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Abstract 
 
Title: A visible invisibility 

Authors: Noor Nassef and Nathalie Tidlund 

Supervisor: Kim Silow Kallenberg 

 

The purpose of this study is to examine how the categories of race and gender 

intersect and are designed and manufactured in textbooks of the Swedish language in 

the 3rd grade. The study also intends to examine whether there are differences and 

similarities over time, from the 1970s until 2010s. The method that is being used in 

order to analyze how race and gender are designed and manufactured in textbooks is 

both a quantitative and a qualitative discourse analysis. The results of the study are 

based on intersectional theory and previous research on textbooks. The results of the 

study showed that in three of the five textbooks white men are overrepresented and in 

two of five text books white women are overrepresented. But when white women 

were overrepresented they still were described by traditionally female characteristics. 

Thus, the results show that there is a standard of whiteness in all examined textbooks. 

In one of the five textbooks, non-white males were completely excluded and in one of 

five textbooks non-white women were excluded. The results indicate a phenomenon 

of exclusion, where non-white people are excluded from readers. The results also 

show a shift over time. 
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Inledning 

 

Den 12 maj 2005 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att granska ett urval av 

läroböcker för att se i vilken omfattning de är i enlighet med skolans värdegrund och 

hur de eventuellt avviker från skolans värdegrund. Uppdraget avsåg att framförallt 

uppmärksamma uttryck för olika former av kränkningar och diskriminering i 

läroböckerna på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 

funktionshinder (Skolverket, 285:2006:6). Uppdraget från regeringen visar på en 

nödvändighet att granska läroböcker som är aktuella i utbildningssammanhang. Detta 

framkommer också i rapporten Utbildningens dilemma (2006) där Masoud Kamali 

och Lena Sawyer menar att granskning av läroböcker måste göras kontinuerligt då 

rasistiska föreställningar men också andra diskriminerande uttryck är rörliga och 

föränderliga (SOU 2006:40:38). Vidare uppmärksammar de behovet av studier i 

utbildningssammanhang som behandlar hur etnicitet i relation till andra 

maktordningar som kön, sexualitet, klass och funktion samspelar med varandra (SOU 

2006:40:40). 

 

En central granskning av läromedel i Sverige gjordes fram till år 1991 av Statens 

institut för läromedelsinformation (SIL) (Skolverket, 2015a). Vilket innebar att det 

fanns en reglering av läromedelsval samt information kring dess användning. När 

Skolverket inrättades och skolan kommunaliserades upphörde den centrala 

granskningen av läromedel (Skolverket, 2006:13). Idag ansvarar skolors rektorer för 

läromedelsval, då det inte längre finns myndigheter som granskar och godkänner 

läromedel (Skolverket, 2006:128). Enligt Skolverket ska dock ett läromedel uppfylla 

målen i läroplanen och texterna ska vara anpassade på ett sätt som kan användas i 

undervisning (Skolverket, 2015b). 
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1. Bakgrund 

 

Läroboken har fortfarande en central roll i undervisningen på skolan. Den används 

som stöd och/eller styr undervisningsarbetet för lärare men används också som ett 

verktyg för att säkerställa att läroplanens mål uppfylls. Lärobokens centrala ställning i 

utbildningssammanhang visar sig också vid planering av undervisning där läroboken 

används som utgångspunkt för utformningen av undervisningen (Carlson, Von 

Brömssen, 2011:30). Förutom att läroboken uppfyller en kunskapsgaranterande roll 

innehar den även en gemensamhetsskapande och disciplinerande roll som underlättar 

arbetet för lärare (ibid. 30f). Läroboken fyller många viktiga syften för lärare och 

elever vilket resulterar i att handlingsutrymme för utformningen av undervisningen 

implicit lämnas över till läroboksproducenterna. Carlson och Von Brömssen menar att 

läroböcker befinner sig i en komplex kontext med olika intressenter och aktörer (ibid. 

31). 

 

Staffan Selander, professor i didaktik, har i rapporten ”Pedagogiska texter och andra 

artefakter för kunskap och kommunikation – en översikt över läromedel – perspektiv 

och forskning” i SOU:2003:15, beskrivit hur läromedel och litteratur är en 

betydelsefull del av undervisningen i skolan. Genom litteratur utvecklas och utformas 

bland annat elevernas känslor, tankar och idéer. Olika budskap som förmedlas genom 

litteraturen som värderingar av vad som är rätt eller fel, naturligt eller onaturligt, kan 

bidra till utveckling och skapandet av identiteten (Selander, 2003:193). 

 

I rapporten Utbildningens dilemma (2006) menar Masoud Kamali att i historie- och 

religionsläroböckerna han granskat framkommer en tydlig reproducering av 

kategorierna vi och dom. Genom att författarna har ett väst- och kristocentriskt 

förhållningssätt som står för vi:et, skapas en specifik målgrupp för läroböckerna som 

uppfattas vara vita majoritetssvenskar. De selektiva skildringarna om världshistorien 

och framställningen av kristendomen som den normerande och mest utvecklade 

religionen i förhållande till andra religioner, skapar en föreställning om att dom är 

underlägsna oss (SOU 2006:40, 93f).  Annat problematiskt innehåll i läroböcker visar 

sig också i DEJAs (Delegationen för jämställdhet i skolan) rapport Kvinnor, män och 

jämställdhet i läromedel i historia (2010). Där framkommer det att läroböckerna som 
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granskats i första hand är skrivna ur ett manligt perspektiv och likaså tillges män, 

både enskilt och i grupp, mest utrymme. En av läroböckerna innehåller exempelvis 

150 mansnamn och endast sex kvinnonamn. Historieskildringar om kvinnor beskrivs 

vara få och åsidosätts genom att manligt perspektiv också omfattar de delar som 

behandlar kvinnor (SOU 2010:10, 67f). 

 

Eva-Lotta Hultén skriver i sin artikel Granska läromedel kritiskt (2011) om behovet 

av normkritik i läromedel. Hon uppmärksammar avhandlingar och rapporter som 

bland annat menar att det exempelvis sätts likhetstecken mellan människan och 

mannen och hur muslimska flickor symboliserar ojämställdhet. Maria Rosén som har 

fil mag i pedagogik säger i artikeln: 

 

”– Läromedelsförfattare måste förstå hur normativitet skapas och vilken makt de har i 

sin penna. Alla läromedel borde likabehandlingsgranskas, säger Maria Rosén.” 

(Hultén, 2011). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

1.2.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att ur ett intersektionellt perspektiv undersöka hur 

kategorierna ras och kön konstrueras och framställs i läseböcker för ämnet svenska. 

Studien ämnar också undersöka om det förekommer skillnader och likheter över tid, 

från 1970-talet fram till 2010-talet. 

 

1.2.2 Frågeställningar 

 

• Vilka köns- och rasmarkerande konstruktioner förekommer i läseböckerna? 

• Hur ofta förekommer dessa köns och rasmarkerande konstruktioner i 

läseböckerna? 

• Hur samspelar framställningen av kategorierna kön och ras i bild och text i 

läseböckerna över tid? 
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2. Teorianknytning 

 

I teorianknytningen presenteras först begreppen vithet, ras, genussystem, 

genuskontrakt och könsroller och därefter den intersektionella teorin som förklaras 

med hjälp av postkolonialteori och genusteori. Begreppen och den teoretiska 

utgångspunkten är analysverktyg för kommande analyser av studiens valda läroböcker 

som ska undersökas. 

 

2.1 Vithet och ras 

 

I antologin Om ras och vithet i det samtida Sverige (2012) beskrivs begreppet ras som 

en performativ handling och innebär att det är något som görs (Hübinette, Hörnfeldt, 

Farahani & León Rosales, 2012:45 & 54). Begreppet är en historiskt konstruerad 

kategori från kolonialismens era och det ”vetenskapliga” rastänkandets tid som 

innebär att vissa kroppar tillskrivs vissa läggningar och egenskaper för att de kopplas 

till vissa regioner och/eller kontinenter. De fysiska och visuella markörerna som delar 

in människor i vita och icke-vita är beroende av tid och rum vilket innebär att vissa 

kroppar kan rasifieras i ett sammanhang men inte i ett annat (ibid.45). Genom att tala 

om vithet och ras finns möjligheten att synliggöra ett normsystem som innebär att den 

konstruerade rasmaktsordningen skapar vithet som en överordnad och priviligierad 

position i förhållande till icke-vitheten som kategoriseras som den underordnade 

positionen (ibid. 20 & 45). Författarna menar också att de som inkluderas i 

vithetsnormen betraktas som svenskar medan de som passerar som icke-vita istället 

betraktas som exempelvis ”invandrare” oavsett om man invandrat till Sverige eller 

inte. Det visar att det finns en föreställd korrelation mellan vithet och svenskhet 

(ibid.28f). 

 

Katarina Mattson som bland annat skriver om det mångdimensionella 

identitetsrummet som vithet omfattar, syftar på att vithet möjliggör olika variationer. 

Hon beskriver vithet som ”historiskt grundat och lokalt förankrat” (Mattson, 

2010:16).  Det finns också olika typer av vithet där den svenska vitheten exempelvis 

skiljer sig från den amerikanska vitheten men också att fenomenet vithet kan vara en 

norm i sammanhang där majoriteten inte är vita. Likaså skiftar vitheten sin 
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gränsdragning för vem eller vad som inkluderas i vitheten. Historiskt har exempelvis 

finländare i Sverige rasifierats och uppfattats vara icke-vita men idag inkluderas de 

allt mer som en del av vitheten (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León Rosales, 

2012:28f). Både vita och icke-vita innehar andra identifikationer att också förhålla sig 

till vilket innebär att hur ras görs och vilka privilegier och makt vitheten får också 

sätts i relation till exempelvis kön, klass och sexuell läggning (ibid.51). 

 

Det mångdimensionella identitetsrummet som gränsdragningen för vem eller vilka 

som betraktas som vita har som tidigare nämnts varit förhandlingsbart genom 

historien och visar likaså på vithetens komplexitet. Werner och Björk menar att 

hudfärgens nyans inte är den enda markören vitheten syftar till utan visuella drag som 

ögonfärg, hårfärg och hårtyp är andra kroppsliga markörer. De menar vidare att de 

som inkluderas i vithetsnormen inte är vita som i färgen vit utan visar på att det finns 

ett mångfacetterat sätt att passera som vit. De som inkluderas i vithetens hudfärger 

exempelvis, kan ha alltifrån blek hudfärg till nyanser av mörkare hudfärg som 

exempelvis olivgrönt (Werner & Björk, 2014:44 & 46). 

 

Werner och Björk uppmärksammar också miljöns roll i hur vitheten skapas i en 

bildframställning (Werner & Björk, 2014:44) vilket innebär att arkitekturen, 

landskapet och formgivningen är viktiga aspekter för oss att ha i åtanke vid tolkning 

av bilder i denna studie. Vitheten beskrivs vidare som ett fenomen där vitas kroppar 

neutraliseras och att vit innebär att synas utan att synliggöras (ibid. 44 & 48). 

Människor som passerar som vita betraktas som en normbärande och där med också 

osynliggjord aktör (ibid.10). Sarah Ahmed tydliggör i Vithetens hegemoni (2011) att 

den vanliga framställningen av vithet som bland annat osynlig, är det endast för de 

som själva besitter den (Ahmed, 2011: 201). 

 

Utgångspunkten för tolkningarna om vem eller vilka som framställs som vita och 

icke-vita i bild och text i de läroböcker studien avser att undersöka, görs med den 

ovanstående beskrivningen av vithet och ras. Det innebär också att personer och 

karaktärer vi inte kan motivera varför de ska tolkas som vita eller icke-vita, inte heller 

kommer att tolkas. Tolkade bildframställningar kommer att göras i relation till miljön, 

språket och kroppsliga framträdanden. 
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2.2 Genus och kön 

 

Begreppet genus började användas på 1970-talet inom kvinnoforskningen för att 

beskriva ett socialt kön, där olika egenskaper tillskrivs de två könen (Hirdman, 

2003:35). Kvinnors och mäns positioner i samhället samt inom vilka 

verksamhetsområden de verkade i, ansågs inte bara vara ett resultat av det biologiska 

könet, utan också att kön även innefattar sociala och kulturella konstruktioner 

(Edlund, Erson & Milles, 2007:29). Problematisering av begreppet kön har varit 

central inom genusteorin. Kön har använts med syftet till den biologiska 

bestämningen men eftersom kön ansågs mer komplext än biologins bestämmelser, 

började begreppet genus att användas (Hirdman, 2003:35). Genus kan beskrivas som 

mönster i vårt sociala liv, där genusforskningen fokuserar på den sociala relationen 

mellan kvinnor och män, utifrån en maktaspekt och underordningsmönster mellan 

könen (Tallberg Broman, 2011:26). I denna studie används begreppet kön likvärdigt 

med begreppet genus där båda betraktas som en social konstruktion.  

 

Yvonne Hirdman (2003) menar att kvinnor och män har setts som två separata arter 

genom historien och att redan tidigt tillskrevs kvinnans egenskaper som icke värdiga 

för mannen. Hirdman menar att detta synsätt fortfarande lever kvar i samhället 

(Hirdman, 2003:35f). Egenskaperna som tillskrivs kvinnor och män är specifika för 

respektive kön och blir därför till varandras motsatser, som exempelvis egenskaperna 

stark och svag (ibid.35). Detta beskriver Hirdman hur det visar att det finns en 

dikotomisering i genus, ett motsatstänkande. 

 

2.3. Könsstereotyper 

 

Könsroller avser sociala och kulturella skillnader mellan könen och är något som sker 

genom socialisation och uppfostran utifrån könstillhörighet. Stereotypa könsroller 

handlar således om föreställningen att kvinnor och män har egenskaper som är unika 

för respektive kön och att dessa ska inta/fördelas en roll utifrån könstillhörigheten. 

Hirdman (2003) menar dock att begreppet könsroll innefattar en konkret uppdelning 

mellan könen både biologiskt och socialt. De biologiska skillnaderna hos könen 
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menar Hirdman återspeglas i de sociala skillnaderna och att det implicerar att män och 

kvinnor ska anta olika roller och förväntas agera utifrån könstillhörigheten (Hirdman, 

2003:13f). Hirdman är kritisk till begreppet könsroll och menar att begreppet genus 

mer handlar om kommunikationen om hur kön konstrueras socialt medan könsroll 

innefattar en direkt uppdelning av könen, genom att de traditionella könsrollerna ska 

intas av antingen kvinnor eller män (ibid.13). Maria Nikolajeva, professor i 

litteraturvetenskap, har i Barnbokens byggklossar (2004) undersökt könsstereotypiska 

egenskaper kopplade till kvinnor respektive män. Nikolajeva kom fram till att 

könsstereotypa egenskaper kopplade till män och pojkar bland annat är våldsamma, 

rationella, självständiga, aktiva, äventyrliga, starka, tävlingsinriktade, rovgiriga och 

skyddande. Könsstereotypa egenskaper kopplade till flickor och kvinnor är att de 

bland annat är passiva, emotionella, beroende, sårbara, vackra, aggressionshämmade, 

omtänksamma, omsorgsfulla och väluppfostrade (Nikolajeva, 2004:129, 132).  

 

2.4 Intersektionell teori 

 

Det intersektionella perspektivet växte fram som en reaktion mot den vita 

feminismens hegemoni och exkludering. Det var en antirasistisk kritik vars centrala 

fråga syftade till att synliggöra samspelet mellan könsmässiga och rasmässiga 

förtryckande strukturer (de los Reyes & Mulinari, 2007: 15). Gränsöverskridningen 

mellan ras- och etnicitetstudier och könsanalyser resulterade i ett synliggörande av 

rasifierade kvinnors villkor men också ett uppmärksammande av varierade kvinnliga 

erfarenheter (ibid.27). På grund av flera identifikationer och positioner som vita och 

icke-vita bär med sig parallellt, gör att det är relevant att kategorin ras också sätts i 

relation till exempelvis kön, klass och sexuell läggning då dikotomin vit/icke-vit inte 

bara visar på en maktrelation i sig självt utan även i relation till andra dikotomier som 

visar på en över- och underordning som exempelvis man/kvinna, 

överklass/arbetarklass och heterosexuell/homosexuell (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani 

& León Rosales, 2012:51). De los Reyes och Mulinari menar att det är nödvändigt att 

sammanlänka det postkoloniala perspektivet och den feministiska teorin till ett 

intersektionellt tänkande då den förstnämnda utmanar rasistiska och postkoloniala 

maktstrukturer och det sistnämnda patriarkala maktstrukturer (de los Reyes & 

Mulinari, 2007:67f). 
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Det postkoloniala perspektivet har ett stort internationellt genomslag och menar att vi 

lever i en postkolonial samtid. Det innebär att kolonialismens era inte betraktas som 

ett enskilt utdrag från historien och därmed som en del av det förflutna, utan syftar till 

att kolonialismen präglar världen politiskt, ekonomiskt och kulturellt (Eriksson, 

Eriksson Baaz, Thörn 2005:14ff.). Prefixet post riskerar att härleda till uppfattningen 

om just motsatsen till termens betydelse men redogör för att det inte finns en komplett 

brytning av kolonialismen i samtidens politiska, ekonomiska och kulturella aspekter 

(ibid. 16). 

 

Det postkoloniala perspektivets grundtankar har i synnerhet sitt fokus i handlingars 

och de språkliga praktikernas upprätthållande av en maktordning som menar att det 

råder en hierarkisk uppdelning mellan vi och dom (Wikström 2009:23). Catomeris 

förklarar att bilden av de andra har olika skepnader men att i framställningen utgör 

”dom” ”vi:ets” (negativa) motpol (Catomeris, 2004:18). Han förklarar vidare att 

dikotomierna som skapas är en överlägsenhet som står för ett bättre ”vi”, som ställs 

mot en underlägsenhet och som står för ett sämre ”dom” (ibid.24f). Landström skriver 

att postkoloniala kritiker har utmanat det monopol som västvärlden enligt 

världsordningen har på ”sann” kunskap där man konstaterat att rasism varit en 

styrande faktor i kunskapsbildningen men också att koloniala föreställningar varit 

utgångspunkten för relationen mellan subjekt och objekt (Landström 2001:8). 

Landström skriver vidare att de andra som fått omfatta etniska och kulturella 

”olikheter”, är de som gjorts till objekt och därmed de underordnade (ibid. 9). 

I samhället råder det olika politiska och sociala ordningar. Hirdman (2003) beskriver 

hur könsordningen är en förutsättning för de andra sociala ordningarna och hur den 

utgör själva grunden för andra samhällsordningar (Hirdman, 2003:65). Samhället 

styrs av ett patriarkalt system, där män befinner sig högst upp i systemet 

innehavandes både mer makt och resurser än kvinnor. Könsordning är den sociala 

struktur där människor kategoriseras efter kön och där mannen som grupp överordnas 

kvinnan som grupp och därför blir norm. Detta beskriver Hirdman som ett 

genussystem, innehållandes en ordningsstruktur av kön, där kvinnan och mannen blir 

till varandras motsatser. Och där det som tillskrivs som det manliga beaktas med ett 

högre värde (Hirdman, 2003:84). 
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Isärhållandeprincipen av kön är en av principerna som genussystemet utgår ifrån och 

innebär att kvinnan och mannen ses som varandras motsatser. Isärhållandet kan 

exempelvis vara det som anses vara en kvinnlig eller manlig egenskap (emotionell 

respektive rationell), vilka står i motsats till varandra (Hirdman, 2003:84). Genom att 

vi håller isär det som anses vara kvinnligt respektive manligt upprätthåller vi också 

mannen som norm. Hirdman benämner detta som genuskontraktet, vilket innehåller 

regler för hur män och kvinnor förväntas agera och uppföra sig (ibid.). Hirdmans 

liknelse mellan genuskontraktet och äktenskapet syftar till att det finns en uppfattad 

arbetsfördelning mellan könen. Kvinnans roll som omhändertagande moder av sitt 

hem och sina barn resulterar till att hennes uppfattade plats är i hemmet medan 

mannens roll som försörjande familjefader resulterar i en given plats ute i 

offentligheten. Denna samhällsstruktur resulterar i att kvinnor och män får olika 

möjligheter och begränsningar och fortsätter att upprätthållas genom våra 

gemensamma föreställningar om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt, 

som vi fortsätter att förhålla oss till. På detta sätt fortsätter könsordningen att 

reproduceras och vi blir därmed medskapare i konstruktionen av kön (ibid.85). 

 

3. Tidigare forskning 

 

I tidigare forskning presenteras fyra olika forskningar varav tre är svensk forskning 

och en är internationell forskning.  

 

3.1 Genus och etnicitet i läseböcker 

 

Angerd Eilard (2008) har i avhandlingen Modern, svensk och jämställd – Om barn, 

familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007, analyserat läseböcker för 

årskurserna 1-3, utgivna mellan åren 1962 och 2007. Med hjälp av en kvalitativ 

diskursanalys undersöker Eilard genus, etnicitet och generation i läseböcker med 

syftet att synliggöra och utforska representationer av bland annat genus och etnicitet. 

Eilard utgår från både postkoloniala och feministiska teorier (Eilard, 

2008:20).  Studiens resultat visar på att den koloniala diskursen är närvarande genom 

hela tidsperioden (ibid. 419). Läroböckerna från de tidigare årtiondena innehöll 

explicita rasistiska framställningar där människor porträtterades som negern, 
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lapparna, indianen och orientalen (ibid.94) men beskrevs också som ”utlänningar” 

med negativa och icke-eftersträvansvärda egenskaper (ibid.419). I läseböckerna från 

de senare årtiondena menar Eilard att den koloniala diskursen ges i uttryck genom 

rasistiska tankefigurer som använder kulturer eller ”det kulturella” till en 

motsvarighet för dåtidens rasbiologiska förklaringsmodell. Det kan innebära 

karaktärers begränsade handlingsutrymme på grund av den kultur de representerar där 

de underordnas västerländska ideal trots att avsikten varit att skapa en inkluderande 

lärobok. Det handlar bland annat om utseende och handlingar där strukturen som 

majoriteten inkluderas i avgör vad som är eftersträvansvärt och normalt (ibid). Det 

framkommer också att det “olika” utseendet är i fokus vid framställningen och som 

vidare sätts i relation till det vita västerländska utseendet och framställs därmed som 

avvikande (Eilard 2008:92). 

 

Eilard menar att i de senaste årtiondenas läseböcker finns avsikten att ha ett mer 

inkluderande förhållningssätt och att det exempelvis ges i uttryck via symbolisk 

kvotering men hon konstaterar ändå att karaktärerna med olika etniska eller nationella 

bakgrunder endast har biroller eller existerar i periferin, ingen är huvudperson (ibid. 

189, 411). 

 

Gränser och hierarkier könen emellan framkommer också tydligt i resultatet från de 

analyserade läseböckerna. Familjekonstellationen från de tidigare årtiondena 

innehåller oftast: en försörjare (mannen/fadern), en hemmafru (kvinnan/modern) och 

barn som också har sina specifika roller (Eilard, 2008:422,443). Eilard menar att 

läseböckerna från idag betraktas som jämställda för att det ofta är en flicka och en 

pojke som tillsammans är huvudpersoner men också för att flickor och kvinnor ofta 

framställs som starka och självständiga. Hon hävdar att jämställdheten endast är på en 

ytlig nivå och då grunder för hierarkisering är precis som tidigare där kvinnan 

underordnas mannen och där kvinnan reduceras till sin kropp (ibid. 422f). 

 

När den koloniala diskursen samspelar med andra maktordningar som genus 

konstaterar Eilard att två symboliska karaktärer främst blir aktuella, ”den muslimska 

beslöjade flickan” som får representera förtryck, ojämställdhet och ett resultat av 

patriarkal kultur och ”den svarte flyktingpojken” som får bli symbol för kulturell 
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machomanlighet som implicit anspelas på det djuriska i form av det rytmiska och det 

atletiska (ibid.420f). 

 

3.2  Väst och resten av världen 

 

Pia Mikander (2016) skriver avhandlingen Westerns and others in finnish school 

textbooks där hon ur ett postkolonialt perspektiv undersöker finländska läroböcker 

tryckta 2005-2010, som både är skrivna på finska och svenska. Studien undersöker 

konstruktionen av väst och västerlänningar men också deras förhållande till övriga 

världen och de som uppfattas tillhöra de andra (Mikander, 2016:5). Resultatet visar 

att stereotypa skildringar med negativa framställningar av icke-västerlänningar börjat 

avta men att västs hegemoni istället yttrar sig på andra sätt i de analyserade 

läroböckerna (ibid.69). Till exempel framställs demokratiska värderingar som något 

säreget för västerlänningar och att muslimer och araber är ett hot mot just västvärlden 

och ”västerländska” värderingar. Resultatet visar också att trots att kolonialismens 

grymheter har en plats i läroböckerna porträtteras kolonisatörerna fortfarande som 

hjältar. Avsnitten som handlar om kolonisatörernas våldsamma handlingar följs av 

förklaringar som rättfärdigar deras våld. I läroböckerna rationaliseras också en 

påtvingad kontroll av icke-västerlänningars migration och befolkningstillväxt 

(ibid.68). Mikander menar också att konstruktionen av väst i läroböckerna gör 

anspråk på sunt förnuft och väst framställs som demokratiska och jämlika. Västs våld 

döljs också systematiskt (ibid.69). Det är alltså ett överlägset väst som florerar i de 

analyserade läroböckerna (ibid. 69) där relationen mellan väst och resten av världen 

återkommande framställs som varandras motsatser (Mikander, 2016: 61). 

 

3.3 Hur kön konstrueras 

 

Lena Lind Palicki (2005) har skrivit den vetenskapliga artikeln Hur man än vänder 

sig har man rumpan bak – om hur man konstruerar kön i en progressiv lärobok (I: 

Språk och stil:15, 2005). I studien undersöker Lind Palicki hur kön konstrueras i en 

samhällsbok (Attityd) utgiven år 2003 för gymnasieelever. Författaren och redaktören 

till läroboken menar att läroboken har ett genusperspektiv och är normkritisk (Lind 

Palicki, 2005:163). Syftet med studien är att undersöka vad som faktiskt sker i skolans 
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verksamhet, när ett av de uttalade målen är att problematisera kön (Lind Palicki, 

2005:161). Resultatet av undersökningen visade bland annat att en viss 

könsmedvetenhet utmärks i boken men att avtryck från den rådande 

könsmaktsordningen är märkbara (Lind Palicki, 2005:185). Lind Palicki menar att hur 

man än markerar (skriver fram) eller omarkerar (skriver bort) kön så kvarstår 

fortfarande problematiken kring könsordning. Antingen döljs den rådande 

könsordningen genom ett omarkerat språk eller så upprätthålls den rådande 

könsordningen genom bidraget från det könsmarkerande språket (ibid.). 

De teoretiska utgångspunkterna för studien är bland annat genus och könsordning 

(Lind, Palicki, 2005:167).  Resultatet från den kvantitativa analysen av 

könsmarkerande konstruktioner visade på ett relativt lika antal könsmarkerande 

konstruktioner som relaterar till kvinnor som till män, dock överväger orden som 

relaterar till kvinnor (Lind Palicki, 2005:173). Förekommandet av pronomen för män 

var fler än pronomen för kvinnor, detta menar Lind Palicki kan vara för att pronomen 

och substantiv ofta förekommer tillsammans. Användandet av substantiv för kvinnor 

är fler än användandet av substantiv för män. Detta innebär att substantiv för män 

pronominaliseras oftare än kvinnor. Användandet av personnamn som syftar till män 

var betydligt fler än personnamn som syftar till kvinnor. Den kategori som var extra 

anmärkningsvärd menar Lind Palicki var sammansättningar med kvinna/man som för-

/efterled. Sammansättningar som hänvisar till kvinnor resulterade i 37 stycken medan 

ingen hänvisning till män förekom i läroboken. Övriga könsmarkerande ord som 

yrkesbeteckningar och släktbeteckningar, visade på ett jämt resultat (Lind Palicki, 

2005:174). 

 

3.4  Kön och etnicitet i läroböcker 

 

I Jörgen Mattlars (2008) avhandling Skolbokspropaganda? En ideologianalys av 

läroböcker i svenska som andraspråk (1995–2005) görs en ideologianalys av kön, 

etnicitet och klass i fem läroböcker i ämnet svenska som andraspråk i gymnasiet. 

Studiens resultat visar att de samtliga läroböcker som analyserats har ett eurocentriskt 

perspektiv där det som inte uppfattas som västerländskt marginaliseras. Den främsta 

marginaliseringen görs på icke-västerländska kvinnor (Mattlar, 2008:79). Fyra av fem 

läroböcker visar på en manlig dominans trots att tre av fem läroböcker har en 
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”jämställdhetsagenda” i sitt innehåll (ibid. 77,92). Läroböckernas explicita 

likhetstanke presenteras på ett sätt där skillnader mellan könen framställs som något 

negativt. Resultatet visar också att läroböckerna genomsyrar värderingsaspekter som 

betraktas som ”svenska värderingar” och som Mattlar menar att målgruppen (elever 

som undervisas i svenska som andraspråk) förväntas anamma (ibid.120f). Den 

”svenska” synen på barnuppfostran, jämställdhet och demokrati är bland annat teman 

som tas upp och som enligt Mattlar förmedlas till eleverna på ett sätt där de i 

egenskap av sin utländska bakgrund inte har anammat tidigare (ibid.121). 

Assimilationstendenser florerar i läroböckerna där det mångkulturella görs synligt på 

en ytlig nivå och skildrar inte ”ett genuint mångkulturellt samhälle präglat av 

flerspråkighet, mångkulturell identitet och andra trosinriktningar eller 

livsåskådningar” (ibid.122). 
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4. Material och metod 

 

Denna studie ämnar undersöka förekommandet av könsmarkerande och 

rasmarkerande konstruktioner samt hur framställningen av kategorierna kön och ras 

samspelar i bild och text i läseböckerna. Det är två typer av diskursanalyser som 

används som metod i studien där begreppet diskursanalys syftar på ”någon typ av 

social praktik som har med språkanvändning, eller användning av andra teckensystem 

än språkliga, i något speciellt sammanhang att göra” (Bergström & Boréus, 2012:23). 

Eftersom studien undersöker med vilken frekvens könsmarkerande och 

rasmarkerande konstruktioner förekommer i läseböckerna, är det lämpligt att använda 

en kvantitativ innehållsanalys som metod. För att undersöka framställningen av 

samspelet mellan kategorierna kön och ras i bild och text, är det lämpligt att använda 

funktionell idéanalys som metod. Nedan presenteras först studiens material och sedan 

metod. 

 

4.1 Urval och avgränsning 

 

Studien avser att undersöka fem läseböcker som används eller har använts i 

svenskundervisningen i de yngre åldrarna i grundskolan. Undersökningen studeras 

över tid där Nu läser vi C är tryckt år 1976, Blå boken år 1980, Min läsebok – 

Silveryxan år 1992, Läsdax 3 år 2009 och Nyckeln till skatten år 2013. Läseböckerna 

är tryckta vid fem olika årtionden vilket gör det möjligt i undersökningen att 

uppmärksamma likheter och skillnader mellan dessa över tid. Den ämnesdidaktiska 

aspekten i denna studie är i relation till urvalet av materialet (läseböcker som är eller 

har varit aktuella i svenskundervisningen) som undersöks. Undersökning av 

läseböckerna menar vi påvisar förutsättningar att undervisa i ämnet svenska men 

också förutsättningar för lärande i ämnet svenska, oberoende vad resultatet visar.  

 

Utgångläget vid val av material har varit Kungliga bibliotekets databas där vi från 

början planerade att undersöka fem läseböcker för årskurs 3, med liknande 

utformning och som ska vara från samma bokförlag men från olika årtionden. Alla 

krav gick att tillgodose förutom kravet om att läseböckerna ska vara från samma 

bokförlag. Det resulterade i att urvalet av läseböckerna från Kungliga bibliotekets 
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utbud blev läseböcker som är för årskurs 3, har liknande utformning och är från olika 

årtionden men olika bokförlag. Det kan dock vara bra att ha i åtanke att läseböckerna 

inte är tryckta med lika många års mellanrum. 

 

Materialet som ska undersökas avgränsas till de 30 första sidorna från och med sidan 

där första kapitlet börjar. Det innebär att läseböckernas innehåll startas från olika 

sidnummer och avslutas också med olika sidnummer. Vi anser inte att det påverkar 

resultatet då den likvärdiga avgränsningen görs till de 30 första sidorna i varje 

läsebok. I undersökningen av materialet ingår både bild och text. 

 

4.1.1 Läseböcker att analysera 

 

Titel Årskurs Utgivningsår Bokförlag Författare 

Nu läser vi C årskurs 

3 

år 1976 Almqvist 

&Wiksell 

Stina Borrman 

Blå boken årskurs 

3 

år 1980 Biblioteksförlaget Madeleine Hedberg, 

Lilian Falkenland, 

Rolf Falkenland 

Min läsebok - 

Silveryxan 

årskurs 

3 

år 1992 Liber Karin Aronsson, 

Stellan Ottosson 

Läsdax 3 årskurs 

3 

år 2009 Bonnier Helena Bross, Anna 

Hansen, Clas Rosvall 

Nyckeln till 

skatten 

årskurs 

3 

år 2013 Natur & kultur Mats Wänblad 
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4.2 Val av metod 

 

4.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Innehållsanalys är en metod som används i undersökningar av innehållet i form av 

text, bild eller muntlig framställning. En kvantitativ innehållsanalys kan användas när 

tillvägagångssättet består i att kvantifiera och räkna förekomsten av vissa företeelser i 

texter, utifrån ett specifikt forskningssyfte (Bergström & Boréus, 2013:50). 

Innehållsanalys används i undersökningar där syftet handlar om att på ett systematiskt 

sätt beskriva textinnehåll (Bergström & Boréus, 2013:50). Den kvantitativa 

innehållsanalysen är särskilt relevant i sökandet på frågor om hur ofta eller sällan en 

viss kategori förekommer i ett material. 

 

De grundläggande begreppen som är väsentliga i användandet av den kvantitativa 

innehållsanalysen som metod är: systematik, objektivitet, manifest och kvantitet. 

Systematik syftar till att analysens tillvägagångssätt ska redogöras. Med objektivitet 

menas att analysens innehåll inte ska vara beroende av personen som genomfört den. 

Manifest syftar till att analysen avgränsas till det som är möjligt att utläsa från texten 

(Ekström & Larsson, 2010:122f) 

 

Materialet som ska analyseras med den kvantitativa innehållsanalysen som metod, är i 

denna studie endast i form av text. Det är dock, som tidigare nämnt, möjligt att 

använda sig av innehållsanalys även när man undersöker innehåll i annan 

framställning som exempelvis muntlig -och bildframställning. Det som krävs i en 

innehållsanalys är att analysenheterna som analyseras ska betraktas som jämförbara 

och likvärdiga uppgifter som är möjliga att presenteras med siffror (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2009:223). I denna studie blir den kvantitativa 

innehållsanalysen aktuell då studien bland annat undersöker förekomsten av specifika 

kategorier i de utvalda läseböckerna. Analysmaterialet skapas genom att variablerna i 

innehållsanalysen betraktas som frågor som ställs i relation till innehållet i 

läseböckerna och som därefter sätts in i ett kodschema (Ekström & Larsson, 

2010:119). På så sätt får man en överblick på hur ofta eller sällan de givna 

kategorierna förekommer i läseböckerna. 



 21 

 

4.2.1.1. Tillvägagångssätt: Kön- och rasmarkerande konstruktioner 

 

För att få en överblick av hur kön och ras konstrueras samt med vilken frekvens 

konstruktionerna i läseböckerna förekommer, är utgångspunkten för den kvantitativa 

innehållsanalysen köns- och rasmarkerande ord. De köns och rasmarkerande orden 

hänvisar, utifrån det intersektionella perspektivet, till kvinnor och män respektive 

vithet och icke-vithet i texterna. 

 

Lena Lind Palicki (2005) undersöker förekomsten av könsmarkerande konstruktioner 

som kopplas till kvinnor och män. Hon menar att det finns en korrelation mellan 

könsmarkerande konstruktioner och synliggörandet av kön (Lind Palicki, 2005:167). 

För att kunna kvantifiera könsmarkerande ord utgår hon ifrån sex språkkategorier som 

ska synliggöra konstruktionen av kön genom ett kodschema (Lind Palicki, 

2005:171f). Eftersom studien avser att också undersöka förekommandet av 

rasmarkerande ord omfattar den här typen av kvantifiering både köns-och 

rasmarkerande konstruktioner utifrån fem av dessa språkkategorier i kodschemat. De 

fem läseböckerna som omfattar studiens undersökning är studiens analysenheter. Det 

väsentliga i analysenheterna är dess innehåll som i sin tur visar på förekommandet av 

de olika köns- och rasmarkerande konstruktionerna. Dessa betraktas också som 

studiens variabler och kan betraktas som frågor som ställs till innehållet. 

 

• Pronomen som syftar till män och kvinnor respektive vita och icke-vita 

• Adjektiv som beskriver män och kvinnor respektive vita och icke-vita 

• Substantiv som beskriver män och kvinnor respektive vita och icke-vita 

• Personnamn som syftar till män och kvinnor respektive vita och icke-vita 

• Övriga könsmarkerande ord som beskriver män och kvinnor respektive vita 

och icke-vita (ex. yrkesbeteckningar och släktbeteckningar) 

 

4.2.2. Kvalitativ funktionell idéanalys 

  

Inom semiotiken är det den mänskliga kommunikationen som står i fokus där olika 

typer av teckensystem (film, bild, skriftlig text och så vidare) uppfattas som 

meningsbärande och inkluderas i begreppet text (Bergström & Bouréus, 2012:21). 
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Studiens kvalitativa diskursanalys av fem läseböcker omfattar därför skriftlig 

textanalys men också bildanalys utifrån funktionell idéanalys som metod.  Den 

funktionella idéanalysen syftar till att inrikta sig på idéers ursprung och/eller effekter 

och genomförs på ett förklarande och beskrivande sätt. I denna studie är idéers 

ursprung det centrala men vi menar också på att effekterna av idéerna förutsätter de 

didaktiska sammanhang, som exempelvis svenskundervisningen, där läseböckerna är 

aktuella. 

 

I denna studie beskrivs ras som en performativ handling som innebär att ras görs och 

kön beskrivs som en social konstruktion (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León 

Rosales, 2012:45 & 54;Hirdman, 2003:13). Den kvalitativa delen av studien omfattar 

hur framställningen av kategorierna kön och ras samspelar i bild och text. Det innebär 

att den funktionella idéanalysens analyser kommer att ge orsaksförklaringar till olika 

idéers förekomst i läseböckerna (Bergström & Bouréus, 2012:147). Språket uttrycker 

idéer vilket leder till att det väsentliga i denna studies metodologiska del, är 

innebördesaspekten som innebär att en text uttrycker föreställningar om den 

”omgivande verkligheten” (ibid.21). 

 

4.2.2.1. Tillvägagångssätt 

 

Studiens frågeställningar Vilka köns-och rasmarkerande konstruktioner förekommer i 

läseböckerna? Hur ofta förekommer dessa köns-och rasmarkerande konstruktioner i 

läseböckerna? och Hur samspelar framställningen av kategorierna kön och ras i bild 

och text i läseböckerna över tid?, är utgångspunkten för att skapa byggstenar till 

studiens analysredskap. Byggstenarna är ytterligare preciserade frågor utöver studiens 

övergripande frågeställningar och ställs i relation till bild- och textinnehållet i 

läseböckerna. Analysredskapet är således empiriska indikatorer för studiens 

övergripande frågeställningar som ska behandlas och som i det här sammanhanget 

handlar om hur ras och kön konstrueras och framställs (Esaiasson et al. 2012:215 f.). 

 

Byggstenar till analysredskapet: 

 

• Hur konstrueras kön och ras i läseböckerna? Vilka fenomen eller egenskaper 

kopplas till vithet och icke-vithet respektive kvinnligt och manligt? Vad för 
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begrepp används i beskrivningen kopplat till vithet och icke-vithet respektive 

kvinnligt och manligt? 

 

• När konstrueras vithet och icke-vithet respektive kvinnligt och manligt i de 

utvalda läseböckerna? I vilka sammanhang ges kvinnor och män, i avseende till 

vithet och icke-vithet, utrymme att synas? I denna fråga blir också miljön eller 

annan implicit företeelse som syftar eller förstärker konstruktionen av vithet och 

icke-vithet respektive kvinnligt och manligt, aktuell att ta hänsyn till i text – 

eller bildinnehållet.  

 

4.3 Tillförlitlighet 

  

Reliabiliteten eller tillförlitligheten menas med att undersökningen är korrekt 

genomförd (Thurén 2007:26). I studiens del som omfattar den kvantitativa 

diskursanalysen är det möjligt att se om studien tillförlitlighet är hög genom att 

granska om mätningarna av konstruktionen av ras och kön, är korrekt genomförda. I 

studiens del som omfattar den kvalitativa diskursanalysen är det lämpligt att granska 

hur resultatet men också urval (läseböckerna) förhålls till ”tillfälligheter”. 

Tillförlitligheten handlar på så sätt också om att utesluta att en slumpfaktor påverkar 

resultatet för att studien ska betraktas tillförlitligt (ibid). 

 

Validiteten som innebär att det studien avser att undersöka också är det som 

undersöks är en viktig aspekt för tillförlitligheten (Thurén 2007:26).  Studien följer 

kraven för intersubjektivitet som innebär att insamlad data finns tillgängligt och 

metoden och teorin är tydligt presenterade i studien så andra forskare kan bepröva 

hållbarheten i det som påstås (Thomassen, 2008:109). 

 

I denna studie används två typer av textanalys som metod, den kvantitativa 

innehållsanalysen och den funktionella idéanalysen. När en textanalys genomförs, 

görs alltid en tolkning där tolkningens syfte är att närma sig texten (Bergström & 

Boréus, 2012:30). För att studiens validitet och reliabilitet ska vara hög krävs en viss 

förförståelse för materialet som ska tolkas. Tolkningen delas därefter upp i två 

processer där den första tolkningen görs i förhållande till textens eller bildens helhet 

och därefter tolkas helheten i förhållande till delarna (ibid.31). Förförståelsen i denna 
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studie är således den intersektionella teorin och tidigare forskningen som är 

utgångspunkten för studiens tolkning. 
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5. Resultat och analys 

 

Under denna punkt presenteras först resultat och analys av den kvantitativa 

innehållsanalysen och därefter resultat och analys av den kvalitativa idéanalysen. 

Rubrikerna tydliggör vilket resultat och vilken analys som tillhör vilken typ av 

undersökning. Denna del av studien avslutas därefter med en gemensam slutsats av 

både den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa idéanalysen.  

 

5.1 Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen 

 

5.1.1  Köns- och rasmarkerande konstruktioner: Nu läser vi C (1976) 

 

Tabell 1: Nu läser vi C (1976) 

Språkdrag Vit 

kvinna 

Icke-vit 

kvinna 

Vit 

man 

Icke-

vit 

man 

Totalt 

Pronomen – som syftar till K, M, V 

och IV 

14 9 40 0 63 

Adjektiv – som beskriver K, M,V 

och IV 

16 5 13 0 34 

Substantiv – som beskriver K,M,V 

och IV 

8 5 7 0 20 

Personnamn – som syftar till K,M, 

V och IV 

62 11 72 0 145 

Övriga köns- och rasmarkerande ord 

som yrkesbeteckningar och 

släktbeteckningar 

41 0 51 0 92 

Totalt 141 30 183 0 354 
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Det sammanlagda resultatet från undersökningen av Nu läser vi C (1976) visar att 354 

köns-och rasmarkerande ord förekommer i texten. Den överrepresenterade kategorin 

är vita män som utgör över hälften av de förekommande orden. Det mest 

förekommande språkdraget är personnamn som relaterar till vita män, exempel på 

dessa är Tor (22), Olle (16) och Tomas (9). Det mest anmärkningsvärda är att det inte 

förekommer några ord alls som relaterar till icke-vita män. Det innebär således att Nu 

läser vi C (1976) inte har någon roll eller representation av icke-vita män i de sidor 

som analyserats. 

 

Pronomen som relaterar till vita män är betydligt fler än pronomen som relaterar till 

vita kvinnor och icke-vita kvinnor. Detta kan förklaras, som tidigare nämnts, med att 

vita män förekommer flest gånger i kategorin personnamn. Anmärkningsvärt är att i 

två av språkkategorierna, adjektiv och substantiv, förekommer vita kvinnor oftare än 

vita män, där varav icke-vita kvinnor beskrivs bland annat som rädd och liten. Övriga 

kön- och rasmarkerande ord (som yrkesbeteckningar och släktbeteckningar) visar på 

att flest ord hänvisas till vita män, där det mest förekommande ordet är pappa (43). 

Ingen hänvisning till icke-vita kvinnor förekommer i språkkategorin övriga kön- och 

rasmarkerande ord. 

 

5.1.2  Köns-och rasmarkerande konstruktioner: Blå boken (1980) 

 

Tabell 2: Blå boken (1980) 

Språkdrag Vit 

kvinna 

Icke-vit 

kvinna 

Vit 

man 

Icke-

vit 

man 

Totalt 

Pronomen - som syftar till K, M, V 

och IV 

33 0 50 3 86 

Adjektiv - som beskriver K, M,V 

och IV 

16 0 29 8 53 
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Substantiv - som beskriver K, M,V 

och IV 

0 0 18 0 18 

Personnamn - som syftar till K, M, 

V och IV 

29 0 79 0 108 

Övriga köns- och rasmarkerande ord 

som yrkesbeteckningar och 

släktbeteckningar 

2 0 5 9 16 

Totalt 80 0 181 20 281 

 

Resultatet från analysen av Blå boken (1980) visar att det sammanlagt förekommer 

280 köns- och rasmarkerande ord. Av dessa ord hänvisar majoriteten till vita män 

varav inga hänvisningar alls görs till icke-vita kvinnor. I de analyserade sidorna i 

läseboken förekommer det således inga roller eller representationer av icke-vita 

kvinnor.  Den mest förekommande språkkategorin är personnamn relaterat till vita 

män. Även om vita kvinnor och icke-vita kvinnor generellt är underrepresenterade i 

förhållande till vita män, gör sig kategorin vita män påfallande i språkkategorin 

substantiv där orden endast hänvisar till vita män, exempel på dessa är grodslukare 

(5), gubben (4), rackare, busen. Den enda kategorin där icke-vita män omfattar flest 

ord i förhållande till vita män och vita kvinnor, är i språkkategorin övriga köns- och 

rasmarkerande ord (som yrkesbeteckningar och släktbeteckningar). Det kan förklaras 

genom att icke-vita män aldrig nämns vid personnamn och istället omnämns som sitt 

yrke, exempel på detta är smeden (9) som man aldrig får veta namnet på. Ett annat 

uppmärksammande gällande personnamn är att kategorin vita kvinnor har 

sammanlagt tre unika namn som omnämns i texten (Lina (23), Ida (5), Astrid 

Lindgren) medan vita män har tretton unika namn som omnämns i texten (Emil (23), 

Skrotnisse (15), Kvarnsten (10), Alfred (6), Gusten (5), Gusten Grodslukare (5), Sme-

Pelle (4), Kalle (3), Jakob (3), Nisse, Jan Lööf, Björn Berg, Tore. 
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5.1.3  Köns- och rasmarkerande konstruktioner: Min läsebok – Silveryxan (1992) 

 

Tabell 3: Min läsebok - Silveryxan (1992) 

Språkdrag Vit 

kvinna 

Icke-vit 

kvinna 

Vit 

man 

Icke-

vit 

man 

Totalt 

Pronomen – som syftar till K, M, V 

och IV 

22 8 40 16 86 

Adjektiv – som beskriver K, M,V 

och IV 

9 4 14 0 27 

Substantiv – som beskriver K, M,V 

och IV 

22 5 14 4 45 

Personnamn – som syftar till K, M, 

V och IV 

27 29 72 28 156 

Övriga köns- och rasmarkerande ord 

som yrkesbeteckningar och 

släktbeteckningar 

8 2 25 3 38 

Totalt 88 48 165 51 352 

 

Resultatet från undersökningen av Min läsebok - Silveryxan (1992) visar på 352 

stycken köns-och rasmarkerande ord. Vita män dominerar till nästan hälften av 

språkutrymmet i texten varav kategorin vita kvinnor är den näst dominerande. Icke-

vita kvinnor och icke-vita män förekommer ungefär lika ofta. Den minst 

förekommande språkkategorin är adjektiv, där inga ord hänvisar till icke-vita män. 

Den mest förekommande språkkategorin är personnamn där vita kvinnor, icke-vita 

kvinnor och icke vita män har snarlik frekvens medan vita män överrepresenteras 

tydligt. Kategorin övriga köns- och rasmarkerande ord domineras också av vita män 

varav minst förekommande är icke-vita kvinnor och icke-vita män. Det som visar sig i 

denna språkkategori är att vita kvinnor, icke-vita kvinnor och icke-vita män hänvisas 
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framförallt till släktbeteckningar som mamma, fru, bror och pappa medan vita män 

hänvisas framförallt till yrkesbeteckningar som greven, kungen och kronprinsen. Det 

anmärkningsvärda i texten är att språkkategorin substantiv där ord som hänvisar till 

vita kvinnor, förekommer flest gånger med orden flickan (3) och trasungen (17) som 

de flest förekommande.   

 

5.1.4  Köns-och rasmarkerande konstruktioner: Läsdax 3 (2009) 

 

Tabell 4: Läsdax 3 (2009) 

Språkdrag Vit 

kvinna 

Icke-vit 

kvinna 

Vit 

man 

Icke-

vit 

man 

Totalt 

Pronomen – som syftar till K, M, V 

och IV 

19 19 2 3 43 

Adjektiv – som beskriver K, M,V 

och IV 

6 6 1 3 16 

Substantiv – som beskriver K, M,V 

och IV 

2 0 1 0 3 

Personnamn – som syftar till K, M, 

V och IV 

53 33 21 24 131 

Övriga köns- och rasmarkerande ord 

som yrkesbeteckningar och 

släktbeteckningar 

14 7 3 9 33 

Totalt 94 65 28 39 226 

 

 

Resultatet från undersökningen av Läsdax 3 (2009) visar att det förekommer 226 

köns- och rasmarkerande ord där kategorin vita kvinnor överrepresenteras. Medan 

kategorin vita män förekommer minst gånger. Språkkategorierna pronomen och 
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adjektiv som hänvisar till vita kvinnor respektive icke-vita kvinnor förekommer lika 

ofta i boken samt mer frekvent än vita män respektive icke-vita män. I kategorin 

substantiv refereras det flest gånger till vita kvinnor medan det inte refereras alls till 

icke-vita kvinnor samt icke-vita män. I språkkategorin övriga köns- och 

rasmarkerande ord (som yrkesbeteckningar och släktbeteckningar) dominerar vita 

kvinnor medan vita män förekommer minst antal gånger. Förekommandet av 

släktbeteckningar och yrkesbeteckningar omfattar både kategorierna vita kvinnor 

(fröken och gammelfarmor) och vita män (polis och pappa) medan endast 

släktbeteckningar omfattar icke-vita kvinnor (mamma) och icke-vita män (pappa och 

bror). Kategorin personnamn refererar flest gånger till vita kvinnor och minst antal 

gånger till vita män. Det som är relevant att presentera är att vita kvinnor omfattade 

tolv unika personnamn varav Fanny omnämns 23 gånger. Vita män utmärker sig dock 

på så sätt att personnamnen i texten innehåller åtta unika personnamn där det mest 

förekommande namnet är Erik (13). I kategorin icke-vita män är det enda namnet 

Ramon som förekommer 24 gånger. I kategorin icke-vita kvinnor förekommer två 

unika namn, Elena (27) och Heba (6). 

 

5.1.5  Köns-och rasmarkerande konstruktioner: Nyckeln till skatten (2013) 

  

Tabell 5: Nyckeln till skatten (2013) 

Språkdrag Vit 

kvinna 

Icke-vit 

kvinna 

Vit 

man 

Icke-

vit 

man 

Totalt 

Pronomen – som syftar till K, M, V 

och IV 

43 8 18 24 93 

Adjektiv - som beskriver K, M,V 

och IV 

5 1 4 2 12 

Substantiv - som beskriver K, M,V 

och IV 

0 0 0 1 1 

Personnamn - som syftar till K, M, 51 3 37 37 128 
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V och IV 

Övriga köns- och rasmarkerande ord 

som yrkesbeteckningar och 

släktbeteckningar 

6 3 18 19 46 

Totalt 105 15 77 83 280 

 

 

Resultatet från undersökningen av Nyckeln till skatten (2013) visade att 280 ord köns- 

och rasmarkerats i texten. Det refereras flest gånger till vita kvinnor och minst 

förekommande hänvisningar görs till icke-vita kvinnor. Vita män och icke-vita män 

förekommer dock med snarlik frekvens.  I kategorin personnamn refereras det flest 

gånger till vita kvinnor varav två unika namn omnämnda, Asta och Bea. Kategorin 

vita män omfattar sex unika namn, som exempelvis Sigge och Teddy. Icke-vita män 

omfattar tre unika namn, exempelvis Cesar och Sam medan icke-vita kvinnor 

omfattar ett unikt namn, vilket är Gavini. Vita kvinnors överrepresentation i 

språkkategorin personnamn kan förklara överrepresentationen i språkkategorin 

pronomen. I språkkategorin övriga köns- och rasmarkerande ord (som 

yrkesbeteckningar och släktbeteckningar) dominerar kategorierna vita män och icke-

vita män. Det kategorierna vita män och vita kvinnor har gemensamt är att de 

omfattar både släktbeteckningar och yrkesbeteckningar, som pappa, polis och guide 

(vita män) samt mamma, lillasyster och rektor (vita kvinnor). Det kategorierna icke-

vita kvinnor och icke-vita män har gemensamt är att de endast omfattar 

släktbeteckningar som exempelvis morfar och farsan (icke-vita män) och mamma 

(icke-vita kvinnor). Det enda substantivet som förekommer är med hänvisning till 

icke-vita män (pojke). 

 

5.2. Diskussion och analys  

 

Nedan analyseras och diskuteras det sammanställda resultatet av den kvantitativa 

innehållsanalysen av läseböckerna. Utgångspunkten för analysen och diskussionen är 

den intersektionella teorin och tidigare forskning som presenterats i studien.  

 



 32 

5.2.1 Köns- och rasmarkerande konstruktioner  

 

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen synliggör ett normsystem som visar 

att det råder en tydlig vithetsnorm i samtliga läseböcker. Antingen är kategorin vita 

män överrepresenterade eller kategorin vita kvinnor överrepresenterade. 

Vithetsnormen visar sig inte bara främst i inkluderingen av vita män och kvinnor, 

utan också genom den totala exkluderingen av icke-vita män i läseboken från 1976 

och den totala exkluderingen av icke-vita kvinnor i läseboken från 1980. Kategorierna 

vita män och vita kvinnors överrepresentation i läseböckerna visar hur den 

konstruerade rasmaktsordningen skapar vithet som en överordnad position i 

förhållande till kategorierna icke-vita män och icke-vita kvinnor, som är 

underrepresenterade i läseböckerna och därmed tilldelas den underordnade positionen 

(Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León Rosales, 2012:20 & 45).   

 

I tre av fem läseböcker förekommer köns- och rasmarkerande ord med hänvisning till 

vita män flest gånger. Det visar sig i läseböckerna från åren 1976, 1980 samt 1992. I 

Jörgen Mattlars forskning framkommer det att majoriteten av de läroböcker han 

analyserat uppvisar en manlig dominans (Mattlar, 2008:77). Den manliga dominansen 

beskrivs inte specifikt som i denna studies resultat men visar ändå på kategorin, vita 

mäns, överordnade position i dikotomin man/kvinna men också i dikotomin vit/icke-

vit (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León Rosales, 2012:51). Den mest 

underrepresenterade kategorin i läseböckerna är icke-vita kvinnor där det i tre av fem 

läseböcker (1980, 1992, 2013) förekommer minst antal hänvisningar till. Mattlar 

menar att den mest marginaliserade gruppen är icke-västerländska kvinnor (Mattlar, 

2008:79). Den företeelsen visar på hur ras och kön samspelar där vi menar att precis 

som kategorin vita män innehar dubbla identiteter som tilldelar dem överordnad 

position, innehar icke-vita kvinnor dubbla identiteter som tilldelar dem underordnad 

position. En princip som genussystemet grundar sig i är isärhållandeprincipen som 

syftar till att kvinnan och mannen betraktas som varandras motsatser. Hirdman menar 

att ju starkare det som betraktas som kvinnligt respektive manligt hålls isär desto mer 

upprätthålls mannen som norm (Hirdman, 2003:84). Jämförelsen mellan kategorin 

vita män och kategorin icke-vita kvinnor visar att det i det här fallet inte bara 

betraktas som ett slags isärhållandeprincip av kön som i sin tur leder till mannen som 
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norm, utan även ett slags isärhållandeprincip av ras. Läseböckernas 

överrepresentation av kategorin vita män och underrepresentation av kategorin icke-

vita kvinnor upprätthåller därför också vithet som norm.  

 

I läseböckerna från de senare årtiondena, 2009 och 2013, uppvisar kategorin vita 

kvinnor överrepresentation vad gäller köns-och rasmarkerande ord jämfört med den 

tidigare vita manliga dominansen. I läseboken från 2009 utgör kategorin vita män 

dessutom den minst representerade kategorin. Läseböckernas inkludering av (vita) 

kvinnor kan jämföras med Angerds Eilards påstående om de samtida läseböckernas 

försök till jämställdhet (Eilard, 2008:422). Den uppfattade jämställdheten kan 

problematiseras genom en vidare titt på språkkategorin adjektiv där kvinnor i tre av 

fem läseböcker innehar ett större utrymme än män. Den vanligaste beskrivningen av 

kvinnor i språkkategorin adjektiv är ordet lilla (5) som förekommer i läseboken från 

1980 och som omfattade kategorin vita kvinnor. Andra ord som kan kopplas till ordet 

lilla förekommer i läseböckerna från 1976 (små, liten) och 1992 (liten) och är 

beskrivningar av både vita och icke-vita kvinnor. I läseböckerna från de senare 

årtiondena beskrivs både vita och icke-vita kvinnor som avundsjuka (2009) varav vita 

kvinnor också beskriv som konstiga (2009) och glada (2009) och icke-vita kvinnor 

som ledsna (2009) och inte glada (2009). Andra beskrivningar av vita kvinnor är 

sorgsna (2013) och snabbast (2013) medan den enda beskrivningen av icke-vita 

kvinnor i läseboken från 2013 är galna. Eilard menar att de samtida läseböckernas 

försök till jämställdhet sker på en ytlig nivå och att en hierarkisering mellan män och 

kvinnor ännu är aktuellt (Eilard, 2008:422f). I studiens resultat visar sig 

jämställdheten ytlig genom framförallt ett nästintill uteslutande av icke-vita kvinnor i 

läseboken från 2013 men också genom vilka egenskaper som tillskrivs kvinnor i 

allmänhet. Denna företeelse kan kopplas till Lena Lind Palickis undersökning som 

visade att läroboken hon granskade utmärkte en viss könsmedvetenhet men att 

avtryck från den rådande könsmaktsordningen ändå var märkbara (Lind Palicki, 

2005:185).  

 

I språkkategorin övriga köns- och rasmarkerande ord (som yrkesbeteckningar och 

släktbeteckningar) hänvisas det i fyra av fem läseböcker flest gånger till män. Delar 

man vidare upp språkkategorin i yrkesbeteckningar och släktbeteckningar så att de 

betraktas som egna kategorier, visar resultatet att framförallt vita män refereras till nio 
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olika yrkesbeteckningar i läseböckerna, som konduktör (1976), kungen (1992), greven 

(1992), polis (2009, 2013), lärare (2013) m.fl. Medan både vita och icke-vita kvinnor 

samt icke-vita män refereras oftast till släktbeteckningar som mamma (1976, 

1980,1992,2009, 2013) och pappa (2009,1992). Det innebär dock inte att kategorin 

vita män inte tilldelas olika släktbeteckningar utan att de i större utsträckning också 

tilldelas yrkesbeteckningar. Kategorin vita kvinnor beskrivs sammanlagt med tre olika 

yrkesbeteckningar i läseböckerna, som fröken (1976, 2009), gåsapiga (1992) och 

rektor (2013). Kategorin icke-vita män beskrivs sammanlagt med två olika 

yrkesbeteckningar som smeden (1980) och renskötare (1992). Kategorin icke-vita 

kvinnor beskrivs inte med någon yrkesbeteckning i läseböckerna.  

 

Det här fenomenet som berör språkkategorin övriga köns-och rasmarkerande ord 

(som yrkesbeteckningar och släktbeteckningar) visar delvis på genussystemet som 

Hirdman uppmärksammar. Hon menar att det i samhället råder ett patriarkalt system 

som resulterar i att män innehar både mer makt och resurser än kvinnor (Hirdman, 

2003:84). I läseböckerna ges det bland annat i uttryck både genom att (vita) män 

tilldelas flest yrken men också genom vilka yrken de tilldelas. Däremot är det i det här 

fallet nödvändigt att problematisera genussystemet då fördelarna för män i 

genussystemet inte omfattar icke-vita män. Kategorin icke-vita män beskrivs som 

tidigare nämnts med endast två olika yrkesbeteckningar, smeden (1980) och 

renskötaren (1992). Yrkena innehar dessutom inte en maktposition som kategorin vita 

mäns yrken kungen (1992), greven (1992) och polis (2009, 2013) eller kategorin vita 

kvinnors yrke som rektor (2013).  Detta visar på kopplingar till Pia Mikanders resultat 

som handlar om att stereotypa skildringar med negativa framställningar inte är 

aktuellt då vi inte lägger en negativ värdering i att vara smed eller renskötare men att 

maktrelationen yttrar sig på andra sätt (Mikander 2016:69). Vi menar att det generellt 

finns en viss typ av skildring av de som passerar som vita i läseböckerna och de som 

passerar som icke-vita i läseböckerna. Christian Catomeris förklarar att dikotomierna 

som skapas är en överlägsenhet som står för ett bättre vi och som vidare ställs mot en 

underlägsenhet som står för ett sämre dom (Catomeris, 2004:24f). Det yttrar sig inte 

bara i vem eller vilken kategori som tilldelas yrken i maktposition men också i den 

totala exkluderingen av kategorin icke-vita kvinnor, som ännu en gång visar på hur 

könsmaktsordning och rasmaktsordning samspelar med varandra (de los Reyes & 

Mulinari, 2007:67f). 
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Hirdman menar att stereotypa könsroller återspeglas i de sociala skillnaderna mellan 

könen och att det implicerar att män och kvinnor ska inta olika roller och förväntas 

agera utifrån det som är i enlighet med den specifika könstillhörigheten (Hirdman, 

2003:13f).  De yrkesbeteckningar som relaterar till kategorierna vita män och icke-

vita män är mansdominerade yrken som polis (2009, 2013) eller yrken som uppfattas 

vara ett “mansjobb” som smed (1980) och kung (1992). Likaså är de 

yrkesbeteckningar som relaterar till kategorin vit kvinna också kvinnodominerade 

yrken som fröken (1976, 2009) eller yrke som uppfattas vara ett “kvinnojobb” som 

gåsapiga (1992). Det här fenomenet som förekommer i läseböckerna kan kopplas till 

vad Hirdman menar är stereotypa könsroller som leder till en explicit uppdelning 

mellan könen (Hirdman, 2003:13). Vi menar vidare att de stereotypa könsrollerna 

grundar sig i Maria Nikolajevas beskrivning av könsstereotypa egenskaper som 

läseböckerna implicit syftar till att män och kvinnor har beroende på kön. De 

könsstereotypa egenskaper som är kopplade till män och som går att sätta i relation 

till framförallt yrkena som polis, kung, greve, smed, renskötare och lärare är rationell, 

självständig, aktiv, äventyrlig, stark och skyddande. Medan de könsstereotypa 

egenskaper som är kopplade till kvinnor och som går att sätta i relation till framförallt 

yrkena fröken och gåsapiga är omtänksam och omsorgsfull (Nikolajeva, 2004:129, 

132). I läseboken från 2013 där kategorin vita kvinnor relaterar till yrket rektor visar 

på Eilards uppmärksammande om samtidens läseböckers försök till jämställdhet 

(Eilard, 2008:422).   

 

5.3. Resultat och analys - den kvalitativa idéanalysen 

 

Nedan presenteras resultatet och analysen av den kvalitativa idéanalysen under 

förekommande teman som varit aktuella i läseböckerna. I varje tema presenteras 

exempelutdrag i bild och/eller text från läseböckerna. Resultatet är således temat i sig 

och diskussionen kring temat är således analysen. 

 

5.3.1. Ett uteslutande? 

 

Den kvalitativa idéanalysen visar på ett uteslutningsfenomen som i synnerhet gör 
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icke-vita personer exkluderade i läseböckerna men delvis också vita kvinnor. 

Uteslutningen av vita kvinnor är aktuellt i läseboken från 1980 där berättelserna 

Skrot-Nisse och Gusten Grodslukare (två av tre berättelser) endast handlar om män. 

Det kan förklaras genom Hirdmans liknelse mellan genuskontraktet och äktenskapet 

som syftar till att det finns en uppfattad arbetsfördelning mellan könen. Det innebär 

att kvinnans roll som omhändertagande moder av sitt hem och sina barn resulterar i 

att hennes uppfattade plats är i hemmet medan mannens roll som försörjande 

familjefader resulterar i en given plats ute i offentligheten (Hirdman, 2003:85). I 

Skrot-Nisse och Gusten Grodslukare ges endast män utrymme vilket kan förklaras 

med att berättelserna handlar just om “ute i offentligheten”. Kvinnorna blir aldrig 

synliga då berättelsernas miljö inte skildras i hemmet.  

 

I läseböckerna från framförallt åren 1976, 1980 och 2013 är ett näst intill uteslutande 

av icke-vita personer mest aktuellt på olika sätt. Den tydligaste uteslutningen av 

icke-vita personer visar sig i läseboken från 1976 där icke-vita män exkluderas helt 

och i läseboken från 1980 där icke-vita kvinnor exkluderas helt. I läseboken från 

2013 sker också en nästintill total uteslutning av icke-vita kvinnor då de enda 

tillfällena icke-vita kvinnor representeras är via rollen Mamma som finns i periferin 

(Wänblad 2013:22f) och när det talas om frun i paret Giovani (Wänblad, 

2013:22,24). Bilden på Mamma skildras i en hemmiljö där arbetsfördelningen i 

Hirdmans liknelse mellan genuskontraktet och äktenskapet åter blir aktuellt 

(Hirdman, 2003:85). Werner och Björk beskriver vitheten som ett fenomen där vitas 

kroppar neutraliseras och att vit innebär att synas utan att synliggöras (Werner & 

Björk 2014: 44 & 48). Människor som passerar som vita betraktas som normbärande 

och därmed också osynliggjorda aktörer (ibid.10). Mamma som icke-vit utesluts 

nästintill helt i läseboken från 2013 vilket reproducerar idén om icke-vita som icke-

normbärande aktörer, men ges som kvinna ändå utrymme i en hemmiljö.  

 

När icke-vita personer, oberoende könstillhörighet, ges utrymme i läseböckerna från 

1976 och 1980 skildras de tvärtemot att synas utan att synliggöras. Istället skildras 

de på ett sätt där de endast syns genom att synliggöras.  

 

 



 37 

Exempel 1: 

 

 

 

 

 

Exempel 2:   

 

 

 

 

Eilard menar att när icke-vita framställs är det fokus på deras utseende som “olikt” 

och skapar därmed en uppfattning om ett avvikande utseende i jämförelse med det 

vita västerländska utseendet (Eilard 2008:92).  I de ovanstående exemplen visas 

detta genom att beskriva Ginas (den nya eleven) kolsvarta hår och smedens svarta 

skäggiga ansikte. Det blir också ett tydligt exempel på att ras är en performativ 

handling som syftar till att det görs (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León Rosales, 

2012:45,54). Vitheten görs genom att synas utan att synliggöras till exempel att 

blont hår aldrig beskrivs i text och därmed blir omärkbart. Icke-vithet görs genom att 

synas via ett synliggörande till exempel att kolsvart hår beskrivs i text och görs till 

något märkbart. Det tillhörande fotografiet på exempel 1 kompletterar också texten 

och blir ett exempel för mottagaren på hur kolsvart hår kan se ut. Exempel 1 kan 

”- Fröken det ska komma en ny flicka till skolan, 

säger Tomas.  

- Jag vet vem du menar, ropar Lotta. Hon är en 

italien...nej vad heter det fröken? 

- Hon bor i mitt hus, säger Tomas. Och hon har 

kol-svart hår… 

-Ja jag vet, säger fröken. Rektorn sa att en liten 

italienska ska komma till oss.”(Borrman,1976:9f) 

“När jag tittade upp såg jag smedens svarta 

skäggiga ansikte högt, högt där uppe.” 

(Falkenland, 1980, s. 36) 
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således också utläsas för det Catharina Landström menar att de andra görs till objekt 

genom att framställas som etniska och kulturella “olikheter”. Objektifieringen leder 

vidare till en underordning (Landström 2001:8).  

 

Kategorin vita män i läseboken från 2009 kan uppfattas vara en del av 

“uteslutningsfenomenet” då de inte har någon huvudroll i texten. Men tittar man 

vidare i läseboken ges det i bildframställningen ofta utrymme till karaktärer och 

personer som tolkas vara vita män. Dessutom är vissa av vita mäns biroller väldigt 

centrala även om de inte har samma position som en huvudperson, exempel på detta 

är birollen Erik på sida 18. Detta visar på att det finns en hierarkisering även i hur 

olika kategorier “utesluts” från läseböckerna. Det kan förklaras utifrån vita mäns 

överordnade position både vad gäller i könsmaktsordningen men också i 

rasmaktsordningen (Hirdman, 2003:84; Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León 

Rosales, 2012:20,45). Vi menar att det inte bara finns en maktaspekt som gör sig 

synlig när två fenomen ställs mot varandra och därmed skapar en dikotomi 

innehållandes en överordning och underordning. Utan att en maktaspekt också blir 

synlig när man analyserar hur något som påstås uteslutas utrymme underordnas. 

Ställer man till exempel kategorin vita mäns uppfattade “uteslutning” mot 

kategorierna vita kvinnor (1980), icke-vita män (1976) och framförallt icke-vita 

kvinnors (1976,1980,2013) sätt att uteslutas på, visar den kvalitativa idéanalysen 

utifrån ett intersektionellt perspektiv att vita män från läseboken 2009, inte är en del 

av uteslutningsfenomenet.  

 

5.3.2. Symbolisk inkludering 

 

Den kvalitativa idéanalysen visar också på ett annat fenomen som skulle kunna 

beskrivas som en symbolisk inkludering för att nyansera den manliga normen och 

vithetsnormen. Eilard menar att symbolisk kvotering syftar till när icke-vita framställs 

utan stereotypa skildringar eller i motpol till något annat. Det ska på ett diskret sätt 

visa på mänsklig variation som sker förutsättningslöst så det bidrar till en 

normalisering (Eilard 2008:188f). I läseboken från 2013 visar sig den symboliska 

kvoteringen av icke-vita främst via birollen Cesar (icke-vit pojke) och hans familj. I 

hans familj bryter bland annat morfar mot stereotypa könsmönster genom att agera i  
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enlighet med kvinnliga könsstereotypa egenskaper som sårbar och emotionell 

(Nikolajeva, 2004:129, 132). Exempel på detta är när morfar gråter.  

 

 

 

 

 

 

 

Läseboken från 2013 har Asta (vit flicka) huvudrollen och Bea (vit flicka) och Cesar 

biroller. Eilard menar att de senaste årtiondenas läseböcker finns avsikten att ha ett 

mer inkluderande förhållningssätt (Eilard, 2008:411). Förutom Cesar och hans familj 

visar det sig genom Asta som är flicka och som har en huvudroll. Eilard menar vidare 

att de läseböcker som oftast betraktas som jämställda är de som har en flicka och 

pojke som huvudroller (ibid. 422f). Huvudroller som består av både (vita) pojkar och 

(vita) flickor visar sig också i läseboken från 1976 där Bo och Åsa samt Tor och Lena 

är exempel på syskonpar som har huvudroller.  Symbolisk kvotering sker även i 

läseboken från 1992 där bland annat Andreas och Anna som tillhör en samisk familj 

skildras. Mattlar problematiserar ändå den här typen av inkludering och menar att när 

“mångkultur” görs synligt, görs det på en ytlig nivå som inte skildrar “ett genuint 

mångkulturellt samhälle präglat av flerspråkighet, mångkulturell identitet och andra 

trosinriktningar eller livsåskådningar” (Mattlar, 2008:122). 

 

I läseböckerna Eilard undersökt konstaterar hon att olika etniska och nationella 

bakgrunder endast har biroller eller existerar i periferin och att ingen är huvudperson 

(Eilard, 2008:411). Till stor del stämmer detta även i denna studie där endast en av 

fem läseböcker har huvudpersoner som är icke-vita. Exemplet finns i läseboken från 

2009 där familjen Garcia som består av mamma, pappa, Elena och Ramon 

förekommer. Flickan Heba förekommer också som huvudperson lite senare i 

läseboken. Det som är nödvändigt att problematisera är framställningen av Elena som 

undergiven och likgiltig medan hennes bror Ramon som vinner melodifestivalen på 

skolan beskrivs som häftig, bäst och snygg (s. 18f). Heba beskrivs senare som 

avundsjuk på Toves nya pennvässare. Eilard konstaterar att icke-vita personer brukar 

beskrivas med icke-eftersträvansvärda egenskaper (Eilard, 2008:419) vilket blir 

Sedan grimaserade han och gned sig i ögat med skjortärmen.  

- Men gråter du, morfar? sa Cesar oroligt.  

-Ja, jo, sa morfar. Kanske lite. Det kom så många minnen 

plötsligt. Av farsan. (Wänblad, 2013:30f) 
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tydligt i framställningen av Elena och Heba. Förutom den negativa framställningen av 

dem blir de könsstereotypa egenskaper av flickor också aktuella, till exempel Elena 

och Heba som sårbara, beroende, aggressionshämmade, emotionella och passiva 

(Nikolajeva, 2004:129, 132). 

 

Eilard menar att när en kolonial diskurs samspelar med andra maktordningar som 

genus blir två symboliska karaktärer främst aktuella, ”den muslimska beslöjade 

flickan” som får representera förtryck, ojämställdhet och ett resultat av patriarkal 

kultur och ”den svarte flyktingpojken” som får bli symbol för kulturell 

machomanlighet som implicit anspelas på det djuriska i form av det rytmetiska och 

det atletiska (Eilard, 2008:420f). Likheterna med studiens resultat är att de egenskaper 

som implicit syftar till Elena påminner diskret om den icke-vita flickkaraktären som 

Eilard fått fram och likaså påminner Ramon diskret om den icke-vita pojkkaraktären 

som hon fått fram. Framställningen av Ramon är också nödvändig att koppla till de 

könsstereotypa egenskaperna som tillskrivs pojkar som till exempel, Ramon som 

självständig, aktiv och tävlingsinriktad (Nikolajeva, 2004:129, 132).  

 

Exempel 3: 

 

 

Vid exempel 3 då Sverige och andra nordiska länder presenteras i läseboken från 

2009, är det endast vita pojkar och flickor som syns med. Trots att läseboken 

framförallt haft icke-vita flickor som huvudpersoner inkluderas varken de eller icke-

vita pojkar i de sammanhangen som handlar om Sverige. Det riskerar att reproducera 
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idén om den föreställda korrelation mellan vithet och svenskhet (Hübinette Hörnfeldt, 

Farahani & León Rosales, 2012:28f) men också Mikanders resultat där väst (som står 

för vitheten) ställs mot resten av världen (som står för icke-vitheten) (Mikander, 2016: 

61). I andra exempel som handlar om de nordiska länderna är det främst vita män som 

ges utrymme i bildframställningen. Karaktärernas begränsade handlingsutrymme 

visar sig således främst för icke-vita personer då de avviker från normen för vithet 

(och därmed svenskhet/nordiskt) men delvis också för vita kvinnor som inte får 

samma möjlighet till utrymme.  

 

6. Slutsats 

 

Syftet med studien var att ur ett intersektionellt perspektiv undersöka hur kategorierna 

ras och kön konstrueras och framställs i läseböcker för ämnet svenska. Studien 

ämnade också undersöka om det förekom skillnader och likheter över tid, från 1970-

talet fram till 2010-talet. De två diskursanalyserna, den kvantitativa innehållsanalysen 

och den kvalitativa idéanalysen, som genomfördes möjliggjorde ett brett perspektiv 

till svaret på studiens frågeställningar. Båda metoderna analyserade innehållet i de 

fem läseböckerna från årtiondena 70-, 80-, 90-, 00- och 10-talet visade på en tydlig 

rådande vithetsnorm. Vithet är således det vanligaste sättet att konstruera ras men görs 

också synligt när icke-vithet framställs.  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen uppmärksammade att den vanligaste köns-och 

rasmarkerande konstruktionen visade sig genom vit manlig dominans i läseböckerna 

från år 1976, 1980 och 1992 som sedan gick över till en vit kvinnlig dominans i 

läseböckerna från år 2009 och 2012. Detta resulterade således i att vithet i 

rasmaktsordningen tilldelas en överordnad position men antydde också att det över 

åren, skett en förändring ur en jämställdhetsaspekt med fler kvinnliga huvudroller i 

läseböckerna från 2009 och 2013. Mattlar, Eilard och Lind Palicki konstaterar dock 

att trots läroböckers innehåll kan kopplas till ett jämställdhetsperspektiv förekommer 

ändå en obalans i könsmaktsordningen (Mattlar, 2008: 77,92; Eilard, 2008:422; Lind 

Palicki, 2005:185). I både den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa 

idéanalysen ges det främst i uttryck genom att utesluta icke-vita kvinnor delvis eller 

helt. Men också genom att titta vidare på språkkategorin adjektiv som synliggör 

kvinnors överrepresentation i den typen av beskrivning och som i allmänhet tydliggör 
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hur kvinnor framställs, till exempel både vita och icke-vita kvinnor som avundsjuka 

(2009).  

 

Både den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa idéanalysen visade hur 

ras och kön samspelar med varandra. Båda analyserna synliggjorde vita mäns dubbla 

identiteter som tilldelar dem en överordnad position i en könsmaktsordning och en 

rasmaktsordning. De synliggjorde också icke-vita kvinnors dubbla identiteter som 

tilldelar dem en underordnad position i både könsmaktsordning men också i 

rasmaktsordning. Samspelet mellan ras och kön gavs också i uttryck genom att 

synliggöra parallella identifikationers olika maktförhållande när flera dikotomier 

ställs mot varandra. Detta exemplifieras genom att icke-vita män sällan gavs det 

utrymme vita män gavs i läseböckerna trots att de var män. Den manliga 

överordningen i genussystemet inkluderade således inte icke-vita män. Det 

exemplifieras också genom att vita kvinnor vid vissa tillfällen var likvärdiga vita män 

trots att de var kvinnor. Det kan förklaras utifrån att man bär med sig flera olika 

identifikationer och positioner parallellt som leder till att dikotomin man/kvinna 

exempelvis inte bara visar på en maktrelation i sig självt utan även i relation till andra 

dikotomier som visar på en över- och underordning som exempelvis vit/icke-vit, 

överklass/arbetarklass och heterosexuell/homosexuell (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani 

& León Rosales, 2012:51). Läseböckernas försök till att nyansera den manliga 

normen och vithetsnormen visade sig genom en slags symbolisk inkludering som i 

resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visade sig genom att kategorin vita 

kvinnor var överrepresenterade i läseboken från 2009 och 2013. Men också i 

resultatet av den kvalitativa idéanalysen som visade att läseboken från 2009 var den 

enda boken som hade icke-vita personer som huvudpersoner även om framställningen 

av främst Elena och Heba var problematisk.  

 

Utifrån den kvantitativa innehållsanalysen gick det att utläsa att kategorin vita män i 

läseboken från 2009 var den mest underrepresenterade kategorin. Kvantifieringen av 

de köns-och rasmarkerande orden synliggjorde dock inte hur den här 

underrepresentationen gick till. Eftersom det bara var text som inkluderades i denna 

analys var det möjligt i den kvalitativa idéanalysen att komplettera med en bildanalys 

men också en analys på hur kategorin vita män framställs i text. Den kvalitativa 

idéanalysen visade att ingen huvudperson tolkas vara vit man men att de biroller som 
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förekommer har en central roll som i kapitlet där Erik är med. Bildframställningen 

utrymdes också ofta av karaktärer och personer som tolkades vara vita män, exempel 

är delarna i läseboken som handlar om Sverige och Norden. Detta reproducerade den 

föreställda korrelationen som görs mellan vithet och svenskhet (Hübinette Hörnfeldt, 

Farahani & León Rosales, 2012:28f) men delvis också läseboken syn på att låta “det 

manliga” representera Sverige och Norden. “Underrepresentationen” av vita män 

resulterade således inte att de hamnade i en underordnad position då 

“underrepresentationen” inte förekom i ett ojämlikt maktförhållande. Det visade 

istället på att det utrymme som vita män vanligtvis kanske har istället utrymdes av 

andra kategorier som framförallt vita kvinnor och delvis icke-vita personer. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att de vanligaste köns- och rasmarkerande 

konstruktioner som förekommer i läseböckerna förändras över tid. I de tre första 

årtiondena, 70-, 80- och 90-talet ges det i uttryck genom vit manlig dominans och i de 

två sista årtiondena, 00-och 10-talet, ges det i uttryck genom vit kvinnlig dominans. 

Resultatet visar således att det råder en vithetsnorm genom alla läseböcker men att 

vithetsnormen ges i uttryck på olika sätt. Läseböckerna från 1992, 2009 och 2013 

visar generellt på ett mer inkluderande förhållningssätt av icke-vita personer men 

tittar man mer specifikt på framställningen av icke-vita kvinnor har läseboken från 

2013 mer gemensamt med läseböckerna från 1976 och 1980 än de senare årtiondena. 

Problematiska framställningar av icke-vita personer är också aktuellt även i läseboken 

från 2009 som utåt sett uppfattas ha ett mer inkluderande förhållningssätt. 

Jämställdhetsperspektivet är också främst aktuellt i läseböckerna från 2009 och 2013 

som framförallt inkluderar vita kvinnor men som ifrågasätts på grund av egenskaper 

som tillskrivs kvinnor och underrepresentationen av icke-vita kvinnor. Studien visar 

också på ett tydligt samspel mellan kategorierna ras och kön som gör att vita män 

överordnas i könsmaktsordning och i rasmaktsordning samt att icke-vita kvinnor 

underordnas i könsmaktsordning och underordnas i rasmaktsordning.  
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7. Vidare forskning 

 

Som vidare forskning kan man göra en kvalitativ och/eller kvantitativ diskursanalys 

på hur ras och kön samspelar med en tredje kategori som till exempel funktion i 

läroböcker. På så sätt skapar det intersektionella perspektivet inkludering av ännu en 

kategori i läroboksanalysen. Annan vidare forskning man kan göra är att analysera hur 

ras och kön samspelar i andra läromedel som är aktuella i skolan till exempel 

filmprogram som används i undervisningen. 
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Fördelning av arbete  

Vi är två studenter, Noor Nassef och Nathalie Tidlund, som genomfört denna studie 

och redogör kort för vårt samarbete genom processen. Undersökningen grundar sig i 

våra tidigare enskilda studier i kursen Självständigt arbete 1. Noor undersökte hur 

icke-vita framställdes i bild och text i läromedel utifrån ett postkolonialt perspektiv 

och Nathalie undersökte hur kön konstrueras i läseböcker utifrån ett genusperspektiv. 

Vår vidare forskning från självständigt arbete 1 handlade just om att undersöka 

samspelet mellan köns-och raskonstruktioner i läroböcker och resulterade i denna 

studie. Vi båda har varit lika delaktiga i processen och även avsatt lika mycket tid i 

arbetet. Google Drive har varit lösningen på när vi skrivit delar ur arbetet på varsitt 

håll för att den andre lättare ska hänga med. När delar ur studien skrivits individuellt 

ifrån varandra har den delen betraktats som ett utkast som sedan bearbetats efter 

gemensam diskussion om innehållet. Insamling av material på Kungliga biblioteket 

har också gjorts tillsammans. 
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