Figur 4. Slaget vi Breitenfeld (s.148) 
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slag som det också talas om i texten. I jämförelse med Margaretas text och bild är det enklare 

att förstå kontexten kring vad avsnittet handlar om, bara genom att läsa dess rubrik och bild. 

Den kvinnliga regentens rubrik och tillhörande bild: ”Kung Byxlös” och bilden på klänningen, 

menar vi kräver en läsning av den löpande texten för att elever ska förstå att det inte handlar 

om klänningar och en kung utan byxor. Könsnormer som enligt värdegrunden aktivt ska 

motverkas bibehålls genom att tillskriva kvinnan klänningen och mannen slagfältet i två texter 

som båda behandlar krigstemat. 

8.2.5 Ordval 

Med ordval syftas här på undersökning av vilka ord som valts i läroboken samt huruvida det 

ligger en värdering bakom. 

I den sista meningen i det tidigare nämnda specialavsnittet om drottning Margareta finns att 

läsa: ”Margareta var en av medeltidens mäktigaste kvinnor i Europa” (Fs.103). Detta citat 

”hjälper till” att göra den kvinnliga regenten till något annat, något som avviker från normen 

då hon som nordisk härskare snarare kan ses som en av medeltidens mäktigaste personer. Det 

faktum att ordet kvinnor valts framför person tyder på det som Jobin skriver om, nämligen en 

ständig vilja att kategorisera människor i kön, där det neutrala tillhör männen (Jobin 2004, s.24). 

Under rubriken ”Drottning Kristina”, på s.150 i huvudtexten, får vi läsa om hur Axel 

Oxenstierna styrde landet tills Kristina blev myndig. Därefter får vi veta att drottningen lät adla 

många familjer då soldater behövdes i det fortsatta kriget. Det är också allt som står om Kristina 

i huvudtexten då vi får veta i en parentes att det finns mer att läsa om henne på sidorna 152-

153, -i ett specialavsnitt.  

På liknande sätt som gjordes med den förra kvinnliga regenten (drottning Margareta) under 

strukturavsnittet, har här drottning Kristina blivit tilldelad ett specialavsnitt. Ett kapitel som kan 

läsas vid önskemål om fördjupning då det (bokstavligen) är en parentes. Här sker också ett 

liknande fenomen då fokus riktas på det faktum att hon är kvinna. Hon är dessutom en kvinna 

som inte följer den norm gällande vad som anses vara kvinnligt. På detta faktum, att hon inte 

följer den kvinnliga normen, läggs stort fokus i specialavsnittet och kommer nu att kort 

diskuteras med fokus på ordval. Till detta hör också två andra exempel där ordval ligger i fokus. 
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I huvudrubriken som lyder Kristina - flickan som gjorde vad hon ville finns flera intressanta 

aspekter att ta upp. För det första verkar det inte räcka med ett kvinnligt namn för att klargöra 

könet för regenten då ordet flicka också används (ett liknande exempel finns på s.113 om Jeanne 

d’Arc, Flickan som räddade Frankrike). Detta kan tolkas som att flickor inte gör som de vill, 

utan är ständigt under styrning. Att som tjej göra som man vill framstår som okvinnligt, eller 

till och med manligt då hon frångår det som anses vara norm för hennes kön. En annan aspekt 

är valet av ordet flicka, ett ord som enligt Jenny Magnusson (2013, s.13) oftast kopplas till barn 

mellan 9 och 14 år med kvinnligt kön. Det problematiska med detta uttryck blir då att hon 

förminskas för att på så sätt framstå som mer sensationell. Här går att dra paralleller till det 

senare avsnittet om intersektionalitet, då hon inte bara är kvinna, hon är ung också, och därför 

förringas ur två bemärkelser (se intersektionalitet, avsnitt 8.8).  

Vi kan också i PH se exempel på där kvinnan utan mannens närvaro kan ses som hjälplösa 

genom användandet av två värderande ord. Följande citat är hämtat från s.200:  

Att vara en ogift mamma var en stor skam på den tiden. Mamman var rädd och 

förtvivlad (s.200).  

Här framstår alla ogifta mammor som osjälvständiga och beroende av en man då diskursen 

använder orden ”rädd” och ”förtvivlad”. Ur ett queert perspektiv kan man se detta som ett 

normativt och binärt tankesätt med mannen och kvinnan som motsatspar (Bromseth och 

Wildow. 2007, s.22). Kvinnan framställs som stereotypt emotionell och kan ses i motsats till 

mannen som ofta framstår som känslokall (Nikolajeva, 2004, s.129).  

På s. 127 beskrivs Karin Måndotter som en ung, fattig och vacker tjänsteflicka som var dotter 

till en fattig knekt. Här läggs fokus på hennes utseende med orden: ”ung och vacker”. Detta går 

att tolka som ett exempel på det Mulvey kallar för ”the male gaze”, där mannen är subjektet 

och kvinnan blir objektet (Mulvey 1989). Dessutom nämns hon enbart i relation till mannen då 

både hennes man (Erik XIV) och hennes far (den fattiga knekten) ges utrymme och ställs i 

relation till henne. 

8.3 Sexualitet 

En av de sju sociala kategorierna som nämns i värdegrunden är sexualitet. Sexualitet definieras 

som ”ett behov […] som kommer till uttryck […] i intima och emotionella relationer” 
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(Nationalencyklopedin 3). Nedan följer en analys av denna sociala kategori och dess normer 

som skapas och återskapas genom ordval, struktur och konstruktion. 

8.3.1 Konstruktion 

Konstruktion handlar om eventuella bilder, bildtexter och hur mycket av något, det vill säga 

vilken kvantitativ mängd av ett visst fenomen som finns i texten eller om något rent av saknas 

helt. 

 

Homosexualitet uppfattas fortfarande som något avvikande medan det heterosexuella innehar 

positionen som det självklart normala, något som inte går att ifrågasätta. Heterosexualitet 

framstår däremot inte som någon sexuell läggning, vilket homosexualitet har en tendens att göra 

(Bromseth och Wildow 2007, s.23). 

 

I PH ser vi tydligt hur detta förekommer då heterosexualiteten är den enda sexualitet som 

existerar och får då stå som den självklara normen. Takács och Gilljam säger i rapporten Man 

kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok att den heterosexuella läggningen får stå som den 

självklara normen och fortsätter med att kalla den för den tysta normen. Det som får stå för det 

”andra” är homosexualiteten som exkluderas då det osynliggörs (Bromseth och Wildow 2007, 

s. 23).  

 

Det går också att se en övergripande tendens att svenska skolor innehar en heteronormativ 

utgångspunkt (Ibid s.28). I och med detta faktum menar vi att ämnet historia har ett extra stort 

ansvar att förmedla allas sexualitet, då kunskapen om ens kulturarv är att betrakta som ett tryggt 

identitetsskapande (Skolverket 2010).  

 

En analys av sexualitet i PH blir svår att genomföra då det som framkommit ovan också 

bekräftas i PH. Detta faktum, att en analys är ogenomförbar, är emellertid problematiskt i sig, 

detta då frånvaron av andra sexuella läggningar osynliggör och andrafierar de elever som inte 

följer vad som framställs som den överordnade ”normalsexualiteten”, den så kallade 

heteronormen. 
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8.4 Könsöverskridande identitet eller uttryck  

En av de sju sociala kategorierna som nämns i värdegrunden är könsöverskridande uttryck. 

Könsöverskridande uttryck definieras som ”att någon inte identifierar sig som kvinna eller man 

eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.” (Stockholms 

universitet 2017). Nedan följer en analys av denna sociala kategori och dess normer som skapas 

och återskapas genom ordval, struktur och konstruktion. 

”Ingen i skolan ska diskrimineras för könsöverskridande identitet eller uttryck”, så skrivs i 

värdegrunden. Denna sociala kategori kom först till värdegrunden efter skiftet från LPO94 till 

LGR11. Med andra ord går den att tolka som relativt ny i samband med skolvärlden. Detta kan 

vara relevant att ha i åtanke då transpersoner lyser med sin frånvaro i PH.  

Detsamma gäller även tidigare forskningen kring könsöverskridande identiteter eller utryck 

med koppling till skolan. Det är helt enkelt för nytt då det här finns en tydlig forskningslucka. 

På detta vis blir en analys om den sagda diskrimeringsgrunden svår då de dels inte ges någon 

plats i PH och att det dels knappt finns någon tidigare forskning att luta sig mot.  

I värdegrunden står:  

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig 

in i andras villkor och värderingar (Skolverket 2010).  

8.4.1 Konstruktion 

Konstruktion handlar om eventuella bilder, bildtexter och hur mycket av något, det vill säga 

vilken kvantitativ mängd av ett visst fenomen som finns i texten eller om något rent av saknas 

helt. 

Då avsaknad av transpersoner och könsöverskridande uttryck är stor eller nästan total i PH 

saknar de elever som kategoriserar sig som transpersoner förebilder i historien. Skapandet av 

de trygga identiteter som föregående citat nämner blir därmed problematiskt. Ett annat problem 

är också det faktum att om inte transpersoner lyfts i skolböcker, kommer inte heller de elever 

som enligt normen tillhör de binära könsrollerna, som värdegrunden nämner: utveckla 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar (Skolverket). 
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En konsekvens av att tvåkönsnormen är den enda som representeras i historieböcker, är att 

transpersoner och transidentiteter nästan helt osynliggörs. De görs till det främmande andra 

(Bromseth och Wildow 2007, s. 27). Mest påfallande är att tvåkönsnormen är den enda som 

representeras.  

8.4.2 Ordval 

Med ordval syftas här på undersökning av vilka ord som valts i läroboken samt huruvida det 

ligger en värdering bakom. 

I PH finns ett exempel där man kan tolka ett icke-normativt könsuttryck, där en kvinna enligt 

historien getts utryck för vara ”pojkaktig”, nämligen tidigare nämnda drottning Kristina. I 

underrubriken Pojkflickan i specialavsnittet om den kvinnliga regenten på s.153 står följande:  

Som tonåring var Kristina helt vild, tyckte hennes hovdamer. Hon klippte håret kort, 

klädde sig i manskläder och såg till slut ut som en pojke. Hon lekte soldat och sov 

med en sten som kudde och hon lärde sig att rida, fäkta och skjuta med pistol och 

gevär (s.153). 

Här sker det en stereotypisering eller en normbild av det som kan uppfattas manligt: kort hår, 

krigslekar, fäktning och manstypiska kläder. Detta säger texten gjorde att hon till slut såg ut 

som en pojke. Här syns en definition av hur flickor och pojkar ska se ut och bete sig. 

Ordet pojkflicka som står i underrubriken är inte heller helt oproblematiskt då hennes beteende 

som anses vara maskulint gör henne till en ”pojke” i en flickas kropp. Att detta påpekas, att 

hennes könsuttryck inte stämmer överens med hennes biologiska kön kan då enligt oss leda till 

att eleverna uppfattar detta som märkligt och att en andrafiering sker. Att tilldela henne ett kön 

efter hur hon beter sig kan ge effekten att elever som inte följer traditionella könsmönster även 

de andrafieras. En tjej kan fortfarande identifiera sig som tjej utan att följa den kvinnliga 

normen.  

Vidare ser vi hur Kristina när hon tillskrivs dessa typiskt manliga attribut görs till vild, något 

som går att kopplat till den postkoloniala teorin då hon förpassas till något irrationellt och 

därmed exotifieras. Bromseth och Wildow menar att det är viktigt att vara man eller kvinna på 

”rätt sätt” för att bli tolkad och passera som trovärdig medlem av kulturen (2007, s.13). Kristinas 

beteende kan med andra ord uppfattas som något negativt och avvikande.  
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8.5 Etnicitet 

En av de sju sociala kategorierna som nämns i värdegrunden är etnicitet. Etnicitet definieras 

som ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp” (Nationalencyklopedin 

1). Nedan följer en analys av denna sociala kategori och dess normer som skapas och återskapas 

genom ordval, struktur och konstruktion. 

8.5.1 Ordval 

Med ordval syftas här på undersökning av vilka ord som valts i läroboken samt huruvida det 

ligger en värdering bakom. 

Boken är som tidigare nämnt kronologiskt indelad i kapitel, och varje kapitel avslutas med ett 

specialkapitel som kallas ”Ute i världen”. Denna del ska visa vad resten av världen gjorde under 

samma epok som Sverige hade till exempel vikingatid eller medeltid. Dock visar ordvalet ”ute” 

på skillnaden mellan här och där, de och oss. Om det finns ett ”ute” så finns det med andra ord 

också ett ”inne”, ett hemma, eller ett vi. Exemplet från PH kan representera ett binärt synsätt 

där ”vi och dem” står som motsatspoler, som hierarkier, rangordningar mellan överordnad och 

underordnad (Elmeroth 2009, s.11).  

Ett annat exempel, som är något tydligare, är citatet som är plockat från s.45: ”Araberna spred 

kunskaper till oss”. Här är det specificerat att det finns ett oss. Araberna är därför ”de andra”. 

Det är inte omöjligt att mellanstadieeleven som läser denna text har arabiskt ursprung. Hen 

skulle alltså kunna identifiera sig själv eller identifieras av sina klasskamrater som ”den andre”, 

vilket genom att applicera postkolonial teori går att koppla till begreppet andrafiering (SOU 

2006:40).  

Som ännu ett exempel på andrafiering i PH kan nämnas ordvalet ”efterblivet” i följande 

mening, som kan ses som en explicit kränkning av ryssar. ”Ryssland var länge ett efterblivet 

och isolerat land” (s.168). Förmodligen är den tänkta innebörden av ordet att Ryssland under 

en period var efter i utvecklingen, jämfört med den svenska ”civiliserade” befolkningen. Ordet 

”efterblivet” kan dock också ha alternativa tolkningar, så som: ”intellektuellt funktionshindrad” 

(Lexikaliska institutet). Ordvalet bjuder på ofördelaktiga tolkningar och missuppfattningar. 

 

Författarna nämner Österlandet på s.83. Det finns ingen förklaring till detta ”land”. En läsare 

kan förutsätta att det är ett geografiskt område, men vart är oklart. Begreppet Väster/Österlandet 
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är en diskursivt gränsbevarande strategi som innefattar ”oss” och utesluter ”de andra” (SOU 

2006:40, s.84). Ett annat citat ur PH lyder: ”För 100 tusen år sedan fanns det människor som vi 

i Afrika” (s.10). Detta är en mening som för oss väcker en mängd frågor. Vem inkluderar (och 

exkluderar) vi-begreppet i detta? Vad är egentligen människor som vi? Innebär detta att det inte 

finns människor som vi i Afrika idag? 

På s.63 nämns Fjärran Östern. Detta begrepp är ett exempel på eurocentrism, vilket är i grund 

samma sak som det postkoloniala begreppet etnocentrism, men fokuserar på ett europeiskt 

synsätt. Världsbilden utgår från (väst)Europa och det långt åt öster blir ”fjärran östern”. Ett 

annat exempel på detta är begreppet Mellanöstern som också är österut men inte fullt lika långt 

bort. I verkligheten är jorden rund, och det som är österut för Europa är västerut för någon 

annan. Att européerna var de som ritade kartorna och under kolonialismen ansåg sig ha rätten 

att styra över världen, har påverkat hur vi idag tycker en karta ”ska” se ut (se bild i avsnitt 8.5.3). 

Ett exempel på hur ordvalet leder till exotifiering i diskursen är detta citat: 

Pest sprids ännu snabbare än lepra och den sjukdomen blossar fortfarande upp då 

och då i Asien, när mängder av människor tvingas leva tätt ihop och de hygieniska 

förhållandena är dåliga (s.71). 

Här klumpas hela Asien ihop som ett geografiskt område med samma kultur och demografi, 

medan Asien i verkligheten sträcker sig från Medelhavet till Rysslands ostligaste kust och 

inkluderar bl.a. Arabiska halvön, Indien och Kina. De hygieniska förhållandena och den 

demografiska spridningen i detta enorma område har stor variation, och att klumpa ihop detta 

till ”Asien” och säga att människor lever tätt ihop och att hygienen där är dålig är att exotifiera 

dessa människor. 

En negativ beskrivning av andra kulturer går att finna på ett flertal sidor. På s.168 beskrivs 

bilden av Ryssland i texten om Peter den store på följande sätt:  

När han kom hem tvingande han på ryssarna en massa västerländska nyheter. 

Adelsmännen vid hans hov morrade. Plötsligt måste de raka sig och klä sig 

västerländskt (s.168). 

Det går att dra paralleller mellan citatet ovan från PH och följande citat ur Fanons bok som 

handlar om exotism, Svart hud, vita masker: ”Att klä sig europeiskt, i allt från trasor till det 

senaste modet, att skaffa sig föremål som européerna använder eller umgås socialt som 
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européerna, krydda det egna språket [...] allt detta är ett försök att uppnå en känsla av 

jämbördighet med europén och hans sätt att leva” (Fanon 2008, s.39). I båda texterna framställs 

det ”västerländska” som något positivt där man rakar sig och ser mer proper ut. Motsatsen, när 

det ”österländska” är negativt, är något som Frantz Fanon kallar exotism (Fanon 2008). Det 

faktum att adelsmännen ”morrar” är ännu ett exempel på exotism, eftersom de då framstår som 

djur eller mindre civiliserade varelser. 

 

När det handlar om ”Västerlandet” förekommer positivt laddade värdeord. Att romarna har tagit 

över allt land runt medelhavet återfinns på s.15 och kan jämföras med s.114 där eleverna kan 

läsa om hur ”Gustav Vasa bestämde sig för att befria Sverige från danskarna”. Detta går i sin 

tur att jämföra med hur ”Ryssland erövrade stora områden vid Östersjön” (s.168, egna 

kursiveringar). Att befria något indikerar ägarskap över någon som inte vill vara ägd, medan 

Rysslands erövringar är mer av negativ karaktär, när någon rövar åt sig något som egentligen 

inte tillhör dem, likt en frälsare versus en sjörövare. 

8.5.2 Struktur 

Struktur syftar här på valet av rubriksättning, vilka stycken/vilken indelning som valts och 

varför en viss sak står på en viss plats i texten.  

Samerna räknas som Skandinaviens urinvånare (Kvenangen och Sihm 1996, s.12). Trots detta 

nämns de inte i ett tidigt skede i PHs annars kronologiska ordning. Läroboken börjar med ett 

kapitel om forntiden och om vilka människor som var först i Sverige. På s.14 går att läsa: ”De 

första människorna flyttade till Norden när de stora isarna som täckt allt land började smälta”. 

Här är människorna inte specificerade till varken samer eller blivande svenskar. Trots att resten 

av läroboken är ordnad i tidsföljd har kapitlet om samer inte fått plats förrän på s.161, inklämt 

mellan Karl XI och Karl XII. Om kronologin skulle vara genomgående hade inledningen av 

läroboken behandlat samerna först. Nu har de en egen del, en bit i ett kapitel om invandrare. 

Eftersom de har ett specialkapitel som kanske inte måste läsas gör att de har blivit en parentes 

i historien, och på grund av detta är de ännu ett exempel på vad Hirdman kallar för och-historia 

(Hirdman 1999 s.11), som Kvenangen och Sihm skriver: ”Om man ser till vad eleverna i 

svenska skolor läser om samer så har inte samerna någon historia” (Kvenangen och Sihm 1996, 

s.5). 
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8.5.3 Konstruktion 

Konstruktion handlar om eventuella bilder, bildtexter och hur mycket av något, det vill säga 

vilken kvantitativ mängd av ett visst fenomen som finns i texten eller om något rent av saknas 

helt. 

På s.40 finns en text om hur uppdelningen av folk i Sverige såg ut på vikingatiden. Texten 

nämner bl.a. götar, svear och samer. På kartan intill saknas dock samerna, medan de andra 

folken är utmarkerade (s.40). Det här är dessutom första gången i läroboken som samerna 

nämns, och detta i förbigående och utan förklaring, i ett kapitel som handlar om något annat.  

 

Kartan nedan är ett typexempel på vår etnocentriska och eurocentriska världsbild. Vi är väl 

medvetna om att inget med denna karta är på något sätt avvikande från hur ”vi” är vana att se 

kartor, men med normkritiska glasögon blir eurocentrismen tydlig. De pilar som utgår från 

Europa och visar de upptäcktsresandes färd ut i världen förstärker ytterligare bilden av hur 

världen utgår från Europa; detta sätt att rita kartor är ett spår från kolonial tid. 

 

 

 

Figur 4. Eurocentrisk världskarta (s.136). 

8.6 Religion 

En av de sju sociala kategorierna som nämns i värdegrunden är Religion. Religion definieras 

bland annat som ”vördnad för det heliga, eller gudsdyrkan” (Nationalencyklopedin 2). Nedan 
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följer en analys av denna sociala kategori och dess normer som skapas och återskapas genom 

ordval, struktur och konstruktion. 

8.6.1 Ordval  

Med ordval syftas här på undersökning av vilka ord som valts i läroboken samt huruvida det 

ligger en värdering bakom. 

I kapitlet om Olof den helige på s.43 står det om ”ett under” där vatten rann ur en källa där Olof 

dödats. På s.61 är den heliga Birgitta orolig, men blir lugnad av Jesus. Sedan ger han henne 

”fantastiska uppenbarelser”. Det står inte att det här är människors övertygelse, eller Birgittas 

upplevelse alternativt tro, utan uttrycks i faktatexten som en sanning, en redogörelse av 

historien. Liknande exempel går att finna på s.113 där Gud har lovat Jeanne d’Arc och 

Frankrike seger, på s.66 där Gud (om han var god) sände ett regn som tvättade staden samt på 

s.149 där frågan väcks om Gud lyssnat på katoliker eller protestanter. På s.52 står en förklaring 

till ordet nattvard på följande sätt:  

Nattvard betyder egentligen kvällsmåltid. Jesus sista måltid hölls en kväll (s.52, 

författarnas fetstil). 

Här står det som fakta att Jesus hade sin sista måltid en kväll. Hade det stått ”enligt 

kristendomen” hade det fått en helt annan innebörd, men i nuläget står det som sanning. 

Det är enligt Elmeroth framförallt i SO-läromedel, och allra mest i framställningen av olika 

religioner, som den etnocentriska utgångspunkten blir tydlig (Elmeroth 2009, s.39). Giddens 

beskriver sekularisering som en process där religionen tappar sitt grepp över samhällslivet, både 

på individnivå såväl som på institutionsnivå (Giddens 2007, s. 437). I Sverige syns 

sekulariseringen bl.a. på att skolan enligt värdegrundsdelen i LGR11 ska vara icke-

konfessionell (Skolverket 2010). Olof Franck definierar begreppet Icke-konfessionell i sin 

artikel om etikundervisning som en undervisning som inte får förutsätta eller implicera varken 

rimlighet eller sanning med hänsyn till religiösa trosuppfattningar och traditioner. För att 

undervisningen ska räknas som icke-konfessionell kan saker inte framställas som mer eller 

mindre övertygande på religiösa grunder (Ibid). Föräldrar, vare sig de är muslimer, kristna, 

ateister eller annat, ska enligt Skolverket kunna skicka sina barn till skolan utan att behöva oroa 

sig för att de ska påverkas ensidigt i någon riktning (Skolverket 2010). Franck talar om 
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Grimmits förklaring om att antingen lära om eller att lära i religion, där det första kan beskrivas 

som ickekonfessionellt och det senare konfessionellt (Grimmit 1987, i Franck 2014, s.201). En 

lärobok i historia är med andra ord till för att redogöra för verkliga skeenden och sanningar. PH 

är till den största delen en icke fiktiv text, ett sökande efter ”sanning” som det står uttryckt på 

s.6. Detta med undantag för de små berättelser med namngivna påhittade karaktärer som ibland 

inflikas. Ett exempel på detta är t.ex. ”Lasse går vilse i stan” på s.65. I PH finns dock på ett 

flertal ställen dessa tidigare nämnda exempel på när det kristna framstår som sanning och fakta, 

och där eleverna, enligt Grimmits definition, lär sig ”i” religion.  

I flera fall är utgångspunkten att eleverna som ska läsa PH är kristna. Detta är ett exempel på 

kristocentrism, som också är en form av etnocentrism. Allt utom kristendomen tillhör ”de 

andra” och kristendomen betraktas som ”vår” religion. Detta fenomen återfinns i Kamalis 

granskning från 2006. Han skriver att författaren i den text han granskat väljer att definiera 

läsaren av läroboken som ett ”vi” som underförstått är etnisk svensk och kristen (SOU 2006:40, 

s.61). På s.68 i PH står det:  

Varje år firar vi jul och påsk, de stora högtiderna. Det gör man i alla kristna länder 

(s.68, vår kursivering) 

Genom att använda orden ”vi” och ”vår” förutsätter man att eleven som ska läsa läroboken, 

precis som författarna, ingår i och kan relatera till, kristendomen. På s.51 kan man finna ett 

exempel på kristocentrism i beskrivningen av kyrkor idag: ”De är Guds hus även för människor 

i vår tid”. Meningen syftar egentligen till kristna människor i vår tid, eftersom andra religioner 

inte använder kyrkor. Men författarna utgår återigen från att läsaren ingår i ”vi-et”. 

Förutom det faktum att kristendomen nämns väldigt ofta, så utmålas den också som något odelat 

positivt. På s.59 kan man läsa om de ”goda kristna” i meningen: ”Ingen god kristen kunde lämna 

en frysande medmänniska utanför porten” och på s.41 står det om den ”kristna kärleken”. Det 

finns ett genomgående sätt att beskriva kristendom, diskursen antyder att den som inte är kristen 

är mindre god. Dessa enstaka värdeord bidrar till att etablera en övergripande diskurs. På samma 

sätt fortsätter detta i kapitlet om kyrkan på s.51, här finns en eufoni av värdeord som utmålar 

en otroligt positiv bild av kyrkan. Kyrkan är ”fin”, kristna är ”goda”. Kyrkan och dopfunten är 

”vacker”, och prästens kläder är ”vackra” och ”dyrbara”. På s.52 kan man få ”en försmak av 
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himlens härlighet”. Även i platsbeskrivningen av kyrkobyggnaden så är adverben väldigt 

entusiastiska:  

De fick se på altarets blänkande dyrbarheter och prästens praktfulla skrud medan de 

lyssnade på den vackra sången. En ljuvlig doft av rökelse fyllde hela kyrkan […] 

Vackert formade bokstäver (s. 53, egen kursivering). 

Ett annat sätt att påvisa förekomsten av värdeord är att granska de ordval som gjorts för ett och 

samma fenomen. På s.43 har kristendomen ”segrat” i en strid vilket går att jämföra med det mer 

negativa värdeladdade ordet som används på s.44 om islam, där muslimerna erövrar Nordafrika 

och Spanien. Samma ord används på s.111 där Palestina erövras av muslimer. I kontrast kan 

sättas att Europas kungar skulle befria det heliga landet. Detta på grund av att de kristna inte 

längre kunde besöka sina heliga platser. Här tilldelas de kristna ägandeskapet av platserna som 

erövrats av muslimerna. Ägandeskapet är ett fenomen som även beskrivs av Kamali i hans 

granskning av skolböcker (SOU 2006:40). 

 

Genom sin skildring av de andras religion, gör man sin egen religion normal och modern 

(Elmeroth 2009 s.39). Det kristna blir på detta sätt normen, detta märks då man i kontrast till 

de positiva ordalag som används om kristendomen har använt inte fullt lika positiva 

omnämnanden om andra religioner. Till exempel islam, som presenteras som ett påhitt i 

meningen: 

På 600-talet skapade den arabiske köpmannen Mohammed en ny religion som heter 

Islam (s.44). 

I jämförelse med ovan sagda där det kristna står skrivet som sanning, så framstår här Islam som 

ett påfund, något som Mohammed skapade.  

Precis som i avsnittet om etnicitet kan man när det gäller religion finna exempel på tillfällen då 

ordvalet bidrar till andrafierande. På s.36 finner vi ett tydligt exempel på där de okristna 

exotifieras och framstår som vildar:  

Prästen blev alldeles förskräckt över vad han såg. I träden bredvid ett tempel, hängde 

kroppar av både djur och människor (s.36). 
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Den bild som här ges är att de kristna är mer civiliserade, medan ”de andra”, de icke-kristna 

framstår som ”vildar” i jämförelse. På s.42 skrivs om tvångskristnandet av vikingar på följande 

sätt: ”Han använde prästerna och kristendomen till att skapa lugn och ordning” (s.42). Ännu en 

gång är det kristna lugnare, och det finns en avsaknad av problematisering gällande att 

vikingarna inte hade något annat val än att bli kristna, för att de i sin tur hade bemötts med våld 

om de vägrat. 

Det finns ett flertal exempel på skeenden som tas upp utan förekomst av problematisering. 

Horribla företeelser och historiska händelser nämns i förbigående. Ordvalet spelar också roll 

för att markera ägandeskap och värderingar. Detta gäller bland annat texten om 

människohandeln: 

Köpmännen kunde också fånga eller köpa människor som de tog hem till sina gårdar. 

Där fick de bli trälar (s.13, egen kursivering). 

Här talas det om människor som om de vore djur, och det grymma i att fånga människor nämns 

inte. Ordet ”fick” är här inte problematiserat. Människor hade inget val utan tvingades bli trälar, 

varpå ordet fick har en klang av valfrihet och frivillighet. Ett annat liknande exempel är följande 

text från s.206: ”Därifrån [sina kolonier] kunde man få råvaror som inte fanns i Europa” (s.206, 

egen kursivering). Ordet som här inte problematiseras är ”få”. En annan formulering hade varit 

att man ”tog”. Just avsaknaden av resonemang om effekterna av erövring, kolonisering, 

integration och kulturmöten är något som Runblom problematiserar i sin granskning från 2006 

(Runblom 2006, s.19) 

8.6.2 Konstruktion 

Konstruktion handlar om eventuella bilder, bildtexter och hur mycket av något, det vill säga 

vilken kvantitativ mängd av ett visst fenomen som finns i texten eller om något rent av saknas 

helt. 

I PH framgår det vita, kristna Europas fokus tydligt, detta kallar Elmeroth för ”the Wests” 

dominans över ”the rest” (Elmeroth 2009, s.39).  Denna dominans skapar en etnisk hierarki 

(Ibid). Förutom det genomgående temat gällande dikotomin vi och dem, går detta att se på det 

som Kamali kallar för kvantitativa värden, det vill säga: hur ofta ett fenomen förekommer i 

texten och vad den prioriteringen innebär (SOU 2006:40, s.83). Visserligen står det i ämnet 
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historia att eleven ska lära sig om kristendomens införande i Norden, men det faktum att 

kristendomen omskrivs på 18 sidor i förhållande till det fornnordiska som återfinns på fyra 

(varav två är i sagoform), islam som nämns på två sidor, varav en som ihopblandad med 

begreppet araber (s.45), och övrig tro på övernaturliga fenomen såsom vittror och knytt på två 

sidor, kan ge en överrepresenterad och kristocentrisk bild av religion i historieämnet. 

8.7 Funktionshinder 

En av de sju sociala kategorierna som nämns i värdegrunden är funktionshinder. 

Funktionsnedsättning definieras som ”en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga” (Socialstyrelsen). Nedan följer en analys av denna sociala kategori och dess 

normer som skapas och återskapas genom ordval, struktur och konstruktion. 

8.7.1 Ordval 

Med ordval syftas här på undersökning av vilka ord som valts i läroboken samt huruvida det 

ligger en värdering bakom. 

När det gäller psykiska funktionshinder nämns Erik XIV med rubriken ”en sinnessjuk kung” 

(s.126) och då ges enbart en negativ bild då det står om hur han dödade på grund av sin paranoia. 

Boréus (2006, s.14) skriver om hur det är skillnad på att använda adjektiv som till exempel “de 

döva” jämfört med att skriva “personer som föddes med hörselnedsättning”. Det första är något 

personen är och kan ses som personens hela identitet och det senare något som personen har 

vilket gör att personen kan vara så mycket mer än så. Den tidigare nämnda texten om den 

sinnessjuka kungen hade istället för att bara framställa honom som galen, kunnat förmedla en 

mer nyanserad bild av så kallad ”sinnessjukdom”. Det faktum att han ”är” istället för ”har” 

psykisk ohälsa reproducerar bilden av psykisk ohälsa som något avvikande från normen. 

8.7.2 Konstruktion 

Konstruktion handlar om eventuella bilder, bildtexter och hur mycket av något, det vill säga 

vilken kvantitativ mängd av ett visst fenomen som finns i texten eller om något rent av saknas 

helt. 

I Skolverkets granskning från 2006 finner Gustavsson att just ämnet historia är ett av de ämnen 

där funktionshinder förekommer mest sällan (Gustavsson 2006, s.25). Enligt Foucault finns 

diskursen i det som inte sägs lika väl som i det som sägs (Foucault et al. 2008, s.181). Med 
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andra ord finns det möjlighet att granska tomrummet, avsaknaden av förekomsten av 

funktionshindrade i PH. 

Uteslutningen av funktionshindrade i skolans läromedel kan kallas för kategorisk 

underexponering (Gustavsson 2006, s.24). Att hitta en representation av funktionshinder i PH 

är nästintill omöjligt. Det finns en del sjuka personer och en leprasjuk tiggare på s.70, men det 

står inget om levnadssituationen för till exempel en blind eller döv person på medeltiden eller 

en förlamad människa under reformationen. Detta kan ge eleven en känsla av att dessa 

funktionshinder inte fanns på den tiden. ”Det som har utelämnats från historien blir frånvarande 

och det som inkluderas blir berättelsens verklighet” (Karlsson och Zander 2004, s.92). Givetvis 

fanns både synliga och osynliga funktionshinder även på den här tiden. Att eleverna inte får ta 

del av ”sin” historia är ett problem (Mellberg 2004, s.322).  

 

En term som går att applicera på exkluderingen av funktionshindrade i PH är att de 

utdefinierats. Det betyder att ett systematiskt och oreflekterat utelämnande av 

funktionshindrade som minoritetskategori har skett och detta visar på avsaknaden av ett 

mångfaldsperspektiv (Gustavsson 2006, s.26). Här kan vi se samma fenomen som Gustavsson 

nämner i sin rapport, nämligen att läroböckerna inte tar något ansvar för elevernas sätt att tala 

om, läsa om och förstå funktionshinder och därför står i konflikt till värdegrundens 

målformuleringar om demokrati och jämställdhet (Ibid). Det är viktigt i arbetet med historia att 

förstå och involvera den enskilde elevens livssituation (Mellberg 2004, s.318). En elev med 

funktionshinder kommer dock inte att hitta ”sin” historia i läroboken och kan därför inte 

identifiera sig och därigenom känna sig inkluderad.  

 

I rapporten I enlighet med skolans värdegrund?[…] slår Anders Gustavsson fast att 

funktionshinder sällan nämns i läromedel och att när det görs så är det ofta på ett stereotypt sätt. 

Den funktionshindrade är ett problem, något konstigt avvikande från normen (Gustavsson 2006, 

s.24). Genom att konstruera det annorlunda skapas och återskapas hela tiden ett exkluderande 

samhälle (Elmeroth 2009, s.11). Malmberg beskriver det som en etnocentrisk exkludering av 

den funktionsodugliga kroppen, the disabled body från den funktionsdugliga the able body. 

Därigenom blir man, oavsett om man är kvinna eller man, det avvikande. Man blir "det andra” 

(Malmberg 1996, s.19), vilket är en tydlig form av andrafiering. 
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8.8 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp som kan användas som förklaringsmodell för hur olika 

kategoriseringsprinciper såsom kön, sexualitet, ålder, klass, etnicitet och så vidare kan påverka 

maktförhållanden i samhället (de los Reyes och Mulinari 2005). En människa tillhör mer än en 

kategori, och identiteter är alltid sammansatta och multipla (Bromseth 2015, s.30). Ett exempel 

är att en människa som bor i Sverige kan vara till exempel kvinna, svensk och muslim. Vissa 

av dessa indelningar hör till vad som anses vara norm och vissa inte. Detta bidrar i olika 

situationer till att personen i fråga tilldelas olika mycket makt. Föreställningar om ras, hudfärg 

och etnicitet sammanlänkas ofta med till exempel sexualitet.  

8.8.1 Intersektionalitet i PH 

Det finns exempel i PH på kategoriseringar av texter som för oss var svåra att fördela in i de 

olika sociala kategorier vi valt att analysera. Detta eftersom de tillhör flera av dem. Därför har 

vi valt att samla dem under rubriken intersektionalitet. Ett exempel på intersektionalitet är ett 

av de avsnitt som heter ”Ute i världen” där det arabiska folket nämns både i text och syns på 

bild. Här är dock avsaknaden av arabiska kvinnor hundraprocentig. Eftersom de tillhör två av 

kategoriseringsprinciperna, nämligen både genus och etnicitet hamnar de i något vi valt att kalla 

dubbelt normativt underläge. 

Ett annat exempel på människor med två i läroboken nämnda epitet är samerna. På s.50 nämns 

”samernas gamla religion”. Eftersom de är både samer, vilket räknas som en etnicitet, och även 

har en religion, blir det för komplext för läroboken, och deras religion specificeras inte närmre 

i detta kapitel. 

Ålder och genus är också intressant att titta på med ett intersektionellt perspektiv. Det finns ett 

flertal personer som beskrivs som ”unga”, men detta på olika sätt. Jeanne d’Arc beskrivs tre 

gånger på s.113 som ”flicka”, något man inte vanligen kallar en vuxen kvinna. Jenny 

Magnusson skriver om hur hon hittat användningsmönster där ålder knyts till det könsspecifika 

uttrycket flicka och hur det finns ett intersektionellt samband där kön inte självklart kan studeras 

isolerat från ålder (Magnusson 2013, s.29). Det står i texten att hon ”bara” är 18 år. Och på ett 

annat ställe att hon var en ”ung flicka”. Vi anser det dessutom intressant att det trycks så mycket 

på hennes ålder då 18 år på den tiden troligtvis inte ansågs särskilt ungt. Som kontrast kan man 

sätta Magnus Eriksson som var tre år vid sin kröning, som visserligen beskrivs på ett ställe som 

en pojke (s.94), men dispositionsmässigt inte behandlas på samma sätt. d’Arcs rubrik fokuserar 
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på relevansen av hennes ålder med ”Flickan som räddade Frankrike” (s.113), medan 

rubriksättningen i Erikssons kapitel fokuserar på hans bedrifter och tillkortakommanden. Även 

Karl IX var ung vid sin kröning. Han blev regent vid 16 års ålder (s.142). Dispositionen i 

kapitlet om honom fokuserar enbart på alla de positiva saker han åstadkommit, och väldigt lite 

vikt läggs vid hans ålder. Inte bara kan man tolka det som negativt att vara kvinna, utan ännu 

värre att vara en ung kvinna.  

9. Slutsats  

I detta avsnitt följer först en gemensam övergripande summering som syftar till att kortfattat 

svara på frågeställningarna och sedan en reflekterande slutsats. 

Vår analys påbörjades i samband med att vi öppnade läroboken, i den letade vi förekomsten av 

normer genom att titta på struktur, ordval och konstruktion i historieläroboksdiskursen. Syftet 

med uppsatsen har varit att undersöka hur de i värdegrunden specificerade sociala kategorierna: 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning framställs i en historiebok för 

mellanstadiet när det gäller just normer. För att ta reda på detta så ställde vi oss följande frågor: 

Vilken förekomst av normer finner vi vid analys av struktur, ordval och konstruktion i 

läromedlet, samt på vilket sätt dessa eventuella normer skapas och omskapas i beaktande av 

Postkolonial teori, Queerteori och ”Och-historia”. 

 

 I avsnittet om ålder har vi inte kunnat finna förekomsten av några 

normer. 

 

  I avsnittet om genus har vi funnit ett återskapande av mannen som 

bärande av normen genom att kvinnor andrafieras med rubriksättningar 

och specialavsnitt samt underrepresentation. Dessutom syns en tydlig 

könsmaktsordning och hegenomi där mannen och hans attribut får mer 

makt än kvinnan och hennes dito. Detta syns främst genom att kvinnan 

görs till pendang till mannen. I en jämförelse mellan en manlig och 

kvinnlig regent framträder reproduktionen av status quo. 
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 I avsnittet om sexualitet har vi funnit ett återskapande av heteronormen 

genom exkludering av de med en annan sexualitet än heterosexualitet 

gällande en avsaknad av representation. 

 

 I avsnittet om könsöverskridande identitet har vi funnit ett återskapande 

av tvåkönsnormen och en andrafiering av de som inte tillhör de binära 

könsrollerna samt en exotifiering av de som frångår de traditionella 

könsmönstren. 

 

 I avsnittet om etnicitet har vi funnit ett återskapande av den 

eurocentriska normen samt ett genomgående binärt och andrafierande 

synsätt genom ordval som ”vi”, ”oss” och ”hemma” om allt som inte 

tillhör ”de andra”. Benämnande om ”Österlandet” och andra 

etnocentriska begrepp samt förvildande av andra kulturer bidrar till ett 

exotifierande synsätt. 

 

 I avsnittet om religion har vi funnit ett återskapande av en kristocentrisk 

norm när det gäller religion i historieämnet genom ett synsätt där 

kristendomen på ett flertal sätt framställs som överlägsen andra 

religioner. Vid ett flertal tillfällen framstår det kristna som sanning 

medan till exempel islam nämns som ett påhitt. Kristendomen är 

dessutom vid kvantitativ analys, överrepresenterad i jämförelse med 

andra religioner.  

 

 I avsnittet om funktionshinder har vi funnit en funktionsnorm med ett 

uteslutande av människor som har någon form av funktionshinder, detta 

genom avsaknad av representation och exkludering från historien samt 

ett benämnande av en ”sinnessjuk kung” där ordvalet gör denne till någon 

som är en sjukdom istället för någon som har den.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att andrafieringen och det diskursiva ”vi och dem”-et 

genomsyrar läroboken och skulle kunna påverka samtliga personer som inte hör till den rådande 
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normen. Läroboken kan ses som en arena för reproduktion av rådande normer. Eleven möter i 

diskursen en historia som kan ses som en mall för det normala. Det som utelämnats eller 

andrafierats kan tolkas av elever som främmande, som något onormalt eller konstigt. Dessutom 

finns det en risk att eleven själv kopplar detta till sin identitet och ser sig som onormal eller 

konstig. Skolan är en viktig mötesplats för barn där olika kulturer möts, det är därför viktigt att 

blottlägga och synliggöra diskurser som skapar hierarkier och strukturell diskriminering 

(Elmeroth 2009, s.77). Genom att göra detta kan man blottlägga rasism, diskriminering och 

fördomar (Foucault 2002, s.42).  

Vidare anser vi att många av de fenomen vi i denna uppsats påvisat handlar mer om struktur, 

konstruktion och ordval än de områden som behandlas. Med relativt små insatser hade fokus 

kunnat skiftas i den bild som eleverna möter. Med det sagt vill vi dock förtydliga att PH inte 

saknar förtjänster och positiva aspekter. Det finns exempel på inkluderande i texten, men vår 

analys är kritisk och till för att belysa maktkonstruktioner och normer. Därför har de positiva 

exemplen utelämnats. Vi är medveten om att den bild som ges av PH därför kan anses 

överdrivet negativ. Syftet har dock aldrig varit att påvisa brister i just denna lärobok per se. PH 

kan, eftersom den är mest använd, ses som ett exempel på en typisk text som en elev kan möta 

och hur en sådan kan konstruera status quo. Dock kan ingen sådan generalisering ske utan 

ytterligare undersökningar av andra historieböcker. 

Vissa historiska händelser har ofrånkomligt varit explicit främlingsfientliga, 

kvinnoförnedrande och på ett flertal andra sätt ojämställda. Detta betyder inte att de ska 

uteslutas ur historien. Historien finns, men det handlar om hur den berättas, vilken bild som 

ges. Vissa skeenden hävdar vi kräver en problematisering som vi inte finner i diskursen. Vi har 

sett ett återkommande normskapande och normåterskapande i läroboken. Det betyder dock inte 

att boken inte bör användas i undervisningen, tvärtom. PH och liknande läroböcker kan ses som 

lämpliga verktyg som möjliggör ett kritiskt läsande av historieämnet. Elever bör ges möjligheter 

att ifrågasätta och synliggöra de normer som råder i en viss kontext. Detta för att se hur just 

normer och maktrelationer skapas. I Lgr11, under ”övergripande mål och riktlinjer” kan man 

läsa om vikten att eleverna ”kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 

ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden” (Skolverket 2010). 

Man bör ifrågasätta det som normalt inte finns med och sedan lägga till den nya kunskapen 

(Kumashiro 2002 i Bromseth och Darj 20015, s.43). Så länge den diskursiva normen består och 
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problematisering uteblir sker heller inga förändringar i strukturer (ibid). Normen bibehåller sin 

makt genom hegemonier och rådande maktstrukturer förblir.   

Som tidigare nämndes i uppsatsens inledning finns inte längre någon granskning av läromedel. 

En fråga som väckts under arbetets gång är huruvida denna uppsats resultat är en direkt 

konsekvens av icke-granskningen och hur en lärobok hade sett ut om det hade funnits en sådan 

granskning? Hur stor del hade värdegrunden fått i en sådan granskning? Det stora användandet 

av historieläroböcker ställer i och med den obefintliga granskningen höga krav på lärarens 

kompetens. Detta gäller dels valet av lärobok och dels uppgiften att problematisera de 

läroböcker som redan är tillgängliga. Det faktum att alla lärare har olika arbetssätt, utbildning 

och professionalism, samt lägger olika mycket vikt på värdegrundsarbetet gör att det kan uppstå 

en avsaknad av jämlikhet i utbildningen, där vissa elever inte får ta del av sin egen historia, och 

därigenom bli en del av historien. Enligt profilbeskrivningen av den interkulturella 

lärarutbildningen på Södertörns högskola är det är viktigt för lärare att ha förståelse för elevers 

och barns olika förutsättningar för att kunna inspirera och hjälpa dem i deras lärande. Barnens 

erfarenheter och villkor måste hela tiden tas i beaktning. Lärare måste även kunna reflektera 

över samhälleliga förändringar och strukturer (Södertörns högskola, s.2). 

Avslutningsvis ser vi ett stort behov av att ytterligare jämföra huruvida den diskursiva texten 

står i konflikt till de värden som uttryckts i värdegrunden. Det är även viktigt som historielärare 

att ha en medvetenhet om sin egen undervisning och sitt förhållningssätt så att man genom sitt 

bemötande av elever kan bidra till att ”skapa, utmana och omforma normer, hierarkier och 

sociala villkor” (Södertörns högskola, s.2). Historieböckerna och de undervisande lärarna kan 

inte utgå från att samtliga elever i klassrummet är vita, svenska, kristna heterosexuella pojkar. 

De borde, enligt läroplanen, istället utgå ifrån att alla behöver höra sin historia. 

10. Fortsatt forskning 

Det finns en mängd områden där vidare forskning skulle vara både relevant och intressant. Vi 

finner det anmärkningsvärt att samtliga granskningar av läromedel vi funnit är gjorda på LPO94 

då det i skrivande stund, 2016, är sex år sedan LGR11 publicerades (boken utgavs 2010). Det 

borde därför finnas ett intresse av att med expertkunskap jämföra dagens värdegrund med de 

historieläromedel som används idag. 
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Vissa av rapporterna/granskningarna/undersökningarna har tips och rekommendationer på hur 

arbetet skulle kunna förbättras. En intressant undersökning hade varit huruvida dessa påverkat 

läromedlen. Har historieboksförfattarna tagit till sig av ”kritiken”? Ser det annorlunda ut efter 

att rapporterna kom? 

Vidare är både samhället och styrdokumenten i ständig förändring. När kommer nästa 

värdegrund ut? Hur kommer den att se ut med dagens politiska vindar?  

Avslutningsvis har vi enbart granskat hur historieläromedel ser ut. Intressant vore att lägga 

fokus mer på hur lärare arbetar med dem samt hur elever uppfattar diskursen.  
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12. Bilaga 1: Mail till skolor 

 

Hej 

Vi går lärarprogrammet åk4-6 på Södertörns Högskola. Just nu skriver vi vår uppsats om 

läroböcker och behöver därför veta vilka historieböcker som olika skolor använder för sin 

undervisning i mellanstadiet. 

  

Vi skulle därför uppskatta om Ni ville ta er tid att svara på vilken bok, eller vilka böcker Ni 

använder. 

  

I uppsatsen kommer det inte att framgå vilken skola som har svarat vad, men vid behov kan det 

hända att vi kontaktar Er för ev. följdfrågor. 

  

Tack på förhand. 

  

Mvh 

Erik Löf och Matilda Jonsson 

Lärarprogrammet 4-6 med interkulturell profil 

Södertörns Högskola 


