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Naturen består av “grönt” 

Kvantitativ studie av identifikationsmöjligheter i svensk barn- och 
skollitteratur 1750–2015 

Maria Israelsson 

Sammanfattning 
Elever med utländsk bakgrund presterar generellt sämre i NO-ämnen än elever med svensk bakgrund. 
Det kan endast delvis förklaras med socioekonomiska faktorer och språksvårigheter. Det är däremot 
tänkbart att de försämrade resultaten för elever med utländsk bakgrund kan förklaras av normativ 
exkludering. Syftet med denna studie är att undersöka om läroplanens krav på alla elevers rätt till 
likvärdig undervisning uppfylls. De frågeställningar som ställs är om identifieringsmöjligheterna för 
elever med olika etnisk bakgrund har påverkats av kraven i Lpo94 och Lgr11, och om arbetet med 
skolans värdegrund återspeglar sig i förändringar av läroböckernas illustrationer. Studien är en 
kartläggning av förekomsten av synliggörande och normativ exkludering genom osynliggörande med 
fokus på elevernas förutsättningar inför högstadiet. Den består av en kvantitativ kartläggning av vilka 
som är avbildade i barn- och skollitteratur under 1750–2015 (utifrån etnicitet, kön och ålder). Den ska 
inte ses som en läromedelsanalys utan snarare som en analys av värderingar visade genom läromedels-
inköp. Studien kan påvisa både långsiktiga trender och kortare fluktuationer i såväl andelen avbildade 
som graden av inkluderande avbildning. Ingen ökad grad av inkludering kunde detekteras under slutet 
av 1900-talet och under 2000-talet (förutom angående andelen barn i litteratur för äldre barn). Märkbara 
positiva effekter av Lpo94, Lgr11 och de senare årens värdegrundsarbete i skolan kan alltså inte 
detekteras. Det bör därför krävas nya typer av insatser för att kunna uppnå kravet på likvärdig 
undervisning för alla elever. 

Nyckelord 

Elever med utländsk bakgrund; grundskola; normalitet; läromedel; etnicitet; nationella minoriteter.  



 

 
 

Nature consists of “green” 

Quantitative study of representation in Swedish children’s and school 
books 1750–2015 

Maria Israelsson 

Abstract 
The purpose of this study is to examine if the Swedish ethnocentrism influences the education in 
biology in Swedish school: if students with different ethnical background have unequal opportunities 
to identification due to inequality in representation in Swedish school books, and of the current 
Swedish curriculum Lgr11 and the previous curriculum Lpo94 have had any effect on representation 
in Swedish school books. Students with non-Swedish ethnical background generally perform less well 
in science than students with Swedish ethnical background. It can only be partially explained by socio-
economic factors or language skills. However, norm-based exclusion could be a major factor. This 
study focus on normative exclusion through invisibilizing. It reports an intersectional quantitative 
study of depiction of age, ethnicity, gender and national minorities in Swedish children and school 
books 1750–2015. It is not an analysis of text books as such but rather an analysis of values shown by 
purchases of educational material. The analyses revealed both long-term trends and shorter fluctuations 
in the degree of depictions as well as in the degree of exclusion/inclusion. The study cannot find any 
detectable increase in ethnic or gender inclusion during the late 20th and the 21th century. Therefore, 
any significant positive effects of the national Swedish curricula Lpo94 and Lgr11 and the focus of 
core values (“värdegrund”) can be excluded. 

Keywords 

Students with foreign background; biology education; primary and secondary school; normality; 
educational material; ethnicity; national minorities.  
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Inledning 
Hon beskrev vidare hur hennes syn på biologi drastiskt förändrades när hon i vuxen ålder 
fick en individualiserad undervisning i biologi. Hur naturen gick från att bestå av ”grönt” 
till att bestå av enskilda växter av olika slag. Hon såg helt plötsligt saker som hon inte sett 
förut även om hon i sig hade sett dem rent visuellt. 
(Kvinna invandrad från Turkiet.) 

 

Elever med utländsk bakgrund presterar generellt sämre i NO-ämnen än elever med svensk bakgrund 
och skillnaderna är ökande (Skolverket, 2001, 2004a, 2008, 2009, 2010, 2011c, 2013). Skillnaderna 
visade sig först i samband med införandet av målrelaterade betyg (Skolverket, 2009; Tallberg-Broman 
et al., 2002). Skolverket (2004c) menar att de till stor del kan förklaras av socioekonomisk bakgrund 
men det motsägs av SOU 2005:56. Skolverket (2004b) fann inget stöd för att elever med utländsk 
bakgrund skulle ha lägre motivation eller mindre engagerade föräldrar. Snarare har deras föräldrar 
större tilltro till utbildningssystemet och lärarnas kunskaper (Bouakaz, 2007; Ljung, 2000; SOU 
2005:56) och ställer högre krav på sina barns studier än svenska föräldrar (Rädda Barnen, 2002). 
Elever med utländsk bakgrund har dessutom ofta en högre inlärningsbenägenhet än infödda elever (de 
Wal Pastoor, 2012; Schleicher, 2006). Harfacha (2008) beskrev att denna grupp elever var intresserade 
av biologiämnet. Fler elever med utländsk än svensk bakgrund väljer att läsa på det naturvetenskapliga 
programmet (Berglund, 2011). Dessutom saknas signifikanta skillnader i intresse för naturvetenskap 
och uppfattad svårighetsgrad för naturvetenskap mellan gymnasister med svenskt eller utländskt 
ursprung (Berglund, 2011). Den sammanlagda effekten av dessa parametrar borde vara att eleverna 
med utländsk bakgrund presterade bättre än elever med svensk bakgrund, vilket inte är fallet. 

Kunskap om elever med utländsk bakgrund och biologiundervisningen i den svenska grundskolan har 
ett fokus på språkutvecklingen (Magnusson, 2008; Nygård Larsson, 2011; Skolverket, 2012). 
Svårigheterna med svenska språket har visat sig i att textbaserade uppgifter i NO ofta ses som svårare 
(Rönnberg & Rönnberg, 2001) och att praktiska hemuppgifter föredras framför textbaserade 
(Bengtsson, 2004; Harfacha, 2008; Pettersson, 2004). Andra begränsande faktorer är kulturbetingad 
undervisning som utgår eller uppfattas utgå från svenskt perspektiv (Elugo, 2005; Ladberg, 2000; 
Rönnberg & Rönnberg, 2001; SOU 2006:40), värdering av olika kulturers natursyn (Lisberg Jensen & 
Ouis, 2014), brist på läxhjälp i hemmet (Bengtsson, 2004; Harfacha, 2008; Pettersson, 2004), 
stökighet under lektionerna (Harfacha, 2008; Håkansson, 2011; Lahdenperä, 2008) och lärarens 
förhållningssätt, kunskaper om eleverna och val av arbetssätt (Abdulla, 2008; Axelsson et al., 2006; 
Håkansson, 2011; Lee & Luykx, 2006; Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 2012; SOU 2006:40; 
Wallensteen, 2017). 

Det finns ett tydligt samband mellan elevens egen erfarenhet av rasistisk diskriminering inom skolan 
och tilltron till sin studieförmågan (SOU 2006:40; Wallensteen, 2017; Wong et al., 2003). SOU 
(2005:56) pekar ut sex välbelagda områden med strukturell diskriminering inom utbildningsväsendet: 
fördelningen av resurser mellan skolor, svensk normalitet, diskriminering av lärare med utlandsfödd 
bakgrund vid rekrytering, lärarnas inbördes roller och status, kränkningar mellan elever i kombination 
med passivitet från skolan, och avsaknaden av kunskap om rasism och diskriminering hos lärarna. Ett 
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grundläggande drag i det svenska utbildningsväsendet är monokulturell svensk normalitet 
(undervisningen utgående från att det endast finns ett korrekt perspektiv och det är det svenska), vilket 
har kopplats samman med skolans väsentliga roll i skapandet av den nationella identiteten i det 
nationalistiska svenska samhället (Axelsson et al., 2015; Elmeroth, 2008; Kärrqvist & Frändberg, 
2008; Ljunggren, 2011; Rubinstein Reich & Tallberg Broman, 2000; SOU 2006:40; Tesfahuney, 
1999). Strävan att assimilera elever med utländsk bakgrund, trots allt tal om mångkulturalism, bör 
kunna ses som en monokulturell strävan (Lahdenperä  ̈ , 1999, 2008; Norén, 2002; Parszyk, 1999; 
Tesfahuney, 1999). Flera forskare argumenterar därför för att det svenska utbildningsväsendet behöver 
förändras om elever med utländsk bakgrund ska lyckas i skolan (Diskrimineringsombudsmannen, 
2008; Elmeroth, 2008; Haglund, 2005; Lahdenperä, 2003; Runfors, 1996; Skolinspektionen, 2009, 
2010). 

Svårigheter vid inlärning i biologiämnet har alltså visat sig beror på bland annat språksvårigheter, 
språkliga begränsningar av förförståelsen i relation till svenska språket, undervisningens kvalitet, 
stökig klassrumssituation, bristande läxhjälp hemifrån, eftersom föräldrarna inte behärskar svenska på 
den nivå som krävs (Svensson, Meaney & Norén, 2014), samt normativ exkludering. De förstnämnda 
faktorerna har stor betydelse och har undersökts i andra studier. Fokus i detta arbete kommer därför att 
vara normativ exkludering. Etniskt ursprung förväntas alltså att kunna påverka inlärningsförmågan i 
biologi även i avsaknad av språkliga begränsningar i likhet med andra undervisningsämnen (Lee & Luykx, 
2006; 2005:56; SOU 2006:40; Wallensteen, 2017; Wong et al., 2003). Undervisning kan (outtalat) vara 
baserad på att eleverna har en viss (svensk) förförståelse och de elever som saknar denna kommer att 
missgynnas i undervisningen (SOU 2005:56, 2006:40). Normativ exkludering är dock mer komplex än 
enbart underutnyttjande av elevers förförståelse. Eftersom den berör värderingen av elever och deras 
bakgrund så riskerar de exkluderade eleverna att få minskad tilltro till sina egna studieförmågor (SOU 
2005:56; Wong et al., 2003). Det är slående att elever med utländsk bakgrund i Harfacha (2008) är 
minst intresserade av den del av biologiundervisningen som troligen är starkast kopplad till svensk 
normalitet: miljöfrågorna. Den negativa effekten på studieförmågan förstärks snarare än orsakas av att 
deras förförståelse inte tas tillvara (SOU 2005:56, 2006:40). Varje enskild händelse behöver inte ha 
någon större negativ effekt utan det är snarare det upprepade mönstret som ger de negativa effekter vid 
exkludering (Bromseth & Darj, 2010; Wallensteen, 2017). 

Bromseth & Darj (2010) beskriver hur normativ exkludering är en flerstegsprocess som inleds med 
andrafiering (utskiljandet av det icke-normativa, ”de andra”, från det normativa, ”vi”) som sedan följs 
av nedvärdering (det icke-normativa explicit beskrivs som mindre värd eller sämre än den normativa), 
hegemonisering (det normativa beskrivs som det korrekta, det bästa, det modernaste etc.) och 
osynliggörande (det icke-normativa omnämns överhuvudtaget inte). Nedvärdering kan visa sig genom 
att andra kulturer illustreras med bilder som visar fattigdom, primitiva förhållanden och smutsighet 
och att invandrare och utlänningar beskrivs i negativa sammanhang som språkproblem, avvikande 
beteende och terrorism (till skillnad från det moderna, rena, utvecklade, välordnade, rättvisa Sverige 
och västvärlden) (Skolinspektionen, 2011). Framlyftande av västerländska manliga forskare och 
kopplandet av det naturvetenskapliga tänkandet till den västeuropeiska kultursfären är exempel på 
hegemonisering (Hedrén & Jidesjö, 2010; Skolinspektionen, 2011) medan frånvaro av den moderna 
naturvetenskapens österländska ursprung snarare är osynliggörande. Nedvärdering är alltså synlig, bör 
vara lättast att upptäcka och bör kunna motverkas genom medvetenhet om undervisningens innehåll. 
Motverkande av hegemonisering kräver att läraren har kunskaper även om det som inte står i 
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läroböckerna. Osynliggörande är däremot ofta så subtil att den kräver aktivt sökande efter det som 
saknas. Det är alltså sannolikast att insatser i skolan främst inriktas mot nedvärdering medan 
osynliggörande försummas och därigenom kan bli den dominerande mekanismen för normativ 
exkludering. 

Skildringen av etnicitet i läroböcker har historiskt kännetecknats av stereotypi snarare än direkt rasism 
(Ajagàn-Lester, 2000; Olson, 1986; Selander et al., 1990; Skolverket, 2006). Stereotypin har minskat 
men inte försvunnit i nyare barnböcker (Gustafsson & Olsson, 2015) och läroböcker (Avdić, 2014; 
Hallman & Bhuiyan, 2018; Olsson & Tahir, 2015) och den västerländska normen dominerar fortfarande. 
Undersökningar har visat att elever uppfattar representation av andra etniciteter som låg trots lärares 
försök att tänka på den etniska diversiteten (Clarkson, 1993; Fürst & Nilsson, 2008).  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av osynliggörande av etnicitet i läroböcker i 
biologi. Biologiämnet på högstadiet är inte isolerat utan elevernas motivation kan förväntas till största 
delen bero på tidigare erfarenheter. Studien kommer därför att fokusera på elevernas förutsättningar 
inför högstadiet. Osynliggörande kan av sin natur enbart kvantifieras indirekt genom mätning av 
förändringen i synlighet. Denna studie kommer därför att ha ett historiskt perspektiv för att kunna 
förstå nutiden. I hur stor andel av den undersökta litteraturens bilder finns det någon för eleverna att 
identifiera sig med? Är elevers möjligheter till identifikation likvärdiga? 
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Material och metoder 

Utgångspunkter för studien 
Utformningen av denna studie utgår från följande förutsättningar och krav: 

(1) Att osynliggörande till skillnad från hegemonisering och nedvärdering endast kan detekteras 
indirekt genom kvantifiering av graden av avsaknade omnämnanden eller avbildanden (eftersom 
osynliggörande sker via uteslutning och inte sättet att omnämna eller avbilda; Bromseth & Darj, 
2010). 

(2) Att det krävs en kvantitativ metod med lågt selektivt bias (eftersom detektion av osynliggörande 
bör förväntas påverkas av urvalet av undersökningsmaterial) och att en analys av bevarad tryckt 
litteratur kan ge tillräckligt lågt bias (om den endast begränsas av ämnesomfattning och målgruppens 
ålder). 

(3) Att barnboks- och läromedelsmarknaden har haft en tillräckligt fungerande konkurrens så att 
förlagen kan förväntas ha anpassat sin utgivning efter sina köpare och att utgivningen därmed 
återspeglar köparnas urval och därmed deras värderingar (Apple, 1985; Reichenberg, 2014). 

 (4) Att materialet behöver kunna avkodas med så lågt bias som möjligt över hela den undersökta tids-
perioden, d.v.s. analysen ska kräva minimala förkunskaper om elevers läsförståelse, tolkning av ordval 
och grammatik och avtolkning av bildinnehåll i både ett historiskt, åldersmässigt och hemspråkligt 
perspektiv. 

(5) Att elever kan avkoda om någon är kvinna eller man (kön) och om någon är barn eller vuxen 
(ålder) (McIntyre, 2017; Nilsson & Knutsson, 2006). Vidare antas att elever av utländskt ursprung kan 
avkoda om personer ser etniskt svenska ut eller ej (etnicitet som nordeuropé eller icke-nordeuropé) 
och att elever tillhörande en nationell minoritet kan avkoda om någon tillhör ens egen grupp, vilket 
dock kräver ytterligare studier för att bekräfta. 

(6) Att synligheten i barn- och läroböcker påverkar elevers identifikationsmöjligheter (McIntyre, 2017 
och referenser däri). 

(7) Att det behövs en parameter att korrelera synligheten mot så att eventuellt osynliggörande kan 
analyseras och att tid är den parameter som uppfyller detta krav. 

Undersökta publikationer 
Läroämnenas uppdelning har varierat under den svenska skolans historia. Renodlade läromedel inom 
biologi har saknats under längre tidsperioder. Skönlitteratur och fakta för barn och elever har ofta inte 
varit åtskilda. Barntidningar under 1800-talet har ofta ett mer avancerat naturvetenskapligt innehåll än 
dagens skolböcker. En väsentlig del av dagens biologiämne, evolution, tillhörde tidigare geologi, 
numera SO-ämnet geografi. För att kunna hålla ett enhetligt urval under hela den studerade tidsperioden 
så har den begränsats till tryckt material för skola och hem motsvarande det tidigare OÄ-ämnet (och 
inte enbart biologiämnet). Den undersökta tidsperioden begränsades till 1750–2015. Före 1750 var 
Comenius Orbis sensualium pictus (olika upplagor och tryckorter) så gott som den enda barnboken 
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med illustrationer. Den senare tidsgränsen anpassades efter att litteraturen ska ha hunnit katalogiseras i 
Libris och Regina. Åldersmässigt begränsades målgruppen till upp till mellanstadiet eftersom det är en 
studie av elevernas förutsättningar inför högstadiet. Den uppdelades i litteratur för yngre barn 
(motsvarande upp till dagens lågstadium) och för äldre barn (nivå motsvarande dagens mellanstadium). 

Studien är begränsad till publikationer på svenska för den svenska marknaden och omfattar (1) samtliga 
publikationer med signum på Stockholms stadsbibliotek, Stockholms universitet och Uppsala 
universitet; (2) samtliga digitaliserade publikationer som finns tillgängliga via Alvin (Göteborgs 
universitet), Google Books, Libris, Projekt Runeberg, RARA (Umeå universitet) och Regina 
(Kungliga biblioteket); och (3) samtliga sökbara publikationer på Kungliga biblioteket (inklusive via 
den äldre manuella katalogen), Stockholms universitet, Svenska barnboksinstitutet och Uppsala 
universitet. Dessutom kompletterades studien med data från Libris, Svensk bokkatalog och Kungliga 
bibliotekets och Lunds och Uppsala universitets äldre manuella kataloger för att kunna beräkna 
bortfallet. Identiskt omtryckta publikationer har inkluderats som en publikation per tryckår. 

Samtliga avbildade personer klassificerades manuellt efter ålder (barn eller vuxen), kön (kvinnligt eller 
manligt kön) och etnicitet (nordeuropeisk, judisk, resande eller romsk [sammanslagna till en kategori], 
samisk eller tornedalsk [sammanslagna till en kategori], icke-nordeuropeisk invandrare eller icke-
nordeuropeisk utlänning). Begreppet ”nordeuropeisk” representerar i denna studie ”vi” ur ett etniskt 
svenskt perspektiv (och inte i ett geografiskt): Skandinavien, Tyskland (men ej Österrike), 
Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike och Storbritannien. Dessutom inkluderas befolkning 
som tillfälligt eller permanent utvandrat från dessa länder. Finland har också inkluderades eftersom 
den var en del av Sverige under de äldre undersökta tidsperioden. Begreppet ”icke-nordeuropeisk” har 
använts i betydelsen ”de andra”, d.v.s. alla andra människor förutom nationella minoriteter. För 
folksamlingar där enskilda personer inte tydligt kan särskiljas sattes en maximumgräns på tio räknade 
personer per kategori eftersom det är troligast att de samtida läsarna uppfattade dem som en kollektiv 
massa snarare än enskilda individer. För att kunna garantera likvärdig bedömning av allt material så 
ombedömes ett urval av litteraturen i slutet av studien. 

Dataanalys 
Utifrån den insamlade datan beräknades sannolikheten att överhuvudtaget avbildas enligt: 

𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡	𝑓ö𝑟	𝑎𝑡𝑡	ö𝑣𝑒𝑟ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡	𝑎𝑣𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑠 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟	𝑚𝑒𝑑	𝑎𝑣𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
 

och andelen avbildade enligt: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙	𝑎𝑣𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑎𝑣	𝑒𝑛	𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑎𝑣𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑜𝑚	𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑣𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒
 

Geometriskt medelvärde för andelen avbildade barn, andelen avbildade personer med kvinnligt kön 
och andelen avbildade icke-nordeuropeiska utlänningar beräknades enligt: 

𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘𝑡	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑏𝑎𝑟𝑛 · 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑚𝑒𝑑	𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡	𝑘ö𝑛 · 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑣𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒=
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Andelen avbildade beskrevs som exponentiella funktioner enligt: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 = 𝑎 · 𝑒>·? + 𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑏𝑟𝑢𝑠				för				𝑡CDE ≤ 𝑡 ≤ 𝑡CGH 

där a är ursprungsandel, k är förändringskonstanten, t är tidpunkten, rest är de medellånga 
fluktuationerna (rullande medelvärde vid tidpunkten ±5 år av andel – a·ek·t) och brus är den kortvariga 
variationen (andel – a·ek·t – rest).  

Synliggörandegraden (SG) beräknades som antalet avbildade icke-nordeuropeiska utlänningar inom 
en kategori i förhållande till antalet avbildade nordeuropéer inom samma kategori: 

𝑆𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑	 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑎𝑣𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑖𝑐𝑘𝑒– 𝑛𝑜𝑟𝑑𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑖𝑠𝑘𝑎	𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	𝑖𝑛𝑜𝑚	𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑛

𝑀𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑣𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑛𝑜𝑟𝑑𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝é𝑒𝑟
 

eller 

𝑆𝐺>,E(𝑡) =
∑ R𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑣𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒>,ST>UVEWXYUZXW[UD\>G	Z?]äEEDE^GX_?`E
?VE

∑ R𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑣𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒>,aWXYUZXW[éUX_?`E
?VE

 

där k är kategori (flicka, pojke, kvinna eller man) och t±n är tidsintervallet. Ett kortare tidsintervall på 
t±1 år (SG1) valdes för eliminera effekterna av att skollitteratur ofta omtrycks med ett intervall på  
1–3 år. Ett längre tidsintervall på t±5 år (SG5) valdes för att minska bruset i den äldre litteraturen utan 
att förlora för mycket tidsupplösning. Dessutom användes ett tidsintervall på t±20 år (SG20) för att 
kunna separera SG i långsiktiga trender, medellånga fluktuationer och brus (kortsiktiga fluktuationer): 

𝑆𝐺]åE^\D>?D^G	?XUEYUX = 𝑆𝐺cd 

𝑆𝐺CUYU]]åE^G	e]Z>?ZG?DWEUX = 𝑆𝐺f − 𝑆𝐺cd − 𝑆𝐺d 

𝑆𝐺hXZ\ = 𝑆𝐺d − 𝑆𝐺f 

så att 

𝑆𝐺]åE^\D>?D^ + 𝑆𝐺CUYU]]åE^ + 𝑆𝐺hXZ\ = (𝑆𝐺cd) + (𝑆𝐺f − 𝑆𝐺cd − 𝑆𝐺d) + (𝑆𝐺d − 𝑆𝐺f) = 0 

Skillnaden i avbildning av icke-nordeuropeiska utlänningar och nordeuropéer, exkluderingsgraden 
(EG), beräknades som standardavvikelsen av de logaritmiska värdena av synliggörandegraderna för 
flickor, pojkar, kvinnor, och män: 

𝐸𝑥𝑘𝑙𝑢𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒	ℎ𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑓𝑦𝑟𝑎	𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑠𝑘𝑎	𝑠𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 

eller 

𝐸𝐺E(𝑡) = 𝜎 mlog q𝑆𝐺e]DT>WX,E(𝑡)r ; 	log	 q𝑆𝐺[Wt>GX,E(𝑡)r ; 	log	 q𝑆𝐺>uDEEWX,E(𝑡)r ; 	log	 q𝑆𝐺CäE,E(𝑡)rv 

Värdena på SG och EG redovisas med 95% konfidensintervall beräknade med 10.000 cykler av 
bootstrapanalys med Monte Carlo resampling (Efron et al., 1994). Signifikansen vid jämförelser av 
olika SG och EG beräknade med 100.000 cykler av bootstrapanalys.  
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Figur 1. Undersökt litteratur. A. Antalet avbildade personer i den undersökta litteraturen per år. B. Antalet 

undersökta publikationer per år. 

 
 

Resultat 

Undersökt litteratur 
Studien omfattar 1.271.000 avbildade personer från 15.960 publikationer för yngre barn och 917.000 
avbildade personer från 11.100 publikationer för äldre barn (Fig. 1). Identiska omtryckningar har ofta 
skett så att 926.000 personer från 9.800 publikationer har totalt bedömts. Dessutom saknade 2.000 
publikationer avbildade människor. Skollitteraturen är oftast uppdaterad efter aktuella samtida 
händelserna med undantag för tiden under andra världskriget då enbart förkrigsförhållandena 
redovisades. 

Det kända bortfallet består av 821 publikationer: 135 äldre ABC-, bilder- och läseböcker (som inte 
finns bevarade eller som inte utlånas p.g.a. dåligt bevarandeskick), 164 publikationer för yngre barn, 
177 publikationer för äldre barn, 119 bredvidläsningsböcker (som saknas som pliktexemplar),  
109 kartböcker (som troligen saknar avbildade människor) och 117 publikationer vars utgivning inte 
kunnat bekräftas (saknade serienummer i seriellt utgiven litteratur). 

Att avgöra kön, ålder och de flesta nationella minoriteter utgjorde inga svårigheter i den undersökta 
barn- och skollitteratur eftersom avbildningar ofta hade förklarande texter. Definitionen av de icke-
svenskspråkliga folken i norr har däremot varierat i litteraturen mellan att utgå från näring (jordbruk 
eller renskötsel; andra näringar har i allmänhet förbisetts), språk (finska [meänkieli] eller samiska) 
eller att överhuvudtaget inte särskiljas. De har därför sammanslagits i en kategori. Resandefolket och  
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Figur 2. Andelen publikationer per decennium som avbildar minst en person inom respektive kategori. 

Prickade linjer anger gränsen för upplevd osynlighet vid läsning av en ny bok per vecka under olika långa 

tidsperioder. 

 

 

romer har inte skilts åt i den undersökta litteraturen och har därför sammanslagits. Ryssar, 
sverigefinnar och valloner är endast avbildade i ett fåtal publikationer; kväner, tartarer och andra 
minoriteter i Norden har aldrig avbildats; dessa grupper har därför inte kunnat redovisas. 
Begreppen ”nordeuropeisk” och ”icke-nordeuropeisk” skulle kunna innehålla osäkerheter i 
avgränsning. Det bör dock observeras att identisk definition har tillämpats över hela det undersökta 
tidsintervallet så att eventuella osäkerheter skulle ha samma effekt oavsett tidpunkt, d.v.s. endast 
förskjuta baslinjen. Eftersom denna studie analyserar relativa förändringar så kommer denna 
förskjutning att elimineras. 

Det bör observeras att logaritmisk skala har använts i de flesta figurerna. 
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Sannolikhet för avbildning 
Figur 2 visar andelen publikationer som innehåller minst en person avbildad inom olika kategorier 
baserade på etnicitet, kön och ålder, alltså sannolikheten att överhuvudtaget avbildas. Figurerna är 
ordnade ur elevers potentiella identifikationsmöjligheter: flicka/pojke (Fig. 2A), kvinnligt/manligt kön 
(Fig. 2B) och etnisk grupp (Fig. 2C). Observera att skillnaderna är så stora att logaritmisk skala behövt 
användas. Personer av kvinnligt kön har lägre sannolikhet för avbildning än personer av manligt kön  

oavsett tidpunkt, ålder eller etnicitet, alltså även under 2000-talet: 329 av 379 intervall har högre 
sannolikhet för avbildning av person med manligt än kvinnligt kön. Skillnaden mellan könen minskade 
för nordeuropéer fram till början av 1800-talet medan för icke-nordeuropéer skedde minskningen 
under 1970-talet. Skillnaderna beroende på etnicitet är dock betydligt större än skillnaderna beroende 
på kön. Sannolikheten för avbildning av icke-nordeuropeiska barn ökar fram till slutet av 1800-talet, 
vilket sammanfaller dock med en motsvarande ökning sker för nordeuropeiska barn och alltså skulle 
kunna bero på ökad avbildning av barn överhuvudtaget. Från slutet av 1900-talet minskar sannolikheten 
för avbildning av icke-nordeuropeiska utlänningar medan den ökar för icke-nordeuropeiska invandrare 
(Fig. 2A–C). I övrigt är sannolikheten för avbildning av icke-nordeuropéer tämligen konstant. 
Sannolikheten för avbildning av samer ökar under andra halvan av 1800-talet för att sedan sjunka 
under slutet av 1900-talet. Sannolikheten för avbildning av judar och romer är sjunkande eller 
oförändrad sedan 1800-talet med undantag för en kortare period. 

Andelen avbildningar 

Figur 3 visar andelen avbildade personer uppdelad efter etnicitet, kön, ålder och målgrupp. Observera 
att skillnaderna är så stora att logaritmisk skala behövt användas. Andelen barn är högre i litteratur för 
yngre barn medan andelen icke-nordeuropeiska utlänningar är högre i litteratur för äldre barn. Andelen 
avbildade personer med kvinnligt kön är ungefär lika för både målgrupperna. Andelen icke-nordeuropeiska 
invandrare stiger kraftigt sedan början av 1900-talet. Andelen nationella minoriteter är lägre än någon 
annan kategori förutom för icke-nordeuropeiska invandrare in den äldsta litteraturen. Under 1970-talet 
sker en tillfällig ökning av avbildningen av judar (≈ 7 gånger högre än genomsnittet för åren 1900–
1960, ≈60 gånger högre än för 1990–2015) och romer (≈ 16 respektive ≈25 gånger högre). I litteratur 
för yngre barn är andelen barn och personer med kvinnligt kön som högst omkring år 1900 för sedan 
vara svagt sjunkande respektive relativt oförändrad; andelen icke-nordeuropeiska utlänningar sjunker 
efter mitten av 1900-talet. I litteratur för äldre barn följer andelen barn, personer med kvinnligt kön 
och icke-nordeuropeiska utlänningar liknande mönster: De sjunker fram till 1870-talet för att sedan 
stiga fram till slutet av 1800-talet och sedan sjunka fram till 1920-talet; andelen barn och personer med 
kvinnligt kön stiger sedan medan andelen icke-nordeuropeiska utlänningar sjunker. 

Av de undersökta parametrarna är det endast kön, ålder och nordeuropeisk/icke-nordeuropeisk som är 
representerade med större datamängder under längre tidsintervall och därigenom är användbara för 
kvantitativa analyser. De flesta långsiktigare trender visar sig som räta linjer, vilket i en linjär-
logaritmisk skala innebär att de är exponentiellt förändrande. Figur 4 visar de tänkbara exponentiella 
trender för andelen personer med kvinnligt kön, barn och icke-nordeuropeiska utlänningar i litteraturen 
för äldre barn. Som synes uppvisar de stora likheter och förändringarna av förändringskonstanten k 
sker ungefär vid samma tidpunkter. 
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Figur 3. Andelen avbildade personer per år uppdelat efter kön, ålder och etnicitet. Heldragna linjer markerar 

sammanhängande förekomst med minst 50 avbildade personer per år. Prickade linjer markerar lägsta 

detekterbara nivå. A–B. Andelen avbildade personer i litteratur för yngre (A) och äldre barn (B). C. Andelen 

personer totalt i litteraturen för både yngre och äldre barn. 
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Figur 4. Andelen avbildade personer med kvinnligt kön, barn och icke-nordeuropeiska utlänningar i litteratur 

för äldre beskrivna som exponentialfunktionerna: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 = 𝑎 · 𝑒>·? + 𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑏𝑟𝑢𝑠						för						𝑡CDE ≤ 𝑡 ≤ 𝑡CGH 

med förändringskonstanten k (A), rest (B), brus (C) och tidsgränserna tmin och tmax (A). Observera att logaritmisk 

skala används i A och linjär skala i B–C. 
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Figur 5. Synliggörandegraden (SG) i litteratur för yngre barn med en intervallbredd på tidpunkt ±1 år 

respektive ±5 år (SG1 respektive SG5). A–B. Synliggörandegrad (inre linje) med 95% konfidensintervall  

(yttre linjer). Streckade linjer anger ej signifikanta värden. C. Signifikans för skillnaden mellan de olika 

kategorierna.  
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Figur 6. Synliggörandegraden (SG) i litteratur för äldre barn med en intervallbredd på tidpunkt ±1 år 

respektive ±5 år (SG1 respektive SG5). A–B. Synliggörandegrad (inre linje) med 95% konfidensintervall  

(yttre linjer). Streckade linjer anger ej signifikanta värden C. Signifikans för skillnaden mellan de olika 

kategorierna. 
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Figur 7. Synliggörandegraden uppdelad i långsiktiga trender (A, D), medellånga fluktuationer (B, E) och 

kortvarigt brus (C, F) i litteraturen för yngre (A–C) och äldre barn (D–F). 

Synliggörandegrad 
Synliggörandegraden (SG) i litteratur för yngre barn (Fig. 5A–B) såväl som för äldre barn (Fig. 6A–B) 
uppvisar både långsiktiga trender (Fig. 7A, D), medellånga fluktuationer (som är tydligare i litteraturen 
för äldre barn; Fig. 7B, E) och brus (Fig. 7C, F). Det bör observeras SG är ett mått på skillnaden i 
avbildning mellan icke-nordeuropeiska utlänningar och nordeuropéer och inte i andelen i sig. Alltså, 
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de är mått där eventuella skevheter i köns- och åldersfördelningen har eliminerat så att effekter av 
etnicitet kan utläsas. Observera också att skillnaderna är så stora att logaritmisk skala behövt användas. 

I litteraturen för yngre barn är den långsiktiga trenden för flickor, pojkar och kvinnor ökande SG fram 
till 1970-talet följt av sjunkande värden (Fig. 5A–B, 7A). För män sker ökningen av SG fram till slutet 
av 1840-talet för att sedan sjunka från 1930-talet (Fig. 5A–B, 7A). De medellånga fluktuationerna är 
mindre tydliga (Fig. 7B): Sänkning av SG från slutet av 1940-talet fram till ungefär år 1960 följt av en 
ökning fram till mitten 1970-talet och en sänkning från slutet av 1980-talet som omkring år 2000 
övergår till en ökning. Under 1970-talet är skillnaderna i SG som lägst (Fig. 5A–B). SG är både 
signifikant högre för vuxna än för barn och för män än för kvinnor (Fig. 5C). Signifikanta skillnader 
mellan flickor och pojkar saknas.  

I litteratur för äldre barn är de långsiktiga trenderna mer komplexa (Fig. 6A–B, 7D–F): En första 
period med knappt någon avbildad icke-nordeuropeisk utlänning, en andra period med likartade värden 
för barn och vuxna, och en tredje period med lägre värden för barn än för vuxna. Den andra perioden 
inleds av en kraftig ökning strax efter år 1800 fram till ungefär år 1821. Det följs av en långsam 
sänkning (>10 gångers sänkning) som vid slutet av 1860-talet eller början av 1870-talet övergår till en 
höjning (≈10 gångers ökning) fram till 1880-talet. Den andra perioden inleds runt år 1890 med en 
kraftig sänkning för barn (≈10 gångers sänkning) och en långsammare gradvis sänkning för vuxna som 
fortgår under 1900- och 2000-talen (≈2,5 gångers sänkning). För flickor ökar den långsamt under 
1900- och 2000-talen medan för pojkar bibehåller den sitt värde. De medellånga fluktuationerna  
(Fig. 7E) består av ökningar fram till 1910-talet (enbart för barn), från andra hälften av 1930-talet till 
1940-talet (≈2 gångers ökning), från slutet av 1950-talet till mitten av 1970-talet (≈2–7 gångers ökning) 
och från 1990-talet till början 2000-talet (≈3 gångers ökning), och motsvarande sänkningar efteråt  
(≈2 gångers, ≈1,3–3 gångers, ≈2–2,5 gångers respektive ≈2 gångers sänkningar). Signifikanta 
skillnader mellan flickor, pojkar, kvinnor och män saknas fram till 1880-talet (Fig. 6C). Sedan blir 
skillnaderna mellan barn och vuxna signifikanta (med undantag för 1970-talet), men inte mellan 
flickor och pojkar respektive kvinnor och män 

Exkluderingsgrad 
Exkluderingsgraden (EG) är ett mått på skillnaden i proportioner mellan flickor, pojkar, kvinnor och 
män hos icke-nordeuropeiska utlänningar och nordeuropéer. Observera att exkluderingsgraden är 
standardavvikelsen av logaritmiska värden. Den uppvisar likartade mönster i litteraturen för yngre 
(Fig. 8) respektive äldre barn (Fig. 9): Tre perioder med signifikanta skilda värden: högt värde fram till 
mitten av 1900-talet (EG > 0,4 respektive EG >0,2), lågt värde från 1960-talet till ungefär år 1990  
(EG ≈ 0,2 respektive EG < 0,1) och ett högre värde från ungefär år 1990 (EG ≈ 0,3 respektive  
EG ≈ 0,2) (Fig. 8A–B). Övergångarna skedde under åren 1955–1960 respektive 1959–1963 och 
omkring år 1990 respektive under 2000-talet (Fig. 8C–D). 
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Figur 8. Exkluderingsgraden (EG) i litteratur för yngre barn med en intervallbredd på tidpunkt ±1 år respektive 

±5 år (EG1 respektive EG5). A–B. Exkluderingsgrad (inre linje) och 95% konfidensintervall (yttre linjer).  

C. Signifikansen för att utgångsåret har högre eller lägre EG5 än jämförelseåret. D. Detalj av C med högre 

tidsupplösning. 
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Figur 9. Exkluderingsgraden (EG) i litteratur för äldre barn med en intervallbredd på tidpunkt ±1 år respektive 

±5 år (EG1 respektive EG5). A–B. Exkluderingsgrad (inre linje) och 95% konfidensintervall (yttre linjer).  

C. Signifikansen för att utgångsåret har högre eller lägre EG5 än jämförelseåret. D. Detalj av C med högre 

tidsupplösning. 
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Analys 

Synlighet 
Det mest grundläggande kravet för identifikation bör vara är att det finns någon att identifiera sig med 
överhuvudtaget (McIntyre, 2017). Figur 2 visar hur stor andel av den undersökta litteraturen som 
uppfyller detta minimikrav. Den grupp som har den lägsta uppfyllelsen är judiska flickor, som endast 
finns avbildade under 6 av de 23 undersökta decennierna. Dessutom har det främst varit en enda judisk 
flicka, Anne Frank, som avbildats. Judiska pojkar saknas också under de flesta decennier. Romska 
barn saknas i ungefär hälften av decennierna; avbildningarna under 1970- och 1980-talet beror främst 
på Katitzi-böckerna. Samiska barn och icke-nordeuropeiska invandrarbarn saknar endast under delar 
av 1700-talet. Nordeuropeiska och icke-nordeuropeiska utländska barn finns avbildade under alla 
undersökta decennier. Det bör observeras att detta är ett mycket lågt ställt krav på synlighet: ingen 
judisk flicka 1924–1955 motsvarar <1/350.000 av alla avbildningar (oavsett om det är positiva eller 
negativ avbildning) och ingen romsk flicka 1995–2008 motsvarar <1/390.000. 

Även om avbildningar förekommer så kan de ha en så låg frekvens att det blir osannolikt att elever ser 
dem. För att ta ett exempel: Tänk att en elev tittar i en ny bok varje vecka under ett år. Om avbildningar 
att känna igen sig i saknas i dessa böcker så kommer eleven troligen att uppleva det som att de saknas 
helt. Figur 2 visar gränserna för denna upplevda osynlighet efter olika lång tid av läsning (vid 95% 
konfidensgrad). Judiska barn faller under 5-årsgränsen. Romska barn överstiger 5-årsgränsen endast i 
samband med utgivningen av Katitzi-böckerna. Samiska barn överstiger 1-årsgränsen endast under 
delar av början av 1900-talet och ligger numera under 5-årsgränsen. Icke-nordeuropeiska invandrar-
barn steg under slutet av 1900-talet upp till halvårsgränsen. Icke-nordeuropeiska utländska barn 
passerade halvårsgränsen endast under 1970-talet och ligger numera nära 1-årsgränsen. 

Även om det inte råder fullständig eller upplevd osynlighet så bör en låg andel avbildningar (Fig. 3) 
leda till sämre identifieringsmöjligheter för vissa elever. Förståelse av det exakta sambandet med 
synlighet och identifieringsmöjligheter kräver dock andra studier. 

Vissa kategorier bör ha en förväntad frekvens utifrån elevens perspektiv, som att hälften av barnen 
förväntas vara flickor och hälften vara pojkar. Andelen flickor och personer med kvinnligt kön är 
oftast mindre än hälften oavsett etnicitet (Fig. 2–3), vilket elever skulle kunna uppfattas som en 
underrepresentation av flickor. Det är också tänkbart att elever förväntar sig att andelen avbildade 
invandrare ska överensstämma med deras upplevda andel invandrare i deras omgivning. Andelen 
avbildade icke-nordeuropeiska invandrare har ökat starkt sedan slutet av 1900-talet (Fig. 2–3, 10A) 
men motsvarar ökningen förändringarna i Sveriges befolkningssammansättning? Andelen födda i ett 
icke-nordeuropeiskt land (Statistiska centralbyrån, 2018) ger en underskattning eftersom endast 
förstagenerationens invandrare ingår. Andelen barn med minst en förälder född utomlands (Statistiska 
centralbyrån, 2013) ger en överskattning eftersom även barn till nordeuropeiska invandrare och 
återvändande svenska föräldrar ingår. Det verkliga värdet bör troligen ligga någonstans mellan dessa. 
Andelen icke-nordeuropeiska invandrare har alltså gått från att vara representativ i början av 1900-
talet till att bli ≈2–10 gånger underrepresenterad. Endast Olika förlag har en representativ återgivning 
av icke-nordeuropeiska invandrare. 
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Exkluderingsgraden (Fig. 8–9) är ett mått på likheten eller skillnaden i avbildningen mellan icke-
nordeuropeiska utlänningar och nordeuropéer. Har den värdet noll så avbildas flickor, pojkar, kvinnor 
och män i samma proportioner i båda grupperna. Ju större skillnaden i proportioner är, desto högre är 
exkluderingsgraden. Om man har en etniskt inkluderande syn så bör det vara troligare att man väljer 
att avbilda människor med likartade proportioner oavsett etnicitet. Omvänd, om man har en etniskt 
exkluderande syn är det troligare att det blir skillnader i avbildningen beroende på etnicitet. Detta bör 
återspegla i sig som skillnader i exkluderingsgraden. Det blir alltså ett mått på graden av åtskillnad 
mellan ”vi” och ”de andra”. Som synes i Figur 8–9 så blev avbildningen etniskt inkluderande under 
1960-talet för att senare bli mer exkluderande. Det bör förväntas att exkluderingsgraden påverkar 
eleverna oavsett graden av synlighet. Om elever upplever sig utpekat som ”de andra” kan det förväntas 
ha en negativ effekt på deras motivation och tilltro till sina studieförmågor. 

Förväntade framtida förändringar 
De medellånga fluktuationerna i litteraturen för äldre barn uppvisar ett tänkbart cykliskt mönster (Fig. 
4B). Om detta mönster fortsätter så bör andelen avbildade barn, personer med kvinnligt kön och icke-
nordeuropeiska utlänningar åter öka under slutet av 2010-talet och nå en topp omkring 2030–2035 för 
att sedan sjunka. Andelen barn i litteratur för yngre barn (Fig. 3A) skulle också kunna uppvisa en 
motsvarande cyklicitet. Om detta stämmer så kommer identifikationsmöjligheterna för flickor och 
elever med utländsk bakgrund att ökas. Det bör dock observeras att denna uppgång endast skulle vara 
tillfällig och orsakad av cykliciteten. En försiktighet vid framtida utvärderingar av skolan bör alltså 
hållas för att inte feltolka dessa ökningar som effekter av åtgärder inom skolan. 

Utifrån de långsiktiga trenderna i litteraturen för yngre barn (Fig. 3A) kan det förväntas att andelen 
barn och personer med kvinnligt kön kommer att förbli oförändrad medan andelen icke-nordeuropeiska 
invandrare ökar och andelen icke-nordeuropeiska utlänningar minskar. I litteraturen för äldre barn 
(Fig. 4A) kan det förväntas att andelen barn, personer med kvinnligt kön och icke-nordeuropeiska 
invandrare ökar medan andelen icke-nordeuropeiska utlänningar minskar. Trenderna har pågått över 
flera generationer så det är troligt att de kommer att fortsätta även framåt. Det innebär att flickor 
kommer fortsatt att ha lägre synlighet än pojkar under överskådlig tid. Situationen för elever med 
utländsk bakgrund är svårare att förutsäga eftersom synligheten för icke-nordeuropeiska invandrare 
förväntas att öka medan för icke-nordeuropeiska utlänningar att minska. Det kräver ytterligare 
forskning för att klargöras. Elever tillhörande nationella minoriteter bör förväntas att ha lägst synlighet 
(Fig. 2–3) och därmed ha fortsatt lägst identifikationsmöjligheter även i framtiden. 

Utifrån exkluderingsgradens ökning sedan 1980-talet (Fig. 8–9) bör det förväntas att den kommer att 
fortsätta att öka. Det skulle innebära att avbildningarna av nordeuropéer och icke-nordeuropeiska 
utlänningar kommer att få alltmer olikartade proportioner mellan flickor, pojkar, kvinnor och män. Det 
skulle kunna leda till att eleverna uppfattar en allt mer tydlig uppdelning i ”vi” och ”de andra”, vilket i 
sin tur skulle kunna leda till att de icke-normativa eleverna uppfattar att undervisningen blir allt mer 
inriktad mot andra grupper av elever.  
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Diskussion 

Relevans och tillförlighet 
Resultaten av denna studie överensstämmer med tidigare studier som visat att skildringen av etnicitet 
har kännetecknats av stereotypi (Ajagàn-Lester, 2000; Olson, 1986; Selander et al., 1990; Skolverket, 
2006) och att stereotypiska skildringar och västerländsk dominans förekommer även i nyare barnböcker 
(Gustafsson & Olsson, 2015) och läroböcker (Avdić, 2014; Hallman & Bhuiyan, 2018; Olsson  & 
Tahir, 2015). Denna studie har en möjlighet att kunna fördjupa denna kunskap. En kvantitativ studie 
har fördelen att ett mycket större material kan undersökas så att hög signifikans, lägre selektivt bias 
och högre tillförlitlighet kan uppnås men nackdelen att den enbart ger numerär information om hur 
skildringen sker. Upptäckten av de långsiktiga trenderna och de kortvariga fluktuationerna skulle ha 
varit svår att göra med en kvalitativ studie. Det bör observeras att denna studie p.g.a. metodologiska 
begränsningar inte detektera sådant som eventuella förekomster av stereotypiska eller rasistiska 
skildringar. 

Tänkbara orsaksfaktorer 
Den aktuella läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011a, b) såväl som dess föregångare Lpo94 (Skolverket, 
1994) har uttalade krav på alla elevers lika rätt till likvärdig utbildning. För att skolan ska kunna 
uppfylla detta krav så behöver alla elever ska vara inkluderade i undervisningen. Alltså, att 
undervisningen inte bara ska vara riktad till vissa elever utan att alla elever ska känna att 
undervisningen är riktad till dem. Resultaten från denna studie visar att denna lika identifikations-
möjlighet inte uppfylls. Det kan dessutom förutsägas att det troligen inte kommer att uppfyllas framåt i 
tiden heller om dagens trender fortsätter. Det behövs alltså genomföras förändringar för att kunna 
uppfylla kravet på likvärdig undervisning enligt Lgr11 (Skolverket, 2011a, b). För att de ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt så krävs en förståelse av hur inkludering påverkas. 

Det finns ett antal tänkbara faktorer som kan ha påverkat den observerade synligheten och dess 
förändringar. Det kan vara slumpvisa faktorer, som att bilder har valts enbart utifrån deras storlek, 
form eller färg eller utifrån behov att fylla ut tomrum, vilket kan förklara bruset (Fig. 4C, 7C, F). Det 
kan också vara stabiliserande historiska faktorer, som att nya publikationer är omtryckning av äldre 
upplagor eller att bildurvalet är baserat på äldre publikationers, eller förändrande historiska faktorer, 
som att nya publikationer och nya upplagor medvetet förändras för att främja försäljning av nya 
publikationer. De kan förklara skillnader i förändringshastigheten. De kan också förklara varför 
förändringarna i synlighet uppvisar exponentiella förändringar (Fig. 4): nya publikationer anpassas 
efter pågående trender och förändras lika mycket under kommande år som under tidigare år. Historiska 
faktorer skulle också kunna förklara cykliciteten i de medellånga fluktuationerna (Fig. 4B, 7B, E). 
Tidsförskjutningen motsvarar ungefär generationslängden (medelåldern för modern vid barnets 
födelse; Statistiska centralbyrån, 1999), vilket skulle kunna bero på att inköp av litteratur till barn och 
elever påverkas av vilken litteratur och vilka värderingar som de vuxna själva exponerades för under 
sin uppväxt. Det kräver dock ytterligare studier för att kunna fastställas. Detta skulle kunna förklara  
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Figur 10. Läroplansförändringar (Larsson & Westberg, 2015) och det geometriska medelvärdet av 

andelen avbildade barn, personer med kvinnligt kön och icke-nordeuropeiska utlänningar i litteratur för 

äldre barn.  

 

 

ökningen av avbildade romer under 2000-talet p.g.a. återutgivningen av Katitzi-böckerna (Fig. 3C), en 
generationslängd efter originalutgivningen. 

Det finns också produktionstekniska och ekonomiska faktorer som kan förklara ökningarna i antalet 
publikationer och avbildningar (Fig. 1). Reproduktions- och produktionstekniken för illustrationer har 
förändrats från träsnitt via kopparstick och litografier till offsettryckning och fotografiska metoder. 
Pappersframställningen har förändrats från kostsam manuell tillverkning av lumppapper till billig 
maskinell tillverkning av papper från pappersmassa. Köparnas inköpsbudget bör ha ökat kraftigt 
genom övergången från en marknad bestående av ett fåtal välbeställda föräldrar via obligatoriska 
skolboksinköp till offentligt finansierade läromedelsinköp. Kombinationen av minskade produktions-
kostnaderna och ökad marknad bör inte bara leda till en ökad utgivning och en ökad konkurrens 
mellan publikationerna utan också till att publikationer kan förväntas att snabbare uppfattas som 
föråldrade. Det borde leda till att medellivslängden hos barn- och skollitteratur minskar och 
förändringshastigheten ökar. 

Vissa av förändringarna beror på enskilda personers insatser. Den kraftiga men kortvariga ökningen av 
avbildade judar och romer under slutet av 1900-talet (Fig. 3C) beror främst på A. Riwkin-Bricks 
Trulsa hos mormor (21% av totalt avbildade judar 1750–2015) respektive K. Taikons Katitzi-böcker 
(52% av totalt avbildade romer 1750–2015). Svenskproducerade barnböcker med högre diversitet 
under modernare tid har främst utgivits av Olika förlag (63% av totalt avbildade romer under 2010-
talet). Det bör observeras att Katitzi återutgavs först år 2010 och de andra Katitzi-böckerna först från 
2015 medan direkt rasistiska barnböcker som Eskimåtrollet Figge (Mall, 1945) och Historien om lille 
svarte Sambo (Bannerman, 1945) omtrycktes 1953, 1963, 1966 och 1970 respektive 1947, 1958, 1963 
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och 1964. Enskilda personers och förlags insatser för ökad synlighet har alltså haft tydliga effekter 
som dock varit kortvarigare än de stereotypa. 

Det finns alltså faktorer som skulle kunna förklara förändringar av antalet publikationer och 
avbildningar, förändringar av förändringshastigheten, förekomsten av generationsberoende 
fluktuationer och uppkomsten av enstaka kortvariga ökningar av synligheten. De kan dock inte 
förklara hur de långsiktiga trenderna och de medellånga fluktuationerna uppkommer. 

Införande av nya läroplaner borde återspegla sig i skollitteraturen, i synnerhet som de ställt ökade krav 
på skolan i frågan om alla elevers rätt till likvärdig utbildning (Skolverket, 1994, 2011a, b). Det bör 
alltså förväntas att finnas en tidsmässig korrelation med ökad synlighet eller åtminstone en förändring 
av trenderna mot ökande synlighet. Figur 10 visar tidpunkterna för läroplansförändringar under 1960–
2015 (Larsson & Westberg, 2015). Lgr62, Lgr67 och Lgr11 följs av en svagt ökad synlighet, men den 
är endast kortvarig. Lgr80 sammanfaller inte med någon ändring av den då sjunkande trenden. Lpo94 
sammanfaller med ökande synlighet, men trenden inleddes sex år innan Lpo94. Det saknas alltså 
tidsmässig korrelation mellan införandet av nya läroplaner och signifikanta förändringar av synligheten i 
alla undersökta aspekter: sannolikheten för avbildning överhuvudtaget (Fig. 2), andelen avbildade 
(Fig. 3–4), synlighetsgraden (Fig. 5–7) och exkluderingsgraden (Fig. 8–9). 

Kan förändringarna förklaras av medvetenhet om inkluderande undervisning, arbete med skolans 
värdegrund, införande av likabehandlingsplaner och diskrimineringslagstiftning och liknande 
åtgärder? Om det har haft någon positiv effekt på synligheten så bör det förväntas att den blir mer 
likvärdig under slutet av 1900-talet och i synnerhet under 2000-talet. Andelen avbildade barn i 
litteratur för äldre barn har ökat sedan 1990-talet (Fig. 4A), vilket kan tyda på en positiv effekt på 
synligheten. Dock har inte trenderna för andelen personer med kvinnligt kön och icke-nordeuropeiska 
utlänningar i litteratur för äldre barn förändrats (Fig. 4A). Dessutom uppvisar de medellånga 
fluktuationerna sjunkande andelar sedan 2004–2005 (Fig. 4A). Andelen icke-nordeuropeiska 
invandrare har ökat (Fig. 2, 3A–B, 10A) men ökningen inleddes redan under början av 1900-talet. 
Inga andra ökningar av andelar kan påvisas i litteratur för yngre barn (Fig. 3A). Den signifikanta 
skillnaden i synlighetsgrad mellan kvinnor och män i litteratur för yngre barn försvinner i slutet av 
1900-talet (Fig. 5B) med inledning år 1991. Exkluderingsgraden ökar knappt signifikant från år 1995 i 
litteratur för yngre barn och från år 1989 i litteratur för äldre barn (Fig. 8C–D). Jämför också Figur 
10B med Figur 10C där tolv åren har högre värde än för år 2015. Medvetet arbete med diskriminering 
och skolans värdegrund kan alltså uteslutas som förklaringsmodell (förutom angående andelen barn i 
litteratur för äldre barn). 

Det kan alltså inte fastställas någon tidsmässig korrelation mellan ökad synlighet med varken 
läroplansförändringar eller arbetet med skolans värdegrund (förutom angående andelen barn i litteratur 
för äldre barn). Detta är anmärkningsvärt med tanke på alla insatser som gjorts inom värdegrundsarbete 
och de krav som ställs i den nuvarande läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011a, b) och dess föregångare. 
Hade effekten varit låg så borde utökat värdegrundsarbete ha rekommenderats, men eftersom ingen 
signifikant effekt kunde detekteras så bör andra metoder än de som hittills tillämpats behövas för 
genomförandet av den allmänna likvärdiga skola som initierades av Berg (1883), planlades av 1946-
års skolkommission (SOU 1948:27), genomfördes genom Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) och 
fördjupades genom Lpo94 (Skolverket, 1994) och Lgr11 (Skolverket, 2011a, b). 
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Förutsättningar för biologiämnet och framtida 
forskning 
Biologiämnet borde ha goda förutsättningar för att vara inkluderande. Dess vetenskapliga grund har 
alltid varit global. Systematik och taxonomi har alltid tillämpat strikt meritokrati där äldsta giltiga 
artbeskrivningen har prioritet oavsett författaren. En annan positiv förutsättning för biologiämnet är att 
en stor del av innehållet kan avbildas grafiskt vilket minskar språkliga bias. Det gäller även för elever 
med dyslexi. Ytterligare en positiv faktor är att icke-normativa elevernas svårigheter inom biologiämnet 
inte beror på ointresse eller ämnesspecifika eller kognitiva faktorer. Minskande av normativ exkludering 
kan alltså öppna nya dörrar, eller som en av de intervjuade pojkarna i Harfachas (2008) studie uttryckte 
det: ”Det bra med biologi, jag lär mig mycket” (s. 18). Min egen erfarenhet från undervisningen på olika 
skolor i Stockholmsområdet är det inte krävs så mycket för att få eleverna att upptäcka att naturen 
består inte bara av ”grönt”. 

Resultaten från denna studie borde kunna utgöra en värdefull grund för framtida forskning, både som 
underlag för val av undersökta tidsperioder i djupanalyser och som underlag för studier av orsakerna 
till förändringar i synliggörande och osynliggörande av etnicitet. 

Tack 
Denna studie skulle ha varit omöjlig att genomföra utan de fantastiska bibliotekarierna på Kungliga 
biblioteket och Stockholms stadsbiblioteks barnavdelning. De är värda ett mycket stort tack.   
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