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Med normkritiska ögon 

En diskursanalytisk studie med ett intersektionellt perspektiv av 

två läseböcker för grundskolans tidigare åldrar 

Karin Neselius  

Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att undersöka de budskap som två läseböcker för skolans yngre åldrar kan 

innehålla. Detta genom att studera de implicita/indirekta och explicita/direkta diskurser, föreställningar 

och normer som språket i böckerna förmedlar till läsaren kring kategorierna kön, sexualitet och 

etnicitet.  Diskursanalys har i denna studie fått agera som både det teoretiska perspektivet och det 

metodiska redskapet. Tillsammans med ett intersektionellt perspektiv och tankar från normkritisk 

pedagogik har jag strävat efter att synliggöra de maktoordningar som finns i läseböckerna Pojken och 

Tigern av Lars Westman (2001) och Mer om Moa och Mille A av Moni Nilsson (2000).  De diskurser 

som identifierats i denna studies resultat är fnittriga flickor och pratiga pojkar, den knegande karln 

och hans matmor samt Pojke + flicka = sant. Likaså diskurserna den främmande främlingen och den 

duktige förtryckta medborgaren. Dessa diskurser som identifierats har visat sig förmedla normerande 

och maktproducerande föreställningar när det gäller hur kvinnliga och manliga attribut konstrueras till 

de stereotypiska könsrollerna. Studien visar även hur framställningen av heterosexualitet kontinuerligt 

ses som idealet samt hur vithetsnormen synliggörs som det självklara och därmed utesluter ”de andra”.  

Dessa diskurser och maktoordningar som synliggjorts i diskursanalysen kring kön, sexualitet och 

etnicitet har därefter problematiserats utifrån skolans styrdokument och Sveriges diskrimineringslag.  
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Inledning 

”Ni måste ta på er uppdraget att välja bra litteratur till era elever för kom ihåg att det finns 

böcker där ute som stärker våra fördomar istället för att jobba emot dem” sa en föreläsare en 

gång och detta fastnade hos mig. Dels för att böcker alltid varit en stor del av mitt liv, från 

bilderbok till romaner, men också för att det satte igång flera frågor för mig om valet kring 

litteratur i läraryrket. Hur ska jag kunna välja rätt? Vad förmedlar jag till mina elever med 

mina valda böcker? Jag anser att det måste ligga ett värde i att ge eleverna, redan i de yngre 

åldrarna möjlighet till att utveckla sitt kritiska och självständiga tänkande när det gäller texter 

och böcker. Att vi som pedagoger måste lära elever, att inte bara läsa, utan även ifrågasätta 

vad det är de läser och att kritiskt granska. Vilket i sin tur kräver att vi som pedagoger måste 

själva vara delaktiga i samma process. Men vad är det som borde granskas och hur?   
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1. Bakgrund 

I följande avsnitt kommer jag att presentera vad skolans styrdokument skriver om 

diskriminering och normer samt avsnitt ur Sveriges nuvarande diskrimineringslag för att 

redogöra betydelsen av ett tydligt arbete kring människors lika värde. Jag för även fram 

begreppen läsebok och läromedel och dess framväxt. Även begreppet osköna normer, det 

normkritiska perspektivet och normkritisk pedagogik presenteras för att tydliggöra kopplingen 

till skolans verksamheter och uppdrag.  

 Värdegrund & diskrimineringslagen 

I läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket 2001) står värdegrunden som ett uppdrag 

som ska genomsyra all verksamhet. Där står det skrivet att skolan ska arbeta för jämställdhet 

mellan kvinnor och män, allas lika värde, främja förståelse för andra människor samt att alla 

tendenser av diskriminering aktivt ska motverkas och att undervisningen i skolan ska vara 

saklig och allsidig. Detta är ett uppdrag som all skolans personal ansvarar för och ett arbete 

som måste genomsyra hela verksamheten, från bemötande av varandra i skolan dagligen till 

de kunskaper vi väljer att förmedla i klassrummen (Skolverket 2011). 

Utöver Lgr11 (Skolverket 2001) står vi som arbetar i skolans verksamheter under svensk lag. 

Diskrimineringslagen [SFS 2008:567] som trädde i kraft 1 januari 2009 är en av dessa lagar. 

Denna inkluderar alla delar av samhället, inklusive förskola och skola. Det är en lag som är 

till för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla människor oavsett kön, 

könsskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I denna studie är det tre av dessa 

diskrimineringsgrunder som kommer att behandlas och diskuteras. De tre är kön, sexualitet 

och etnicitet.  

Diskrimineringslagen [SFS 2008:567] gör en uppdelning mellan olika former av 

diskriminering. Den första formen beskriver lagen för direkt diskriminering, där någon 

missgynnas eller behandlas sämre i en jämförbar situation med andra grupper med koppling 

till en eller flera av diskrimineringsgrunderna. Med indirekt diskriminering, avses när någon 
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missgynnas eller behandlas sämre på grund av ett kriterium, krav eller bestämmelse som ses 

som neutral men som visar sig missgynna en viss grupp. Sedan finns det en tredje form av 

diskriminering där instruktioner att diskriminera, order eller uppmaning som lämnas till 

någon i uppdrag att diskriminera. 

I texten ovanför klargörs det tydligt i skolans styrdokument och diskrimineringslagen att vi 

aktivt och medvetet ska motverka all form av diskriminering, direkt som indirekt och på så 

sätt främja allas lika värde. Konsekvenserna av dessa krav är omfattande. Det är ett uppdrag 

som ska verka i alla verksamheter, hos all skolans personal och inte att förglömma för denna 

studies syfte pedagogens val av läromedel och böcker. 

En historisk överblick av läroböcker och läromedel i relation till 

diskrimineringsgrunderna 

Inför detta avsnitt har jag inte lyckats finna någon litteratur som klargör och sammanfattar 

läseboken och dess framväxt i Sverige. Således har jag valt att ge en sammanfattande, 

historisk överblick av läromedel och deras koppling till diskrimingeringsgrunderna kön, 

sexualitet och etnicitet. I följande avsnitt kommer även definitioner av läroböcker och 

läromedel presenteras eftersom det har funnits svårigheter att finna en officiell definition av 

läseboken som istället beskrivs som en lärobok (Selander, 1988). Definitionen av läromedel 

däremot är bredare och rymmer sådant som läseböcker, film, tidningar, läroböcker etc. 

(Sandström, 2012). Därför väljer jag att använda mig av båda begreppen lärobok och 

läromedel i denna studies bakgrund och forskningsavsnitt. I detta avsnitt kommer jag även att 

ge en kort presentation kring den pedagogiska granskningen av läromedel i skolan idag.  

När den allmänna folkskolan introducerades i Sverige 1842 av riksdagen skapades 

möjligheten att under dessa skolår kunna sprida gemensam moral och värderingar till folket. 

Det skulle vara värderingar som samhället och kyrkan kunde stå för. Hedin och Lahdenperä 

(2005) ger ett exempel av en sådan värdering i boken Värdegrund och samhällsutveckling  

Man skulle vara nöjd med sin lott även om samhället fördelade rikedomar på ett orättvist sätt. 

För den fattige var det lättare att komma till himlen, så i det långa loppet kunde det löna sig att 

vara orättvist behandlad på jorden. (Hedin och Lahdenperä, 2005, sid.12). 
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Undervisningen i skolorna innebar inte bara en stor skillnad beroende på fattig och rik utan 

var under en lång tid en skild verksamhet där flickor och pojkar var åtskilda i skolformer 

såsom flickskola och läroverk, likaså fanns det en tillhörande uppdelning av de kvinnliga och 

manliga lärarna (Tallberg Broman, 2002). Fastän folkskolan sågs som allmän och öppen för 

alla betydde det dock inte samma krav för alla. Kön och klass har historiskt fått gestaltas i 

skolan genom flickor och pojkar, i allt från skilda läroplaner till skilda ämnen, läromedel och 

innehåll. Allt relaterat till de positioner i samhället som eleverna ansågs göras redo för, 

mannen för samhället och kvinnan för hemmet. Detta gjorde att till och med kunskapskraven 

var olika, exempelvis hade pojkarna geometriundervisning då flickorna istället fick en extra 

timme Räkning på schemat (Tallberg Broman, 2002). Denna uppdelning av könen styrdes av 

ett flertal olika diskurser och idéer, allt från biologiska till sociala. Herbert Spencer ger en 

spridd tanke från sent 1800-talet, skriver Tallberg Broman. 

Spencer slog fast, att kvinnors utveckling avstannade tidigare än mannens. Hjärnan var därför 

mindre utvecklad hos kvinnan. Hon saknade förmåga till abstrakt tänkande och rättvisa. För 

kvinnorna var det därför av överlevnadsskäl tvunget att utveckla andra förmågor – exempelvis 

att uppfatta och tolka känslor och att tala på ett sätt som avledde hot. (Tallberg Broman, 2002, 

sid.50). 

Synen på kategorisering och uppdelning av klass, kön och sexualitet i samhället är tydlig i ett 

skolhistoriskt perspektiv. Etnicitet är dock mer outtalat i den forskning jag funnit och jag har 

inte lyckats finna liknande historiska kopplingar mellan etnicitet och läromedel. Däremot om 

vi ser på tidigare nämnda åtskillnad som gjordes mellan klass och kön kan vi se hur det idag 

och sedan 1960-talet på ett skolpolitiskt plan har förändrats och att man från den tiden och 

även idag i skolans styrdokument sökt arbeta för en jämställd skola. Tallberg Broman (2002) 

problematiserar att trots en sådan historisk uppdelning av kön och klass i skolan så har inte 

läromedel uppmärksammats som en del av detta i någon större omfattning. 

Läromedlen har också uppmärksammats tidigt i olika jämställdhetsprojekt och i genusforskning 

(exempelvis Berggren, 1992). Det är dock ett område, som utmanar för forskning. /…/ 

Granskning av läromedel, av budskap och av bilder har redovisat hur läromedel mer speglar 

erfarenheter förknippade med män än kvinnor.  (Tallberg Broman 2002, sid.172-173). 

Kärnan i detta avsnitt är att ge en överblick av hur läromedel historiskt har fått agera som 

redskap för att kunna förmedla samhällets moral, värderingar och normer. Detta kan dock 
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komma att problematiseras som Tallberg Broman (2002) gör i texten ovan, när läromedel 

förmedlar och speglar värderingar som inte längre överensstämmer med styrdokumenten idag.   

Kort om hur läroböcker och läromedel definieras idag 

Läroboken eller läromedel har en självskriven del och inflytande på skolans undervisning men 

den har dock inte fått en tydlig officiell definition i skolans styrdokument Lgr11. Det enda 

som jag funnit kring läromedel i läroplanen är rektorns särskilda ansvar att eleverna får 

tillgång till läromedel av god kvalité. Med ett sådant brett begrepp som läromedel och lärobok 

skapas en oerhörd frihet för skola och pedagoger att välja bland det stora utbudet som finns 

idag, men detta skapar även ett större krav på skolan att granska och finna läromedel av god 

kvalité. Jag finner det av betydelse för denna analys att föra fram några tolkningar som att 

definierar läromedel och läroböcker.  

I utredningen Läromedel – Specifikt (SOU 2003:15) som är ett regeringsuppdrag, tar Ingegerd 

Sahlström, utbildad lågstadielärare och politiker fram en benämning.  

Även om det har förekommit olika definitioner är det uppenbart att lärobok, till skillnad från 

läromedel, ses som något mer avgränsat och urskiljbart. En lärobok förblir en lärobok även 

utanför skolan medan definitionen läromedel medför att en och samma text på en gång kan vara 

och inte vara ett läromedel, beroende på om den används i eller utanför skolan. (SOU 2003:15 

s.55). 

Vid sökning av lärobok på uppslagsverket Nationalencyklopedin hänvisas man vidare till 

begreppet läromedel som definieras så här: 

Läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, 

övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor. Numera 

inbegriper läromedel även digitala resurser för informationshämtning, kommunikation och 

produktion av multimodala texter samt spel. (NE, 2013-12-14) 

Likaså definierar professor i didaktik Staffan Selander läroboken på detta vis: 

Läroboken kännetecknas också av att det finns instruktioner till hur texten ska användas, 

antingen vid sidan om boken och på så vis osynlig för eleven i form av lärarhandledning med 

lektionsförslag, eller i själva läroboken i form av instuderingsuppgifter eller frågor till texten 

(Selander, 1988, sid.36). 
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De gemensamma element som kan föras fram för läroboken i denna studie med hjälp av 

definitioner här ovan är dess upplägg med syftet att förmedla kunskap för en mottagare, 

beroende på exempelvis ålder och ämne. Den har även instruktioner kring hur den ska 

användas i form av lärarhandledning, beskrivning hur den ska användas eller frågor.  

Granskning av läroböcker och läromedel – ett avslutat statligt åtagande 

I texten nedan för jag fram hur granskningen av läromedel gick från statligt styrning, SIL, till 

att ansvaret lagts på förlagen, skolans huvudman och lärarna. Jag finner det av betydelse att 

redogöra för denna då detta var en ytterst stor förändring som skedde kring läromedel, från 

statlig till individuell. Det betyder att skolorna numera får förlita sig på att förlagen 

producerar läromedel som avspeglar läroplanens värdegrund och demokratiska värderingar. 

Samt att rektorn och lärarna själva lär sig eller redan har kompetensen att filtrera bland den 

stora skalan av läromedel som finns för att finna rätt.  

Mellan 1938 till 1991 granskade staten i förväg all läromedel och läroböcker som användes i 

skolans undervisning och gjorde bedömningar för att hålla dess objektivitet och se hur den 

överenstämde med kursplaner. Detta gjordes med hjälp av den svenska regeringen och statens 

institut för läromedelsinformation, förkortning SIL. När sedan SIL lades ner 1991 försvann all 

form av statliga kvalitetssäkring och bedömningarna av läromedel lämnades över till skolans 

huvudman och lärarna (Calderon, 2012). Detta skapade både ett ansvar och en frihet att välja 

hos skolan och dess pedagoger.   

Att välja läroböcker och läromedel med dagens stora utbud är ingen lätt sak och fler har 

problematiserat detta ansvar och krav. Selander ifrågasätter lärarens kompetens kring detta i 

samband med en diskussion om sponsring av läromedel och dess låga granskning i en artikel 

skriven av Amelie Tham i lärarnas nyheter (Tham, 2006, maj). 

När skolan öppnas för många röster som företräder olika intressegrupper är det oerhört viktigt att 

lärare och elever lär sig bedöma information. Men det klarar inte de flesta skolor i dag. Och det 

tror jag beror på att man i den svenska skolan aldrig har haft en tillräckligt självständig hållning 

till läromedel och information. (Tham, 2006, maj). 

Ett annorledes problem finner Lena Kåreland, författare och forskare inom barnlitteratur i 

boken Kulturarvingarna, typ!: vad ska barnen ärva och varför? (Kåreland, 2011). 
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De vuxna, föräldrar och lärare som väljer böcker åt sina barn, styrs ofta av ett visst mått av 

nostalgi. De vill gärna att de egna barnen ska få ta del av de böcker som de själva älskade att 

höra när de var små. Det är naturligt att föräldrar till sina barn vill förmedla sina egna 

barndomsböcker. Ofta handlar det om att ge en ljus och positiv bild av barndomen, en dröm om 

den goda barndomen, som knappast finns verkligheten, men som dröm dock är seglivad./.../ Av 

studier framgår det att även skolans lärare i sitt litteraturval styrs av minnen från egen läsning i 

yngre år. Läraren har inte alltid kunskap om den senaste litteraturen, och de undviker ofta det 

som de uppfattar som alltför utmanande och provocerande (Kåreland, 2011, sid 95). 

Idag tycks lärarna vara medvetna om att de har ett individuellt ansvar för de läromedel som 

används i undervisningen och skolan. En undersökning gjord av Svenska 

Läromedelsproducenter i grund- och gymnasieskola, 2003, visade att 84 procent av de 

tillfrågade lärarna menade att de själva kunde påverka val och inköp av läromedel (Calderon, 

2012). 

Normer & normativitet 

I följande avsnitt presenteras definitionen av normer och deras kopplingar till diskriminering i 

skolan och dess innehåll. Jag går även in på begreppet Osköna normer för att definiera de 

normer som denna studie hänvisar till samt behandlar det normkritiska perspektivet och 

pedagogik som strategi och verktyg för skolan att motverka diskriminering och kränkningar.  

Normer kan ses som de osynliga regler och underförstådda förväntningar som skapas i ett 

socialt sammanhang och interaktion. I Lgr11 står det skrivet att eleven i slutet av årskurs tre 

ska kunna samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. 

Ett argument kan vara att det är regler som berättar för oss hur vi ska bete oss och handla i 

vårt möte med andra människor. Att det är normer och dess förväntningar som förklarar för 

oss hur vi ska tolka de situationer vi hamnar i och ger oss en etisk grund att stå på.  

Normativitet med sin koppling till normer kan därefter ses som samhällets rättesnöre, ett ideal 

att sträva efter och som oftast inte ifrågasätts. Det är det vanliga, det rätta och det som vi bör 

göra och det som vi som samhälle accepterar som sanningar.  

Osköna normer  

2010 kom Rädda barnens ungdomsförbund ut med en metodbok Osköna normer för 

normkritiska samtal i skolan, där författarna problematiserar normer i form av heteronormen, 

dvs. med vilken förväntningar om normal sexualitet och normalt kvinnligt och manligt 
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begränsar individer och hur heterosexuella normer är så pass naturliga att de som överskrider 

den uppfattas som avvikande. 

Att systematiskt kategorisera efter kön, ge egenskaper och bygga verksamheter på 

kategoriseringen tycker vi är att kränka/…/ (Olsson & Klett Salmentero, 2010, sid.7).  

Dessa normer som diskriminerar väljer författarna att benämna som Osköna normer. 

Sammanfattningsvis är begreppet osköna normer de osynliga regler och förväntningar som 

systematiskt skapar en maktoordning där en grupp av människor ges privilegier på en annans 

grupp bekostnad. Normer som sådana har tidigare beskrivits som förtryckande normer, 

ojämnlika normer och stereotyper men benämningen osköna normer är den som jag väljer att 

använda hädanefter för att klargöra när jag talar om normer som möjliggör, skapar och 

befäster diskriminering. Lena Martinsson och Eva Reimers (2008) beskriver dessa normer och 

maktoordning 

Genom att en norm alltid pekar mot vad som anses 'normalt' bär den alltid på föreställningar om 

sin motsats, om det 'ickenormala'. Man kan tala om att något-eller några-hela tiden skiljs ut som 

annorlunda eller märkliga. Att granska normer blir därefter ett sätt att förstå vad som möjliggör 

kränkningar och diskriminering av dem, den eller det som anses falla utanför normernas, och det 

normalas gränser. (Martinsson & Reimers, 2008, sid.9). 

Här pekar Martinsson och Reimers (2008) på betydelsen av att förstå vad som gör det möjligt 

för diskriminering att äga rum. Att synliggöra de normala normerna och ifrågasätta dem. Men 

på vilket sätt kan denna granskning ske? 

Queerteori är ett samlingsnamn på flera perspektiv och rörelser inom postmodern feministisk 

teori som kritiskt granskar normer och det normativa med specifik betoning på kön och 

sexualitet. Ett exempel på detta är den styrande heteronormativiteten där heterosexualitet ses 

som det åtråvärda, idealet och det normala, det som tas för givet medan ”det andra”, utöver 

heterosexualiteten ses som något avvikande och onormalt. Forskare kring detta lägger 

betoningen på att detta är ett påtvingat skapande och befästning av en viss sexualitet och kön. 

Det är föreställningar som säger direkt och indirekt att du som människa inte bara ska vara ett 

visst kön utan du ska även ha en viss sexuell läggning beroende på det könet du fått och 

därmed ska du även agera och identifiera dig utifrån det. Som Ylva Elvin-Nowak och Helené 

Thomsson (2003) skriver i boken Att göra kön. 
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Det finns en hel uppsättning sådana normer, makt-och belöningssystem som driver kvinnor till 

att leva och uttrycka sig kvinnligt och män till att leva manligt (Elwin-Nowak & Thomsson, 

2003 sid. 30). 

Ur dessa teorier har sedan en intersektionellt maktkritiskt pedagogik växt, ett perspektiv som 

väljer att inte endast se på en norm och maktoordning såsom kön utan att titta på hur flera av 

dessa normer samverkar och skapar maktobalanser i samhälle och skola tillsammans. Ett 

normkritiskt perspektiv, innebär att ett fokus läggs på de normer som skapar och gör att 

egenskaper och handlingar uppfattas just som avvikande. 

Normkritisk perspektiv & pedagogik  

Under de senaste åren har en stor del litteratur, undervisningsmaterial, utredningar och 

rapporter publicerats kring forskning och studier runt diskriminering i skolan, normkritisk 

perspektiv och pedagogik. I texten här nedan presenteras ett kort urval av dessa material och 

ingångar tillsammans med en introduktion av normkritisk pedagogik. 

År 2008 kom Lena Martinsson och Eva Reimers ut med boken ”En skola i normer” som 

granskar normer i skolan, hur de upprepas och skapas av elever och lärare. Året efter, 2009 

kom Lovise Brade tillsammans med Friends, en organisation kring anti-mobbning ut med 

metodboken ”I normens öga” som fokuserar på ett normkritiskt arbete. Samtidigt som Rädda 

barnens ungdomsförbund med Hanna Sjögren och Jenny Jonstoij kom ut med sin rapport 

”Varför måste man inte komma ut som hetero?” kring normer runt sexualitet och kön i skolan. 

Vilket var även det året som Skolverkets rapport ”Diskriminerad, trakasserad, kränkt?” kom 

ut. Året därefter, 2010 kom Rädda barnens ungdomsförbund ut med sin metodbok ”Osköna 

normer” och boken ”Normkritisk pedagogik” skriven av Bromseth och Darj dök upp. Därefter 

har RFSL Ungdom och Forum för levande historia (Nordberg & Rindå) kommit ut med ett 

metodmaterial ”BRYT!” Om normer och heteronormen specifikt, från 2011. Alla dessa har 

haft syftet att synliggöra orsaker till och motverka diskriminering i skolans verksamheter 

utifrån granskning av normer.  

I denna studie har jag dock valt att begränsa den tidigare litteraturen till tre av dessa på grund 

av den stora omfattningen som funnits. De tre jag valt är Normkritisk pedagogik (2010) 

Rädda barnens ungdomsförbund och deras metodboken Osköna normer (2010) samt 

Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? (2009).  
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Själva begreppet Normkritiskt pedagogik tillkom 2010 i Sverige, i samband med Janne 

Bromseth och Frida Darjs bok Normkritisk pedagogik. En bok som uppkom genom en 

studiecirkel där olika forskare och praktiker bidragit med sina studier och forskning kring 

postmodern feminism, queerteori, feministiska och intersektionella perspektiv och strategier i 

skolan för att kritisk granska de olika normerna som skapas och finns i skolan (Bromseth & 

Darj, 2010). Begreppet Normkritisk pedagogik blev den röda tråden för att beskriva ett visst 

normkritiskt maktperspektiv.  

Normkritisk pedagogik syftar på att synliggöra och bråka med de normer som styr våra 

föreställningar och värderingar (Bromseth & Darj, 2010). Man vill undersöka de 

maktstrukturer som begränsar och upprätthåller ojämlikhet i skolan. Genom att kategorisera 

utseenden, beteenden och händelser som normala skapas även det onormala, det så kallade 

avvikande. När vi sedan väljer att lägga fokus på det som avviker uppmuntrar vi en viss 

tolerans, där makten ligger hos den som stämmer överens med dåvarande norm. Detta skapar 

en makthierarki, där vissa får privilegier på bekostnad av andra. Normer kan då ses som ideal 

att sträva efter. Exempelvis, att vara en heterosexuell man är att ha privilegier, att automatiskt 

inneslutas i heteronormen och därmed ligga högt upp på maktordningen än en homosexuell 

man (Bromseth & Darj, 2010). 

Med normkritik menas det därefter att fokus inte ska ligga på det som avviker utan på det som 

gör att vi tycker att det finns avvikelser. Att flytta vår blick från ”de där andra” till vilka 

föreställningar vi egentligen har och får. I skolans verksamheter och innehåll kräver detta en 

kontinuerlig granskning av de sociala regler och föreställningar som skapas och befäst, då det 

är en social process som med tiden förändras. Pedagogens uppdrag i detta kan främst ses i 

undervisningssammanhang som Janne Bromseth, forskare inom genusvetenskap skriver kring 

i boken Normkritisk pedagogik 

En normmedveten undervisning kräver en ständigt närvarande uppmärksamhet kring vem som 

görs till norm, i allt från matte-exempel, exempel på kärleksrelationer, val av kurslitteratur och 

skönlitteratur och hur man språkligt formulerar sig i klassrummet till val av bilder och övningar. 

(Bromseth & Darj, 2010 sid.43). 

En normkritisk pedagogik och perspektiv använder sig då av en intersektionell teori för att 

skapa sig förhållningssätt som går att använda för att synliggöra dessa osköna normer i 

skolans verksamheter och deras innehåll såsom läromedel. Det kan ses som en strategi för 

personalen i skolan att förebygga diskriminering och kränkningar.  
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Skolan, som en social arena genomsyras av dessa uppsättningar med underförstådda regler 

som berättar för oss hur vi ska göra och hur vi ska vara. Normer som skapar självklarheter och 

en känsla av samhörighet, ett vi, men lika fort kan de skapa ett utanförskap och grunder för 

diskriminering hos de människor som avviker från dessa självklarheter. Detta skapar ett krav 

på pedagogen att synliggöra och granska den pedagogiska miljön och innehåll. Staffan 

Selander, professor i Didaktik betonar vikten av att synliggöra skolans innehåll genom att 

hänvisa till innehållet i skolans läroböcker.  

Innehållet i den pedagogiska texten karakteriseras också av att kunskap och moral är 

sammanvävt på ett sätt som har officiell sanktion men som oftast inte är uppenbart i texten utan 

ligger fördolt i den. 
 
(Selander, 1988, sid.17). 

År 2009 kom Skolverket ut med en rapport; Diskriminerad, trakasserad, kränkt? En rapport 

baserad på ett uppdrag från regeringen, där elevers uppfattning av diskriminering i skolan tas 

upp och diskuteras av en projektgrupp. Rapporten visade att grunden till att diskriminering 

uppstår kan kopplas samman med de normer som finns på skolan. Skolan ses som en arena för 

elever och skolpersonal att socialisera och interagera. När detta sker skapas och uppehålls 

normer som ger oss föreställningar kring vad som anses normalt och därmed vad som ses som 

avvikande, icke-normalt. Rapporten framhåller vikten av ett bredare perspektiv i skolan när 

det gäller diskriminering, ett intersektionellt perspektiv. De betonar då att 

diskrimineringsgrunder och annan kränkande behandling inte borde ses som isolerade 

företeelser utan snarare som kombinationer av varandra, maktoordningar som samverkar och 

förstärker varandra.  

Sammanfattningsvis kan vi från avsnittet tidigare bekräfta betydelsen av normkritisk 

pedagogik som ett eller flera perspektiv som söker synliggöra de osköna normerna som skapar 

och befäster diskriminering och därmed motverkar skolans värdegrundsuppdrag. Vi kan även 

se hur normkritisk pedagogik kan användas som strategi för skolans personal att förebygga 

diskriminering och kränkande behandling i verksamheten genom att upptäcka och se hur 

dessa osköna normer samverkar med varandra.  

Även innehåll och material är en del av skolans verksamheter och måste granskas, vilket för 

mig till att det blivit pedagogens uppgift att göra granskningar av de läromedel och böcker 

som används som kunskapsredskap i undervisningen. Detta kan kopplas till citatet av 
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Selander tidigare i texten ovan, där han betonar att innehållet i en pedagogisk text är 

problematisk då kunskap och moraliska värderingar osynligt blandas samman. 

I avsnittet ovan tar jag även upp ett citat av Janne Bromseth där även hon för fram vikten av 

att synliggöra normer i undervisningen och dess material, att fråga sig vem som görs till 

norm? Den fördolda moralen och de värderingar som Selander (1988) och Bromseth (2010) 

hänvisar till måste från ett normkritiskt perspektiv synliggöras. 

2. Forskningsöversikt 

I avsnittet nedanför presenterar jag tidigare forskning kring diskriminering i läromedel utifrån 

kategorierna kön, etnicitet och sexuell läggning. Majoriteten av forskningen jag har studerat 

är publicerad runt 2000-talets mitt och även om det funnit tidigare forskning så har jag på 

grund av dess omfattning behövt begränsa mig. Jag har därmed valt att fokusera på den 

senaste forskning som benämner diskriminering utifrån fler än en grund i läromedel och 

läroböcker.  

I en något äldre rapport från 1999 av Moira von Wright med titeln Genus och text, 

undersöktes läroböcker inom skolämnet fysik utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Sammanfattningen av denna rapport blev att de fysikböcker som hon valt att analysera 

upprätthållit diskriminering och en maktoordning mellan kvinnor och män, där den ena 

gruppen underordnats den andre.  

Von Wright problematiserar att innehållet i dessa läroböcker ses som en enda sanning för 

eleverna trots att de indirekt innehåller diskriminering som avviker från skolans 

värdegrundsuppdrag. Detta sker då läromedlen inte kritiskt granskas av skolan och von 

Wright påpekar därefter till att en medveten problematisering och granskning av genus i 

läroböcker är viktig för skolan för att jämställdhet ska kunna förverkligas (Von Wright, 1999). 

År 2006 kom Lena Sawyer och Masoud Kamali, professorer inom socialt arbete att undersöka 

diskriminering i läroböcker inom ämnen religion och historia i sin utredning Utbildningens 

dilemma – Demokratiska ideal och andrafixerande praxis (SOU 2006:40). De lyfter fram hur 

synen kring ”vi och dem”, där grupper ställs mot varandra, kategoriseras och framställs i 
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läroböcker. Detta genom att vissa grupper och religioner gavs mer utrymme än andra, där 

exempelvis Kristendomen sågs beskrivas som idealet och därmed skapades avvikelse-

kategorier av religioner såsom Hinduismen och Islam. Sawyer och Kamali redogör vidare hur 

skolans läroböcker skapar en mycket snäv bild av kunskap och föreställningar om ”vi” och 

”dem”. Läroböckerna blir därför ett redskap för att uppehålla och reproducera en viss 

maktordning och skapandet av diskriminerande normer och föreställningar (SOU 2006:40). 

Samma år, 2006, fick Skolverket i uppdrag av regeringen att granska ett urval av läromedel i 

grundskolan och gymnasiet utifrån Sveriges diskrimineringsgrunder, kön, etnicitet, 

trosuppfattning, religion, sexuell läggning och funktionshinder. Rapporten I enlighet med 

skolans värdegrund (Skolverket, 2006) hade syftet att se på vilket sätt läromedlen och 

läroböcker i skolan eventuellt kan komma att avvika från skolans värdegrund och i så fall i 

vilken omfattning. Med hjälp av forskare med specifika kompetenser inom kön, etnicitet, 

trosuppfattning, religion, sexuell läggning och funktionshinder genomfördes granskning av 24 

läroböcker inom skolämnena samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap. 

I rapporten, I enlighet med skolans värdegrund, problematiserades hur dessa läroböcker 

motverkar arbetet kring värdegrunden på skolan genom att istället skapa och befästa normer 

som diskriminerar. 

Denna värdegrund, som skolan har till uppgift att förmedla och förankra hos eleverna, står i 

kontrast till de exempel på diskriminering eller kränkning som forskarna pekar ut i de granskade 

läroböckerna. (Skolverket 2006, sid.44). 

Det som synliggjordes i dessa läroböcker enligt forskarna var snäva beskrivningar av olika 

kategorier och uteslutande av grupper som då inte går ihop med värdegrundsuppdraget kring 

människors lika värde, främjandet av jämlikhet och motverkan för fientlighet, intolerans och 

diskriminering.  

Det ”vi” som läroböckerna utgår från är ett ”vi” som t.ex. har väl fungerande kroppar och som är 

heterosexuella. Elever som själva identifierar sig som funktionshindrade eller som homo- eller 

bisexuella kan därmed uppleva läroböckerna som kränkande, exkluderande och diskriminerande 

(Skolverket, 2006 s.43). 

Ytterligare en slutsats var att lärare behövde få möjlighet till att utveckla sina förmågor att 

kritiskt granska de läromedel som delges eleverna för att kunna upptäcka uttryck för 

diskriminering och kränkningar. De lägger stor vikt på att lärarna själva ska förstå betydelsen 
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av att välja, granska och bedöma sina läromedel för att kunna forma en undervisning som är i 

enlighet med skolans värdegrund (Skolverket, 2006). 

År 2010 gjorde DEJA - delegation för jämställdhet i skolan en statlig utredning (SOU 

2010:99) med syfte att undersöka hur jämställdhet i skolans arena fungerar och att kartlägga 

utvecklingsområden för jämställdhet. En del av denna utredning var då att granska läromedel i 

ämnena Historia och Samhällskunskap utifrån ett jämställdhetsperspektiv med hjälp av 

professor Ann-Sofie Ohlander. Konklusionen av denna utredning blev att det fanns brister i 

jämställdheten i läroböckerna och att de snäva idealen och föreställningar kring manligt och 

kvinnligt inte stämmer överens med den kvalité som borde finnas i skolans läroböcker. De 

föreslog därefter att om inte kvalitéen ökar kommer det att behövas en kontinuerlig 

vetenskaplig granskning av skolans läromedel (DEJA, 2010). 

Den tidigare nämnda forskningen påtalar vikten av att en kritisk granskning av läromedel och 

läroböcker i skolan behövs, då flera av de granskade läroböckerna visat sig ha ett innehåll 

som inte går i enlighet med skolans värdegrundsuppdrag. Men detta ställer ett krav på 

pedagogerna att ha förståelsen kring och utveckla sina förmågor att bedöma och granska de 

läromedel och böcker de själva använder i sin undervisning.  

3. Teoretiskt perspektiv & Metod 

De teoretiska utgångspunkter som denna studie är baserad på kommer att presenteras i 

avsnittet nedan. De begrepp som kommer att behandlas är diskurs, diskursanalys, makt och 

det intersektionella perspektivet. Då en diskursanalys ses som både en teori och metod så 

presenteras dessa tillsammans.  

Diskurs som teori och analys 

Diskursteori och analys inom samhällsvetenskaperna är ett brett begrepp med flera 

inriktningar. Dock har den en bestämd röd tråd som menar att språket inte avspeglar 

verkligheten direkt utan den bidrar till att forma den. De två inriktningar som oftast tas upp är 

den kontinentala, franska och anglosaxiska (Bergström & Boréus, 2005). I denna studie är det 

den först nämnda som jag kommer att fokusera på.  
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Inom den franska, kontinentala inriktningen har Michael Foucault, fransk filosof och tänkare 

varit den som starkast förknippas med diskursanalys. Han definierar diskurser som att kärnan 

i en diskurs enkelt skulle kunna sammanfattas i ett absolut sätt att förstå, beskriva och tala om 

världen som helhet eller som en liten del. En diskurs har betydelse för hur en praktik ses och 

genomförs. Därmed skapas och konstrueras något som kan uppfattas som en språklig sanning. 

Börjesson och Palmblad skriver  

Så snart språk används så har verklighet konstruerats. Genom att namnge ting, grupperingar eller 

händelser har sammanhang skapats – verklighet har producerats. (Börjesson & Palmblad, 2007. 

sid.10 ). 

Foucaults diskursteori har inspirerat flera olika inriktningar för diskursanalys, en av dessa 

inriktningar står Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Laclau och Mouffe betraktar språket 

som ett system av tecken som aldrig är statiska utan som ändras beroende på betydelse och 

föreställning. (Börjesson & Palmblad, 2007) 

I en diskurs finns maktstrukturer som skapar en viss form av ordning att anpassa sig efter. 

Dominerande diskurser deltar ofta i att skapa en viss normalitet medan andra kan uppstå som 

underordnade diskurser, som motståndsdiskurser och som alternativa diskurser osv. Som 

tidigare beskrivits i bakgrunden kan det normativa ses som samhällets rättesnöre och denna 

skapas i vårt språk, i våra uttalanden, i vårt kroppspråk och i vårt skrivande och våra 

tolkningar av ord och texter.  

Makt och normalisering 

En diskurs kan alltså ses som ett strukturellt maktsystem med regler som innesluter, styrker 

och bekräftar vissa kunskaper och utesluter andra. Vissa normer befästs med en viss makt och 

auktoritet medan andra inte alls ges samma. Makt är enligt detta sätt att tänka inte något som 

riktas uppifrån och ned och inte heller behöver utövas genom kroppsligt tvång utan är 

utspridd, produktiv, nödvändig, osynlig, och något som vi alla deltar i. Som Bergström och 

Boreús skriver  

Makt är inget som utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relation 

mellan människor och innebär begränsningar för vissa, möjligheter för andra. (Bergström & 

Boréus, 2005, sid.311). 
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I boken Skola i normer (2008) framhåller Martinsson och Reimers sambandet mellan normer 

och makt.  

Normbegreppet pekar ut ett annat och av Michel Foucault inspirerat sätt att förstå makt. Makten 

finns i normer som skapar identifikationspositioner som exempelvis man och kvinna. Därmed 

skapas normativa förväntningar på dem som kallas män och kvinnor. De som definieras som 

kvinnor förväntas ibland bete sig som underordnade dem som kallas män, och män förväntas 

vara dominanta och ledande. Männen äger dock inte makten, det är inte de som bestämmer hur 

relationen mellan man och kvinna ska se ut, utan deras beteende är en normativ upprepning. 

Makten finns i normen som möjliggör och begränsar en genusbestämd identitet och 

subjektivitet. (Martinsson & Reimers, 2008, sid.20). 

 

Sammanfattningsvis ses normer som de implicita mekanismer, osynliga reglerna och element 

av diskurser som uppehåller och befäster vad som anses normalt och vad som anses 

avvikande. När vi då utgår från teoretikerna Laclau och Mouffe som i texten ovan beskriver 

språket som något som skapar innebörderna i och meningen med verklighet ger det oss 

möjligheten att studera det skriftliga språkets diskurser och se hur texter, främst läromedel 

och läroböcker kan fungerar som maktmedel i skolan.  

Diskursteori som praktisk metod  

Som utgångspunkt till studien har jag därför valt att göra en kvalitativ närläsning med hjälp av 

Laclau och Mouffes diskursteori och analys. Därigenom kan alla texter och berättelser ses 

som konstruerade representationer av verkligheten. Tolkningar av dessa blir olika beroende på 

vem som läser men det betyder inte att den ena tolkningen är mer sann än den andra. Språket 

är instabilt och kan därför aldrig fixeras till en enda sanning. Däremot finns det vissa sätt att 

förstå och tolka världen som känns mer naturliga än andra. Genom att läsa och tolka texter, 

uttalanden, kroppsliga och visuella tecken kan man finna mönster som avspeglar dessa system 

och avtäcka deras givna sanningar och naturlighet. Winter Jørgensen och Philipps (2000) 

skriver 

Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens 

betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi 

uppfattar dem som naturliga. (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, sid.32). 

Ord i texter representerar de betydelser människor ger dem och genom vårt språk formar vi 

vår uppfattning av världen. Vi som människor föds in i ett sammanhang och därmed skapas 

ett system med element som innesluter och utesluter olika diskurser. Vi kategoriserar världen 
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från exempelvis binära oppositioner, det vill säga, inget existerar så länge det inte ställs i 

relation till det andra, såsom vithet och icke vita, man och kvinna, vi och dem.  

De teoretiska analysbegrepp jag valt att använda från Laclau och Mouffes diskursteori är: 

Element, nodalpunkt, subjektposition (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Andra begrepp 

som kommer ha betydelse för denna analys är identitet, genus, vithetsnormen och 

heteronormen. Vilka jag har valt att redogöra för i texten här nedan. Definitionerna är 

hämtade från olika författares texter.  

 Element, är mångtydiga tecken, tecken som skiftar i betydelse och som ständigt 

utsätts för bråk, en ständig maktkamp beroende på hur de positionerar sig med 

varandra. Genom att element ständigt ges olika betydelser i olika diskurser ”bråkar” de 

om sitt meningsskapande (Bergström & Boréus, 2005 sid. 316). 

 Nodalpunkt, en central position med andra element som kretsar runt.  

Inom till exempel läkarvetenskapen är ’kroppen’ en nodalpunkt vilken många andra 

betydelser utkristalliseras. Tecken som ’symptom’, ’vävnad’ och ’skalpell’ får den 

medicinska diskursen sin betydelse fixerad genom att relateras till ’kroppen’ på bestämda 

sätt (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, sid.33). 

 Subjektpositionering, ett begrepp som ersätter själva aktören och lägger fokus på 

diskursen som tillhandahåller en viss samling med regler som talar om hur man bör 

bete sig i vissa sammanhang och i vissa positioner. En individ kan då vara flera av 

dessa positioner samtidigt beroende på vilken kontext den befinner sig i. Den är 

föränderlig i sitt vad man kan göra och vem man kan bli. Exempelvis, hemma kan du 

vara en bråkig dotter medan du i skolan är duktig elev och beroende på de diskurser 

som är verksamma så är du antingen en flicka eller pojke på olika sätt (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000).          

 Identitet, är föränderlig (Bergström & Boréus, 2005, sid.327) något man tilldelas, tar 

åt sig och förhandlar om. Det är en identifikation med en subjektposition. Ett exempel: 

Jag blir en flicka genom att följa regler om hur jag som flicka borde bete mig och hur 

jag inte borde bete mig inom en viss diskurs.  
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 Genus/Kön, är ett begrepp som professor Judith Butler (Butler, 2007) beskriver som 

en process som skapar könen. Inte heller ”kön” är något biologiskt i detta 

sammanhang utan det är något vi tillges och skapar genom ständigt upprepande av 

handling och tanke. Butler menar att föreställningar om ett naturligt kön är en 

normativ föreställning där könet styr, vad som är och gör kvinnligt och manligt, vad 

som skapar de två binära oppositionerna kvinna och man. 

 Heteronorm, en norm som med dess ideal, föreställningar och handlingar är knutna 

till sexualitet, den heterosexuella, där kvinnor är med män och tvärtom. Denna har 

starka kopplingar till begreppet genus (Olsson & Klett Salmentero, 2010). 

 Vithetsnorm, en norm som medför att den vita hudfärgen ses som idealet. Vithet ses 

som det naturliga och det som eftersträvas. Där vita ges privilegier och bekräftas 

genom icke-vita. Sociologen Pamela Perry beskriver vithet i en artikel av Journal of 

Contemporary Ethnography, 2010.  

 

As the norm and standard, white culture has no definition, only those who deviate from 

the norm have “culture.” And therein lies the toxicity of the construction of white as the 

(cultureless) norm: it serves as a basis on which to measure the humanity and social 

standing of others (Perry, 2010, s.60). 

Det går dock inte att bara ta ett begrepp, en kategori eller en norm i beaktande vid en sådan 

här studie. För att se det fullständiga måste vi se sammanhang och situationer och undersöka 

på vilka sätt kategorierna och normerna samverkar. Alla maktordningar såsom kön, klass och 

etnicitet är beroende av varandra. Kategorier såsom kön, sexualitet, etnicitet och ålder 

interagerar och är medskapande av varandra. Detta sätt att förstå brukar kallas intersektionellt 

perspektiv och är det perspektiv som kommer att ligga i grunden för denna studie. 

Med det intersektionella perspektivet kan vi studera diskurser, maktordningar och osköna 

normer kring dessa konstruerade kategorier kön, sexualitet och etnicitet. Då kan diskurser och 

maktstrukturer som befäster dessa normer synliggöras.  
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Professor inom genus Nina Lykke (2010) definierar det intersektionella perspektiv så här:  

 

/…/intersectionality can, first of all, be considered as a theoretical and methodological tool to 

analyze how historically specific kinds of power differentials and/or constraining normativities, 

based on discursively, institutionally and/or structurally constructed sociocultural 

categorizations such as gender, ethnicity, race, class, sexuality, age/generation, disability, 

nationality, mother tongue and so on, interact, and in so doing produce different kinds of societal 

inequalities and unjust social relations.  (Lykke, 2010, s.50). 

 

Med detta perspektiv kan vi öppet synliggöra det som skapar kategorier och som markerar ett 

“vi” och “de andra”. Paulina De Los Reyes och Diana Mulinari, (2005) professorer i 

Genusvetenskap och ekonomisk historia, beskriver hur det intersektionella perspektivet 

skapar utrymme för att problematisera de kategorier och grupper som människor placeras i. 

Att göra kön är inte möjligt utan att även göra etnicitet och sexualitet samtidigt. Vi är inte 

antingen eller, vi blir fler samtidigt som Hannah Wikström (2009), forskare och lektor 

beskriver: 

Dagligen delas människor upp i grupper efter sådant som ålder, ursprung, kön eller sexualitet. I 

en viss ålder går vi i grundskolan, är man pensionär kan man få rabatt på flyget, kvinnor anses 

vara bättre på känslor och män på handling, homosexuella ses som udda och människor med 

utländskt ursprung har svårare att få arbete än infödda. Men faktum är att vi ju inte är antingen 

vår ålder, sexualitet, vårt ursprung eller vårt kön. Vi är allt detta samtidigt. 
 (
Wikström, 2009, 

sid.78). 

Genom att använda detta perspektiv för att upptäcka hur normer kring kön, sexualitet och 

etnicitet samverkar med varandra för att skapa grund för diskriminering, kan diskurser och 

osköna normer synliggöras i läroböcker och läromedel. 

4. Urval och avgränsning 

I mitt eget sökande av läseböcker att analysera mötte jag på hinder som jag indikerat i 

avsnittet Bakgrund. Det har varit svårt att finna en lärobok/läsebok som innefattar en mer 

klassisk syn på läsebok, det vill säga en bok som allmänt läses av alla och gemensamt. Med 

tanke på den individualiserade undervisning och den vida definition av läromedel och 
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läroböcker som finns idag måste jag söka andra vägar för att välja böcker för min 

undersökning. De flesta skolorna i dag använder läseboken som något individuellt, där barnen 

och lärarna i klasserna får själva välja vilken läsebok de vill använda och läsa utifrån intresse, 

förutsättningar och lust. Detta utbud av läromedel är en positiv utveckling för skola men 

komplicerade mitt sökande. 

Det första steget i min urvalsprocess blev därför att undersöka vilka böcker som skulle vara 

lämpliga att använda till denna studie utifrån den definition kring läroboken/läseboken som 

tidigare Bakgrund avsnitt fått fram. Vid min avgränsning valde jag därmed att utgå från en 

lärobok/läsebok som riktar in sig på grundskolans tidigare åldrar. En annan avgränsning var 

att jag bestämde mig för att huvudkaraktärerna i böckerna skulle vara barn som elever idag 

kan relatera till och att böckerna även skulle innehålla en kontinuerlig historia utifrån just 

dessa barn, med fördel en kapitelbok.  

Följaktigen valde jag att utgå från två läseböcker för de yngre åldrarna, Pojken och Tigern 

samt Mer om Moa och Mille A. Då jag själv sett dessa två användas ute i ett flertal skolor för 

läsinlärningen och vars bokförlag beskrivit böckerna som ”Basläromedel”, ”Lärobok” och 

”Läsebok” kändes de relevanta och validerade för denna analys. Här nedan följer en kort 

presentation av de två läseböckerna.  

 Pojken & Tigern av Lars Westman (2002) Natur & Kultur, Stockholm 

Detta är en kapitelbok som ämnas för årskurs tre och fyra i både geografi och läsförståelse. 

Här får vi följa med en pojke och hans katt Tiger när de färdas genom Sverige. 

 Mer om Moa och Mille A av Moni Nilsson (2000) Natur & Kultur, Stockholm 

 

Detta är en nivåindelad kapitelbok för årskurs 1, med nivåerna A till C, där A innehåller 

lättläst text. I denna bok får vi följa med Moa och Mille, två kusiner som börjat i skolan och 

deras vänner.  
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5. Metod & genomförande 

Medveten om att texter kan läsas och tolkas på olika sätt har jag valt att genomföra denna 

analys genom en närläsning. Varje bok har genomgått ett flertal läsningar där jag försökt 

skapa mig en uppfattning om böckerna som helhet. Genom att få en uppfattning kring boken i 

sin helhet har jag kunnat välja ut de aspekter jag funnit särskilt viktiga och meningsbärande 

utifrån mitt syfte och fokuserat på dessa i mitt arbete med diskursanalys. Dessa avsnitt har 

blivit det material ur vilka jag plockat ut element kring texter som handlat om kön, sexualitet 

och etnicitet.  

 

Även om jag är medveten om att illustrationerna i böckerna är komplement till texten och de 

två kan ses som en helhet för språkligt uttryck för diskurs har jag valt att begränsa min 

närläsning till endast texten, orden, det skriftliga språket, främst beroende på tidsbrist och min 

studies begränsade omfattning. De stycken som jag plocka ut för närläsning har jag sedan valt 

att placera i diskurser efter deras gemensamma drag, var bok för sig. Sedan har jag utifrån 

Laclau och Mouffe diskursteori tolkat de meningsbärande tecknen och element utifrån sin 

helhet. Därefter har jag fört ett gemensamt resonemang kring vad dessa diskurser, osköna 

normer, binära oppositioner och maktoordningar i båda böckerna kan ha för betydelse för 

läsandet av böckerna och värdegrundsarbetet i skolan med hjälp av teori, bakgrund och 

tidigare forskning. 

6. Syfte & frågeställningar 

I denna studie är syftet att undersöka hur den diskursiva konstruktionen av kön, sexualitet och 

etnicitet framställs i två läseböcker för årskurs ett till fyra. Följande frågeställningar står i 

fokus.  

 Vilka diskurser kan jag identifiera i studiens valda läseböcker? 

 Vilka subjektspositioner finns i böckerna? 

 Vilka diskurser blir normerande och maktproducerande? 
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7. Resultatanalys 

Nedanför presenteras böckernas handling i stora drag och därefter redogör jag för de diskurser 

jag lyckats identifiera. Därefter beskrivs och sammanställs diskursernas relationer till 

varandra och vilka jag funnit vara dominerande diskurser som funnits i läseböckerna 

gemensamt. Genom att knyta samman utdrag och citat från läseböckerna tillsammans med 

teoriavsnittet kommer jag att framhålla svar på mina frågeställningar och syfte. 

Boken ”Pojken och Tigern” 

Denna bok handlar om en pojke som är på bilsemester i Sverige med sin familj, under denna 

semester kommer pojkens katt Tigern bort. Pojken bestämmer sig för att ge sig ut och leta 

efter sin katt. Läsaren får då följa med både pojken och Tigern och deras resa genom städer 

och landskap, deras möten med personer, mer eller mindre mänskliga, för att återigen finna 

varandra och ta sig hem.  

I avsnittet nedan har jag tagit ut de relevanta nodalpunkter som jag funnit i Pojken och Tigern, 

samt de element och subjektpositioner som kretsat runt. 

 

Diskursen: Den knegande karln och hans matmor  

För att identifiera denna första diskurs som jag valt att kalla Den knegande karln och hans 

matmor, har jag valt att sammanföra de två nodalpunkterna kön och sexualitet, då de i boken 

många gånger framställs tillsammans och har varit svåra att separera från varandra utan att 

förlora dess mening.  

I boken som helhet är det följande element som funnits kring de olika punkterna. 

Det konstruerade manliga könet: Pojken, korvgubbe, han, blyg, hungrig, morfar, klok, 

världens starkaste man, modig, farbror, fiskare, fiskhandlaren, sjöman, kapten, knallen, 

pappa, kocken, Mister X, kung, polisen, föraren, pank, grabb, soldater, häftig, cool 

Det konstruerade kvinnliga könet: Kattflicka, fin, lillasyster, flicka, spågumma, tanten, henne, 

mamma, kärring, tjej, gråta, morsa, bussig mamma, stark tjej, gumma, finast, svimmat 



  

22 

 

Den konstruerade sexualitetet: fästman, föräldrar, man, fru, familj, hennes man, han saknade 

henne 

I texten nedanför fokuserar jag min närläsning på några valda citat och stycken som får 

representera dessa diskurser, osköna normer och eventuella maktoordningar som kan finnas. 

Pojken, huvudkaraktären, möter på en sjöman när han är på jakt efter sin Tiger. 

Sjömannen bodde alldeles intill, i ett hus med fönster mot hamnen. – Min fru håller på att baka 

bullar. Det är det roligaste hon vet. (Westman, 2002, sid.56). 

Det kvinnliga könet identifieras därmed i denna diskurs som någonting annat än sig själv, hon 

är subjektpositionerad till fru, mamma och hustru. Här får de traditionella könsrollena liv, där 

föreställningarna kring kvinnornas attribut och egenskaper att vara i köket och hemmet, står i 

direkt motsats till föreställningar om manlighet, som ses som knegande karlar som är aktiva 

utanför hemmets dörrar.   

Tallberg Broman tar upp denna kvinnosyn från mitten av 1800-talet fram till början på 1900-

talet, då kvinnan sågs som att hon hade en naturlig, moralisk överlägesenhet med 

inställningen att ge till andra och att anpassa sig efter andras behov, till skillnad från hennes 

motsats, mannen (Tallberg Broman 2002 sid.49). 

I boken som helhet, är detta stycke ett av flera liknande som kan hänvisas till kön och genus, 

där det konstruerade kvinnliga könet positioneras kring kök och hem. Detta med element och 

tecken såsom baka, stod och gjorde pannkakor, pannkakor kunde hon bjuda på.  

Den andra nodalpunkten som står till förfogande är sexualitet. Tiger möter på en kattflicka på 

sin vandring och hon bjuder hem honom till sig.  De element som tolkas här är: Mor, fästman, 

barnens mamma, hon, kattflickan.  

- Mor, vi har fått en ny katt, ropade de. – Jaså, kommer du hem med en fästman, Blenda, sa 

barnens mamma. Hon gav Tigern lite köttfärs. Köttfärs är ännu godare än strömming, tänkte 

han. – Vilken hungrig katt, sa barnen. Kattflickan satt bredvid skålen och väntade medan han åt. 

(Westman, 2002, sid.11). 

Där kan vi se att heteronormen även den agerar inom dessa traditionella, reproducerade 

könsrollerna och styrks av den röda tråden kring de föreställningar kring kvinnan och mannen 

som finns. Återigen möter vi på den passiva föreställningen om kvinnan som kön och 
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sexualitet, där kattflickan snällt och passivt sitter bredvid skålen medan Tigern hungrigt och 

aktivt äter köttfärsen.  

Här undrar också barnets mamma om hon kommit hem med en fästman. Även här knyts det 

kvinnliga könet till en position där hon bör tillhöra någon, en någon som självklart är en man - 

samtidigt som hennes kvinnlighet konstrueras av och befinner sig kring mat.  

Det manliga könet däremot konstruerats genom att han kopplats ihop med element och tecken 

kring aktiviteter och yrken som exempelvis fiskaren, kock, kapten och soldat men hans 

sexualitet benämns bara med stöd från ordet fru i olika variationer.  

Här synliggörs alltså en man vars uppgift är att arbeta och knega och därmed vara ett stöd för 

sin familj medan kvinnan konstrueras till att vara en omhändertagande kraft i hemmet, en 

matmor. Martinsson och Reimers (2008) beskriver den manliga normen som en föreställning 

kring att mannen är det bättre könet och att det är kvinnorna som måste anpassa sig. Där 

kvinnan och mannen hamnar i maktoordning där kvinnan blir underordnad mannen. De 

skriver att manliga könet skulle ses idealet. 

Det är som om männen skulle kunna vara sådana som vi människor bör vara (Martinsson & 

Reimers, 2008, sid.50). 

Undantaget, den avvikande för dessa manliga och kvinnliga föreställningar i boken är dock 

Knallen, han som tar hand om pojken under deras färd tillsammans genom att ge honom 

pengar och en tröja, vilket skulle kunna ses som egenskaper som tillskrivs det kvinnliga 

könet. En sådan moralisk överlägsenhet som Tallberg Broman (2002) skriver om. Dock 

benämns han även som ”löjlig” av sin fru, vilket skulle kunna ses som en antydan på att han 

är förminskad i sitt kön och inte helt stämmer in på föreställningarna kring mannen.  

Sammanfattningsvis är de ideal som läsaren får möta i de diskurser jag här ovan identifierat i 

denna bok heterosexuella par, alternativ familjer, där den underordnande kvinnan föreställs 

som matmor och positioneras till att för det mesta befinna sig i hemmet, främst i köket och 

baka eller laga pannkakor och mannen tillskrivs som den knegande karln med ett aktivt yrke 

som sker utanför hemmet.  
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Diskursen: Den främmande främlingen 

En annan diskurs som jag identifierat och funnit av vikt att ta upp i denna analys, har jag valt 

att benämna som den främmande främlingen. I denna diskurs är nodalpunkten etnicitet och de 

element som jag funnit kretsa kring denna punkt har jag valt att presentera tillsammans med 

de två stycken som jag plockat ut.  

Pojken har tagit sig till en kyrka för att värma sig när han möter på en flicka som gömmer sig.  

Det var någon som bröt på något språk. Hemma i skolan fanns det några utländska barn. De 

lärde sig svenska fort, men man hörde att de var invandrare. Det var en flicka, ungefär lika 

gammal som han själv. Hon satt på stengolvet och hade lite böcker omkring sig. – Hej, vad gör 

du här? Frågade pojken. – Jag läser. Måste lära svenska, sa flickan. (Westman 2002, sid.167-

168). 

 De element som kan plockas ut ur detta stycke är: Bröt på något språk, utländska barn, lärde 

sig svenska fort, invandrare, måste lära svenska.  

Redan här kan vi se på föreställningar som styrker diskursen främmande främling. Här dyker 

det upp en flicka som beskrivs som invandrare redan från början. Hon är främmande, hon 

pratar inte det gemensamma språket som pojken och läsaren har gemensamt och det kan ge 

läsaren en föreställning av ”vi och dem”. Vilket leder vidare till en reproduktion av en 

maktoordning som underordnar kategorin ”dem”.  

Flickan underordnas pojken eftersom hennes handlingar inte stämmer överens med den 

normativa vitheten. Hon bryter på ett annat språk och klassificeras av pojken som invandrare, 

hon hör alltså inte hemma, hon delar inte den gemenskapen med pojken. Att hennes språk 

sedan beskriv med att hon måste lära sig svenska, hon måste passa in i pojkens samhälle 

stärker föreställningen om att hon inte tillhör normen.  

Ett ytterligare stycke som förstärker detta avvikande från vitheten som norm är när läsaren får 

beskrivet för sig hur flickan ser ut.  

Flickan såg faktiskt ut litegrand som Pippi. Hon hade två flätor i håret, precis som Pippi. Men 

det fanns en skillnad. Den här flickan hade inga fräknar. Och hon var mörk i ansiktet (Westman, 

2002, sid.168). 
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De element som kan tas upp från detta stycke är Pippi, två flätor i håret, skillnad, inga 

fräknar, mörk i ansiktet.  

Pojkens uttalande kring flickans utseende från ”Pippi” till ”mörk i ansiktet” pekar på att detta 

inte är något som tas för givet utan det är något som utöver det vanliga, något avvikande från 

det han tycker är normalt. Pojkens etnicitet däremot är något som läsaren får hintar kring 

genom implicita element genom att han anmärker på hennes hudfärg ger det en antydan på 

han tillhör en annan etnicitet och hudfärg, motsatsen. Hans etnicitet har inget behov av att tas 

upp, den är outtalad.  

Sammanfattningsvis kan vi se hur boken Pojken och Tigern reproducerar historiskt gamla 

traditionella könsroller och föreställningar av kvinnligt och manligt samt delger läsaren med 

en mycket heteronormativ diskurs, med sina benämningar på de konstruerade könen, såsom 

man och fru. Vi kan även se hur vithetsnormen genomsyrar boken och att det inte ges mycket 

utrymme för andra alternativ utan att de utesluts och ses som avvikande.  

 

Boken ”Mer om Moa och Mille A” 

 

Denna bok handlar om kusinerna Moa och Mille som efter sommarlovet i skärgården börjar 

sitt andra läsår i skolan. Under detta år får läsaren följa med Moa och Mille och deras 

klasskamrater när de upplever olika möten med andra samt situationer och känslor som de 

inte varit med om förut.   

 

Här nedan har jag då plockat ut de tecken som känts relevanta och har varit kopplade kring 

den centrala nodalpunkten kön, samt plockat ut stycken som är relevanta för hur just kön 

skapas i boken för att kunna synliggöra de rådande diskurser och föreställningar som finns om 

kön. De meningsbärande tecken som kretsar kring och synliggör det som beskriver och 

identifierar vardera konstruerade kön: flicka och pojke. Vilka element som har tillskrivits 

flickorna i boken och vilka tillskrivs pojkarna i sin helhet. 

De tecken och element som funnits ihop och positionerats med det konstruerade kvinnliga 

könet vid en närläsning av hela boken är: hon, fröken, mamma, prillig, bästis, fnissa, duktig, 

blyg, gråtit, mallig, snäll, lycklig, fru, gumman, mormor, pipiga mammaröst, tant, söt, 

pappatjuv, gnällig, sköterska. 
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De tecken och element som funnits ihop och positionerats med det konstruerade manliga 

könet är han, morfarfar, pappa, Tarzans pojke, bonde, knäpp, gullig, fegis, pilot, bygga lego, 

busschauffören, farliga ligisten, farbror, brorsa, trött, doktor, gubbar, musiker, killarna, 

barnsliga, trollkarl, magiker, farsan, stålmannen 

 

Diskursen: Fnittriga flickor och pratiga pojkar  
 

Fnittriga flickor och pratiga pojkar är den benämning jag väljer att sätta på den diskurs som 

jag funnit kring pojkar och flickor i boken.  För att kunna styrka denna diskurs kommer jag i 

texten här nedan att först presentera könen i kategorierna flicka och pojke för att sedan 

undersöka osköna normer och deras subjektpositioner, hur de framställs.  

Denna diskurs positionerar de konstruerade könen flickor och pojkar med vissa egenskaper 

och handlingar som tillskrivs könen utifrån manligt och kvinnligt. Nedanför presenteras två 

utdrag från boken som får representera konstruktionen av kvinnligt. De fnittriga flickorna.  

Huvudkaraktären Moa och hennes klasskamrat Elin har rast och går över skolgården, där de 

får syn på sin nya klasskamrat Lina. De tecken/element som kan synliggöras här är: arm i 

arm, fult med fräknar, pekade, ser ut som Pippi, fnissa och bästis. 

Hon kände sig glad och stor när hon och Elin gick arm i arm över skolgården och tittade på de 

små ettorna. – Jag tycker att det är fult med fräknar sa Elin och pekade på Lina. Hon ser ut som 

Pippi. Moa kunde inte låta bli att fnissa, fast hon tyckte att Elin var dum som sa så. Moa tyckte 

att fräknar var fint. Men det var så härligt att ha en bästis som man kunde fnissa med (Nilsson, 

2000, sid.34-35). 

 

Moa subjektpositioneras som fnittrande, baktalande bästis samtidigt som hon kan ses som 

moralisk person som faktiskt inser att Elin gör fel i sitt yttrande om Linas utseende även om 

hon inte yttrar detta för Elin. Genom att göra detta yttrande hänvisar det inte bara till att 

utesluta Lina utan även att utesluta henne på grund av hennes fräknar, hennes utseende som 

”Pippi”. Vilket för fram ännu en föreställning om att det kvinnliga könet bör lägga en 

betydande vikt på sitt utseende för att få inneslutas i normen.   

Ytterligare en aspekt som finns är hur flickornas sociala roll är av stor betydelse. Det kan 

tolkas som om det är viktigare för Moa att hålla kvar sin ställning som bästis med Elin än att 

säga vad hon själv tycker om fräknar och ifrågasätta Elins yttrande trots att hon tyckte att Elin 

var dum. Även vissa handlingar går att finna tillsammans med det kvinnliga könet i stycket 
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ovan, såsom att gå arm i arm och fnittra. Detta är två handlingar som knyter an till den 

kvinnliga normen.  

 

Vidare analyseras nästa stycke där huvudkaraktären Moa inte längre får vara med sin bästis 

Elin då Elin numera umgås med Lina istället. I detta stycke kan meningsfulla element tas upp 

såsom: inte leka när man är tre, malligt, hatade både Elin och Lina.  

 
– Det går inte att leka när man är tre, svarade Elin malligt. Moa hatade både Elin och Lina. 

Ibland önskade hon att de skulle dö. Mille tyckte att Moa skulle strunta i dem. – Var med oss 

istället, sa han. Det var Moa. Hon var med Mille och Anton och Danne och Victor och Berta. De 

kunde leka hur många som helst (Nilsson, 2000, sid.49). 

 

Fortsättningsvis kan vi se hur det kvinnliga könet tillskrivs ytterligare en föreställning om att 

de inte kan leka tre som Elin betonar i stycket. Återigen betonas det snäva, sociala utrymmet 

som flickorna ger varandra genom att bara kunna ha en bästis, som i tidigare stycke. Dock är 

det nu den normativa hat-kärlek mellan vänskaper kring flickor och kvinnor som ska komma 

till uttryck här i Moas överdrivna känslouttryck ”hatar” och ”önskade att de skulle dö” Mille 

däremot uttrycker en binär opposition i detta stycke, en motsats till Moa, Elin och Lina, för 

han och hans vänner kan leka hur många som helst.  

 

Vad är det då för konstruerad kvinnlig huvudkaraktär som den unga läsaren slutligen kan få 

relatera till och identifiera sig med när dessa två stycken kopplas ihop? Den kvinnliga 

könsidentiteten/rollen innesluts i handlingar och egenskaper som en fnittrig, mallig och 

känslostormig flicka med fokus på sociala relationer ”bästisar” och utseende. Herbert 

Spencers tanke från sena 1800talet som tas upp i bakgrundsavsnittet visar att dessa kvinnliga 

attribut och förmågor att uppfatta och tolka känslor utan förmågan att kunna tänka kring 

rättvisa (Tallberg Broman, 2002, sid.50) till en viss del, fortfarande syns i dessa stereotypiska 

föreställningar.  

 

Berta är en av de karaktärer som inte kan inneslutas av de element och tecken som tillskrivits 

resten av de kvinnliga karaktärerna i boken. Berta identifieras nästan enbart med tecken och 

element som tillskrivits det manliga. Berta är bäst på fotboll och när Moa har fest så sätter sig 

Berta med killarna för att titta på fotbollen på tv:n istället för att gå in på Moas rum och leka 

(Nilsson, 2000, sid.63). 
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Detta avvikande från den normativa föreställningen av kvinnliga egenskaper och handlingar 

kan bekräftas i stycket nedan, där Berta utesluts från en handling som identifieras som 

kvinnlig, att krama fröken på morgonen men innesluts i en handling som identifieras som 

manlig, fotbollen.  

Varje morgon tog Anna sina elever i hand och sa ”God morgon”. Hon tyckte att det var viktigt. 

Elin, Lina, Moa, Marjam och Anna-Maria brukade krama henne. Varje morgon! Det gjorde inte 

killarna.” (Nilsson, 2000, sid.127). 

Vilka egenskaper och handlingar konstrueras och tillskrivs då åt det manliga könet i boken? 

Här nedanför presenterar jag stycken som jag tycker kan ses som bärande för just denna 

diskurs, pratiga pojkar.  

 

Det är en vikarie som heter Wille i klassen en dag, istället för fröken Anna. När barnen ska få 

presentera sig tar Mille och hans klasskamrater tillfället i akt att skoja. De element som kan 

ses som meningsfulla är: Jag heter Mille sa Danne, skrek, Robin Hood, killarna, barnsliga.   

 
– Nu är det er tur att presentera er, sa Wille. – Jag heter Mille sa Danne. – Och jag heter Danne, 

skrek Mille. – Och jag heter Ruben sa Anton. – Det gör du ju inte, sa Ruben. Jag heter Ruben. – 

Då heter jag Robin, sa Anton. Robin Hood. – Å, vad killarna är barnsliga, sa Elin till Moa. 

(Nilsson, 2000, sid.130). 

Genom handlingen att byta namn med varandra när vikarien ber dem presentera sig, en 

handling som bara tillskrivs pojkarna i boken så hänvisar det till att störa ordningen genom 

prat och skrik i klassrummet. Elin styrker denna oordning genom att yttra att killarna är 

barnsliga och därmed antyds det att detta är något som inte flickor gör utan det är en manlig 

handling, tillskriven pojkarna i klassen.  

 

Även här finns en manlig karaktär som protesterar. Ruben yttrar att det faktiskt är han som 

heter Ruben och hindrar Anton och de andra pojkarna från att fortsätta sitt skoj. Detta antyder 

att Ruben inte följer den pratiga pojk diskursen. Vidare beskrivning av Ruben som helst sitter 

på en bänk vid skolgården och läser i solen istället för att umgås med andra bekräftar detta 

antydande. Ruben blir dock kallad ”knäpp” av Elin för att hans handlingar, Ruben läser och 

spelar inte fotboll med de andra killarna på rasten. På så sätt utesluts han från den manliga 

normen. (Nilsson, 2000, sid. 36-37) vilket styrker att hans handlingar avviker från det manliga 

normativa idealet. Även om ett kapitel i boken kallas Natt-bus, där huvudkaraktären Mille 

ägnar sig åt att läsa, så är detta läsande inte lika provocerande för den manliga föreställningen 
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eftersom han läser hemma på natten när alla andra sover, vilket kan ses som bus och det är 

okej för en kille. Martinsson och Reimers (2008)  pekar på denna normproblematik.  

Den traditionella föreställningen om kön består bland annat i att den som definieras som 

flicka/kvinna förväntas känna lust till och attraheras av personer som definieras som pojkar/män, 

medan den som definieras som pojke/man förväntas känna lust till och attraheras av personer 

som definieras som flickor/kvinnor. Att förväntas vara eller bli heterosexuell blir på så vis en del 

av vad det är att vara flicka/pojke respektive kvinna/man. De som avviker från denna norm 

genom att känna lust till och attraheras av personer som definieras som samma kön som dem 

själva uppfattas därmed som mindre kvinnliga respektive manliga än de som följer normen. 

(Martinsson & Reimers, 2008, sid.99). 

 

Vad är det då för konstruerad manlig huvudkaraktär som den unga läsaren slutligen kan få 

relatera sig till och identifiera sig med i boken? Idealet från dessa stycken är en pratig, busig 

pojke som spelar fotboll och som stör i klassrummet tillsammans med de andra pojkarna.  

Sammanfattningsvis kan de binära oppositionerna i diskursen studeras. Medan det kvinnliga 

könet tillskrivs egenskaper som skapar ett kvinnligt ideal med fokus på utseende, vårdandet 

av sociala relationer, hat-kärleken och känslostormar så framställs det manliga könet istället 

som barnslig och busig men dock samarbetsvillig och god kamrat till alla. 

 

Diskursen: Pojke + Flicka = sant  
 

Pojke + Flicka = sant är ännu en benämning som jag väljer kalla den andra diskurs som lägger 

betoningen på sexualitet och sexuell läggning.  Ytterligare en nodalpunkt i denna bok som jag 

funnit är kärlek. Runt omkring denna centrala punkt, kärlek, cirkulerar element som ger ett visst 

innehåll. De element som beskriver den nodalpunkten allmänt i boken är: kär, mamma och pappa, 

ihop, dansa tryckare, skiljas, fru, pappa har en ny tjej, min man, farmor och farfar, gifta oss  

 

Andra element kan ses i de stycken som jag valt att använda här nedan. I första stycket är det dags 

för Moas fest och det är dags för att dansa. Mille står då och observerar vad som sker. De element 

som kan studeras är: Tjejhataren, Anton dansade med Berta.  

Får jag lov? Sa Ruben till Marjam. Mille tittade på de andra - Moa och Victor, Danne och Elin, 

Grin-Gurra och Lina, Ruben och Marjam. Till och med tjejhataren Anton dansade med Berta. 

(Nilsson, 2000 sid.67). 

 



  

30 

 

När även Anton som beskrivs som tjejhatare, pekar det på en tydlig ställning mot det kvinnliga 

könet. Varför Anton ses som en tjejhatare är inte nämnt i boken utom när han väljer att dansa med 

Berta. Berta som tillskrivs som en avvikare från den kvinnliga normen. Då kan det tolkas som att 

Anton helst undviker de egenskaperna som tillskrivits flickorna i boken tidigare. Berta är inte som 

de andra flickorna.  

 

Det som även måste tas i beaktning är den tydliga uppdelningen av namnen nedanför, där barnen 

delas in i par utifrån de konstruerade könen flicka och pojke.  Dessa tecken syftar på tydligt på 

den heterosexuella kärleken och attraktionen till det motsatta könet.  Det är den som lyfts fram 

som idealet och normen genom att dessa par tas upp och bekräftas i flera delar av boken. 

Heteronormen i denna bok genomsyrar alla kärleksrelationer som jag upptäckt, från föräldrarna i 

boken till huvudkaraktärerna och deras klasskamrater. Martinsson och Reimers (2008) pekar 

även på denna problematik  

 

Det är när heterosexualitet gång på gång skiljs ut som den privilegierade sexualiteten som 

skräcken för det andra- det som inte faller inom den heterosexuella normens ram - möjliggörs. 

Utan denna normbildning hade det varken varit möjligt eller meningsfullt att kategorisera 

människor utifrån vilket kön eller genus de känner begär till. Därmed hade det inte heller inte 

varit vare sig möjligt eller viktigt att 'komma ut' som homosexuell, det vill säga berätta om sin 

annorlundahet. Det hade ju inte funnits någon norm att bryta mot. Detta visar också hur viktiga 

normer är för hur man kan identifiera sig. Normer erbjuder, eller tvingar sig på, vissa positioner 

som är möjliga att identifiera sig med. (Martinsson & Reimers, 2008, sid.9). 

 

Vidare får läsaren följa Moa och Victor som ett par, vilket kan ses som ännu ett sätt att förstärka 

heteronormen. Element som går att föra fram är: Halva hjärtat, fått av Victor, Gifta oss 

Moa visade henne det halva hjärtat som hon hade fått av Victor. – Visa ditt också! Victor drog 

fram sitt som han hade under tröjan. – Vi ska gifta oss när vi blir stora, sa Moa till Victors 

mamma, som verkade förstå. (Nilsson, 2000, sid.124). 

Halva hjärtat som Moa och Victor visar varandra är ett symboliskt tecken för kärlek. Genom 

att ha varsin del, bekräftar barnen sin heterosexuella kärlek för varandra.  Detta tydliggör Moa 

genom att förklara för Victors mamma att de ska gifta sig när de blir stora. När heteronormen 

bekräftas och styrks flera gånger i boken, blir det tydligt att detta är idealet. 

Vissa normer – som den om heterosexualitet – är dominanta och skapar pågående sådant som 

definieras som avvikande och annorlunda för att det faller utanför det förment normala. För 
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somliga av oss kan detta innebära att den dominerande normen inte alls skänker subjektivitets-

eller identifieringsmöjligheter. När vi inte känner igen oss i normerna, inte upplever att vi blir 

erkända eller sedda genom dem, kan detta förstås som ett slags våld, ett exkluderande. 

(Martinsson & Reimers, 2008, sid. 18-19). 

 I och med det så utesluts alla andra kärleksrelationer och sexualiteter även om de inte tas upp 

som något avvikande, likt tidigare analys om det avvikande i föreställningar om kvinnliga och 

manliga i karaktärerna Berta och Ruben. Här är det uppenbart att heterosexualiteten utgör 

normen och om läsaren inte tillhör denna norm kan det ses som ett uteslutande, diskriminering 

av personen.  

 

Diskursen: Den duktige, förtryckta medborgaren 

I nästkommande diskurs plockar jag ut stycken som explicit beskriver den centrala 

nodalpunkten: Etnicitet och de element som kan kopplas till detta. Då stycken kring en direkt 

etnicitet har varit få, väljer jag att direkt gå in på de stycken som jag plockat ut istället för att 

beskriva de allmänna tecken som jag funnit, som i tidigare diskurser. Jag väljer att kalla denna 

diskurs: den duktiga, förtryckta medborgaren.  

De element och tecken som kan plockas ut är: sjalen, fel sorts musik, bara gå hem till 

tjejkompisar, duktig, hjälpa till med sina småsyskon, orättvis, rymma.  

På fredagen pratade alla i klassen om Moas fest. Alla utom Marjam. Hon såg ledsen ut. Hon 

hade sjalen för ögonen så att ingen skulle se att hon grät. Hon fick inte komma på Moas fest. 

Hennes pappa ville inte att hon skulle gå på disco. Det var fel sorts musik, och så skulle det vara 

killar med. Marjam fick bara gå hem till tjejkompisar. Helst ville hennes pappa att hon bara 

skulle vara duktig i skolan och hjälpa till med sina småsyskon. Moa tyckte att han var orättvis. 

/.../ - Om jag var du skulle jag rymma, sa Moa (Nilsson, 2000, sid.55). 

Här uppmärksammas ett tydligt symboliskt tecken för religionstillhörighet, sjalen och med 

denna sjal skapas det föreställningar kring individen som bär den. Flickan Marjam identifieras 

med sin sjal och med en tydlighet kring vad hon får och inte får göra för sin pappa. Hon får 

inte lyssna på fel sorts musik, hon får inte träffa killar och hon får inte gå på disco. 

Subjektpositionen som identifieras med är den duktiga eleven och den förtrycka flickan.  

 
Kamali och Sawyer (SOU 2006:40) problematiserar det faktum att när det kommer till 

religion så hör kristendomen och västerlandet med dess vithet ihop och ses som två sidor av 
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samma mynt. Språket gör att Marjam som antyds ha en annan religion utesluts från den 

vithetsnorm som dominerar och därmed synliggörs som underordnad Moa som innesluts av 

denna kristna normativitet.  

Eftersom Marjam uttrycker sig genom att gråta i texten kan läsaren tolka detta som att dessa 

regler är mot hennes vilja och därmed är förtryckande. Att Marjam hade kraven att vara 

duktig i skolan och hjälpa till med sina småsyskon hamnar på något vis i skuggan av det som 

hon utesluts ifrån.  

Fler element som kan tolkas är Moas yttrande om att hon tycker att Marjams pappa är orättvis 

och att Marjam borde rymma. Här bekräftar Moa föreställningen om att detta är något som 

inte följer det naturliga och normativa.  

 
Kristendomen blir därmed ”vår” religion, den mest utvecklade och ”normen” och alla andra 

religioner utvärderas i förhållande till den. (Kamali & Sawyer, 2006, sid.94). 

Marjam utesluts från sådana ting som Moa tycker är normala och vanliga, vilket ger Moa 

utrymmet att tydliggöra hur orättvist det är för Marjam och för läsaren. Kamali och Sawyer 

(SOU 2006:40) diskuterar i sin rapport just det faktum att dessa negativa föreställningar som 

majoritetsamhället, i detta fall Moa och hennes underförstådda etnicitet, har mot andras 

tillhörighet och kultur, ”de andra” såsom Marjam och Victor, förstärker synen av att de är 

mindre värde och reproducerar och befäster en maktoordning, där de är underordnade.  

Vidare kan ett stycke om Victor som är adopterad från Uganda ytterligare bekräfta hur 

etnicitet i boken framställs som ett ”vi” och ”dem”. Victors mamma har tagit sig till Sverige 

och väntar på besked om hon får stanna eller ej. De element som går att finna är: få lov att bo 

i Sverige, Uganda, svensk medborgare. 

 
Det var svårt att få lov att bo i Sverige. Victors mamma kunde inte göra annat än att vänta och 

vänta på besked. Förmodligen skulle hon inte få stanna, hade Eva sagt till Victor. Hon hade det 

för bra hemma i Uganda. – Bara dom inte skickar hem dig också, sa Moa oroligt. – Det kan dom 

inte, sa Victor, för jag är svensk medborgare (Nilsson, 2000, s.122). 

 

Att Moa uttrycker oro kring att Victor kan skickas hem kan antyda att Victor inte redan är 

hemma. Att hans etnicitet gör att han utesluts från diskursen och därmed inte riktigt hör 

hemma i Sverige på samma sätt som hon själv. Hans hem är någon annanstans. Victor 

förklarar för Moa att det inte är någon fara eftersom han är svensk medborgare. Detta ger en 
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anvisning kring att Victor måste bekräfta sin tillhörighet i Sverige för både Moa och för 

läsaren.  Det som inte nämns i boken och det som kan ses som underförstått är Moa och Milles 

etnicitet, förutom det att de firar jul så finns det inga direkta element som beskriver deras etniska 

tillhörighet för läsaren, som Pamela Perry beskriver 

 

Naturalized whiteness is securely grounded in and validated by the normal way of 

things in the present and therefore does not seek meaning in a cultural or past 

orientation. (Perry, 2001, sid.73). 

Deras etnicitet kan ses som normen, den är så naturlig att det inte behövs tas upp eller förklaras. 

Vitheten i denna bok ses som det naturliga och ställs därför inte inför kravet att bli validerad 

av andra, den bara är.   

Sammanfattningsvis kan vi se hur boken Mer om Moa och Mille A (2000) återskapar och 

befäster flera diskurser, föreställningar och osköna normer inför läsaren. Hur det konstruerade 

kvinnliga könet och manliga könet ges egenskaper och attribut som kan ses som 

stereotypiska, samt hur den kristna vithetsnormen avspeglar sig genom att uppmärksamma 

motsatsen som avvikande, det icke-vita.  

8. Diskussion  

I min analys har jag försökt påvisa hur begreppen kring kön, sexualitet och etnicitet är 

konstruerade i läseböckerna Pojken och Tigern (2002) och Mer om Moa och Mille (2000), 

genom att ge exempel i form av utdrag och citat från böckerna. Jag har även försökt visa och 

problematisera hur läseböcker som används i skolor idag, genom sina implicita och explicita 

diskurser, föreställningar och osköna normer motverkar skolans värdegrundsuppdrag. Då de 

kan ses som diskriminerande, exkluderande och återskapare av maktoordningar kring kön, 

sexualitet och etnicitet som därmed krockar med både skolans styrdokument och Sveriges 

diskrimineringslag. I texten nedanför kommer jag vidare att presentera och diskutera studiens 

metod, frågeställningar och kort sammanfatta analysen och dess svar.  
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Metoddiskussion  

 

I denna analys valde jag då att begränsa mig enbart till två läseböcker som jag setts användas 

ute i skolor. Jag är medveten om att dessa böcker dock inte kan ses som representanter för all 

litteratur som finns ute i skolor och förlag men dessa förekommer och används trots allt i 

skolan och därför anser jag att de är relevanta för studien och denna sorts analys. Med en 

närläsning som denna studie har som grund, är det ytterst sannolikt att man som finner det 

som man letar efter. Jag är medveten om att studien kan ses som ensidig då analysen baseras 

endast på min läsning och mina tolkningar av de utdrag och citat som jag valt att presentera.  

 

De valda utdrag och citat från de två läseböckerna jag valt att använda har fått stå som 

representanter för de diskurser, normer och föreställningar som denna studie har fokuserat på, 

vilket har gett denna studie sina begränsningar, hade jag använt mig av andra utdrag och citat 

ur böckerna eller valt andra läseböcker så hade resultaten med stor förmodan sett annorlunda 

ut. Min ambition med denna studie var att synliggöra och problematisera en del 

föreställningar, osköna normer och diskurser i läseböckerna för att visa hur dessa skulle kunna 

tolkas och kopplas skolans styrdokument och Sveriges diskrimineringslag. Denna analys ska 

som Laclau och Mouffes diskursteori och metod syftar på, inte ses som en enda sanning utan 

som en tolkning.  

 

Analysdiskussion 

 

 Vilka diskurser har jag identifierat i studiens valda läseböcker: Pojken och Tigern 

(2002) och Mer om Moa och Mille A (2000)?  

De diskurser som jag lyckats synliggöra och identifiera i böckerna och analysen är: den 

knegande karln och hans matmor, den främmande främlingen, fnittriga flickor och pratiga 

pojkar, pojke + flicka = sant och den duktige, förtryckta medborgaren. 

 

I vissa delar av böckerna kan jag dock även finna spår av ett nytt tänk, nya diskurser som går 

emot de andra, spår av så kallade motdiskurser till de annars väldigt tydliga normativa 

diskurserna. Dessa spår har jag tagit upp i analysen som avvikande, här finner jag karaktärer 

som Knallen, Berta och Ruben vars attribut och handlingar inte går i samklang med 

föreställningar kring kön och sexualitet. En motdiskurs som skulle kunna diskuteras vidare 
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gällande kategori etnicitet är hur Marjam tillslut får gå på Moas fest trots alla hennes pappas 

regler kring vad hon inte får göra.  

 

 Vilka subjektpositioner finns i böckerna? 

De subjektpositioner som uppenbarat sig i texterna vid en närmare läsning var tydliga binära 

oppositioner när det gällde konstruktionen av det manliga och kvinnliga. De kvinnliga 

positionerades som fru, mamma, hustru, bästis, duktig flicka medan de manliga positionerades 

fiskaren, doktorn, morfarfar, musiker, farliga ligisten, kocken och pappa.   

Här tycker jag mig utifrån analysen kunna finna en heteronormativ diskurs även i 

subjektpositioneringen, där de kvinnliga och manliga positioneras med sin sexuella läggning 

som fru och man, där motsatserna, de binära oppositionerna ställs mot varandra på ett 

komplementärt sätt.   

Återigen kan det då synliggöras hur kopplingen mellan kön och sexualitet tydligt bekräftas. 

De subjektpositioner som identifierats kring etnicitet i de två böckerna är exempelvis duktig 

flicka, sjal, svensk medborgare, invandrare, lärde sig svenska fort och mörk i ansiktet.  Vilket 

antyder på en stereotypisk syn som finns på etnisk tillhörighet som inte innesluts av 

vithetsnormen. De icke-vita främmande, förtrycka men duktiga invandrarna. 

 

 Vilka diskurser blir normerande och maktproducerande? 

Sammanfattningen av de diskurser och subjektpositioner som jag funnit och identifierat, är 

hur de kan ses som befästande och återskapande av former av normativ maktoordning. Från 

de traditionella könsroller i ”Pojken och Tigern” där frun och flickan är underordnad mannen 

och pojken, till vithetsnormen som förmedlar ett ”vi och dem” där vitheten i hudfärg och 

religion är så naturlig att den inte ens tas upp eller den alldeles så tydliga heteronormativa 

kärleken som reproduceras om och om igen i ”Mer om Moa och Mille A”.  

 

Under min närläsning av dessa böcker kunde jag inte undgå att hitta andra möjliga normativa 

makt-diskurser som jag dock valt att inte föra fram då mitt fokus legat på kön, sexualitet och 

etnicitet. Sådant som jag uppmärksammat skulle kunna vara grund för ännu en granskning är 

en normativ maktoordning, där uteslutandet i båda böckerna av karaktärer med 

funktionshinder råder eller hur de vuxna karaktärerna i böckerna har en viss maktposition 

över barnen i texterna, vilket skulle kunna antyda om en maktoordning kring ålder. Som den 

normkritiska pedagogiken syftar på i bakgrundsavsnittet så rör det sig om att se hur flera av 
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dessa föreställningar och normer samverkar för att återskapa och befästa maktoordningar och 

diskriminering.  

Dessutom har jag, i bakgrundsdelen av denna uppsats, även försökt fästa uppmärksamhet på 

lärarens uppdrag att granska sina läroböcker och läromedel som används i undervisningen och 

lägga en betydande vikt på att läromedel och läroböcker kräver en normkritisk granskning för 

att så tydligt som möjligt kunna synliggöra diskriminering av flera kategorier samtidigt. 

Betydelsen av detta är större nu än då, i dagens icke-styrda marknad av läromedel, då vi i 

skolan inte längre kan ta för givet att det är kvalitetssäkrade läromedel som är i enlighet med 

skolans värdegrund och Sveriges diskrimineringslag [2008:567].  Flera hänvisningar kring detta 

har gjorts i studien tidigare med hjälp av olika praktiker, från Kåreland till Tallberg Broman 

och Selander, som alla påpekar vikten av en kontinuerlig läromedelsgranskning. Främst 

kommer jag själv att använda mig av det normkritiska tänket i framtiden, genom att följa 

Janne Bromseth (2010) med en normkritisk strategi, där en ständigt närvarande 

uppmärksamhet kring det som görs till normen ses som ledande för förebyggandet av 

diskriminering och kränkningar. Jag ser det därefter som en stor del av värdegrundsarbetet för 

mig som lärare att uppmärksamma och granska de områden och redskap jag använder mig av, 

i syfte att lära. 

 

Vilka normer ska vi då välja att avspegla i vårt val av litteratur när vi väl har granskat dem? 

Förutom det uppenbara, att de ska gå i samklang med värdegrunden, inser jag att det 

förmodligen inte finns en rätt bok, lika mycket som det finns en enda sanning att utgå efter. 

Istället skulle jag vilja påstå att det handlar om att skapa mångfald i de läromedel och 

läseböcker som vi väljer att använda oss av. Att låta våra elever få möta olika former av 

verkligheter, diskurser och karaktärer i flertal böcker så att de får möjlighet att finna och 

upptäcka olikheter och likheter. Kåreland (2011) tar upp problematiken kring att lärare styrs 

av en viss mått av nostalgi i valet av litteratur. Vi väljer böcker som vi själva älskade som 

barn och detta kan leda till att vi undviker den senaste litteraturen som kan kännas främmande 

för oss som lärare, men bekanta för våra elever. Jag vill våga påstå att vi kan och borde 

använda oss av båda sorterna, våra goda klassiker som vi älskar och det senaste, så länge vi 

samtalar. För det är i samtalen med våra elever, kring läseböcker och läromedel som vi får 

möjlighet att synliggöra, diskutera och ge våra elever möjlighet att själva kritiskt granska.  

Med detta vill jag även med några avslutande ord förtydliga att jag med denna studie inte 

påstår att alla normer är av ondo, de så kallade osköna normer, utan att jag är medveten om vi 
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behöver våra normer. De oskrivna reglerna och föreställningar i samhället som hjälper oss att 

förstå vår omgivning och som stödjer oss i vår interaktion med andra. De som förklarar för 

oss hur vi ska tolka de situationer vi hamnar i. Men det som ses som naturligt och normalt, de 

normer som vi följer dagligen, de som uppmuntras måste synliggöras så att vi inte begränsar 

oss själva och andra, i allt från möte med varandra till de läromedel vi väljer att använda. 
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