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Abstract 
 
Norms and values have a central role in teaching and the school should contribute with this knowledge. 
How this is to be done is not concrete expressed in the curriculum and is therefore of importance to 
investigate more closely. The analysis of norms will be made from an intersectional perspective in order 
to be able to create a just picture of how social structures are created. By an intersectional perspective 
is meant that norms should be studied based on its interaction and not individually. This study examines 
which words are used in the production of the categories gender, ethnicity and class, and whether 
norms are presented as independent or dependent factors when explaining social structures. As a 
method, a critical discourse analysis of the textbook Forum 123 (2017) will be made. The result of this 
study shows that intersectionality is mentioned on two occasions in the textbook but does not permeate 
the book in its entirety. The categories gender, ethnicity and class are divided into different sub-
chapters and are distinguished from each other, which is problematic from an intersectional 
perspective. 
 

Nyckelord:  Normer, värden, värdegrund och läroplan 
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1 Inledning 

Skolan är en instans som vilar på en demokratisk grund och som ska se till att eleverna 

inhämtar såväl kunskap som värden under sin skoltid. Enligt Skolverket ska 

utbildningen åskådliggöra och förmedla kunskap och värden om människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor.1 

 

Vid inhämtandet av kunskaper och värden har normer en central roll eftersom det 

handlar om sociala regler och förväntningar på ett visst beteende både inom enskilda 

grupper men även inom samhället i stort. Skolverket understryker att lärare bör ha ett 

normkritiskt perspektiv i sin undervisning eftersom att det sammanlänkar kunskaper 

och värden. Enligt Skolverket så bör ett normkritiskt perspektiv vidtas av lärare bland 

annat i lektionsinnehåll och vid planering. Skolverket menar att ifall en 

normmedvetenhet utvecklas kan detta hjälpa med förebyggandet av diskriminering 

och kränkningar i skolan. Skolverket har alltså ett tydligt mål med vad som ska 

bearbetas i undervisningen, mindre tydligt framgår det hur lärare ska jobba mot dessa 

mål.2  

 

Ett av de viktigaste verktygen som lärare har tillgång till är läroböcker. Detta gäller 

såväl vid planering som urval av innehåll i undervisningen. Det utgör därmed en 

indikation för hur lärare jobbar. De läroböcker som ska användas i undervisningen ska 

utgå från gällande läroplan och då böckerna ligger till grund för elevernas inhämtande 

av kunskap är det viktigt att de uppfyller läroplanens mål. Då normer och värden är det 

som bygger grunden till skolans demokratiuppdrag krävs ett kritiskt förhållningssätt till 

                                                
1Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (Hämtad 2018-12-12) 
2 Åkesson, Emilia. Normer, normmedvetenhet och normkritik. Skolverket. Tillgänglig: 
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-
v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-
skolansvardegrund/Grundskola/302_Framja_likabehandling/del_05/Material/Flik/Del_05_Moment
A/Artiklar/Normer,%20normmedvetenhet%20och%20normkritik_Rev_E%C3%85.docx ,2016, 
(Hämtad 2018-12-12) 
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vad som egentligen står i läroböcker för på så sätt kunna anskaffa sig rättfärdig 

kunskap som är nödvändig för att bli en god samhällsmedborgare.  

 

Denna studie kommer att undersöka hur normer framställs i Samhällskunskapsboken 

Forum 123 som är skriven för gymnasienivå. Analysen fokuserar på normer relaterat 

till klass, etnicitet och kön. Det finns många studier liknande denna, men något som 

skiljer denna studie från andra studier är att denna syftar till att undersöka, med hjälp 

av ett intersektionellt perspektiv, hur normer framställs. Fokus ligger på om dessa 

begrepp framställs som oberoende av varandra eller som relaterade till varandra i en 

samhällsstruktur. Då normer relateras till varandra och analyseras utifrån ett samspel 

så analyseras detta utifrån ett intersektionellt perspektiv.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syfte är att granska hur normer och sociala strukturer framställs ur ett 

intersektionellt perspektiv i läroboken Forum 123 i relation till gällande läroplan. 

 

Syftet konkretiseras genom följande frågeställningar: 

• Vilka beskrivande ord används i relation till respektive kategori vid framställan 

av de olika kategorierna kön, etnicitet och klass? 

• Framställs normer som separata och oberoende faktorer eller som relaterade 

och beroende faktorer i förklaring av sociala strukturer? 
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2 Bakgrund 

Både skolans värdegrund, som ska genomsyra undervisningen, och de mål och 

riktlinjer som finns i Gy11 är relevanta och presenteras därför nedan. Begreppen 

sociala strukturer och makt är återkommande vid analyser av normer och beskrivs 

därför också. 

2.1 Skolans värdegrund med fokus på normer och värden 

Skolan har ett fostransuppdrag där alla elever ska fostras till att bli demokratiska 

medborgare. Enligt Dahlstedt & Olson bygger fostran på en föreställning om ”den goda 

medborgare” där beteende och tankar är några av de faktorer som ligger till grund. Det 

finns principer om hur fostran bör gå till och det formges beroende på hur samhället 

ser ut. Vad skolan i sin tur har för roll i samhällsbyggandet speglas i fostrandet.3 

 

Skolan ska vila på en demokratisk grund och de kunskaper och värden som ska 

förmedlas och sedan förankras hos eleverna bygger på ett antal grundläggande 

värden. Dessa är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor. Dessa värden utgör tillsammans skolans värdegrund.4 Detta uppdrag ses i 

läroplanen som mer än bara ett mål och tanken med värdegrunden är att den ska 

koppla samman skolans fostranuppdrag och kunskapsförmedlingen.5 

 
En utmaning inom skolan är arbetet mot diskriminering och kränkande behandling som 

är ett resultat av normer. För att pedagoger ska kunna uppfylla demokratiuppdraget 

och motarbeta diskriminering inom skolan så menar Dahlstedt & Olson att en 

                                                
3 Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria, Utbildning, demokrati, medborgarskap, 1. uppl., Gleerup, 
Malmö, 2013. s.12 
4 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 
Stockholm, 2011 s.5 
5 Skolverket, Redovisning av uppdrag om skolans värdegrund. 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/5593
5574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2580.pdf?k=2580 , 2009. (Hämtad 2019-01-11) 
s.3 
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normmedvetenhet är central.6 Arbetet med normmedvetenhet och normkritik är 

därför av vikt inom skolan vilket också Skolverket menar och att det inte enbart är 

gynnande för elever utan även för lärare. Det är nödvändigt för att kunna skapa en så 

fördjupad och utvecklad lärandemiljö som möjligt, där kritiskt perspektiv och 

diskussioner utgör en grund i undervisningen. Skolverket menar alltså, för att kunna 

sammanföra arbetet med värden och kunskaper inom skolan så är ett normkritiskt 

perspektiv ett bra verktyg för lärare att anpassa i sitt pedagogiska arbete.7  

 

Arbetet mot diskrimineringen är komplext eftersom att diskrimineringens utseende 

förändras kontinuerligt och då krävs det även att metoderna för bekämpandet av det 

också förändras. Det går inte att arbeta antidiskriminerande med en enda slags metod 

utan metoden för förebyggandet och förhindrandet måste anpassas efter situationen. 8 

Allt handlar inte om det som sägs utan även det som inte sägs, tystnaden kan vara 

diskriminerande. Ett exempel på det sistnämnda menar Skolverket är att inte diskutera 

vem författaren till en lärobok är och vilka erfarenheter författaren har och därmed 

vilka vinklingar denna eventuellt väljer att göra i läroboken.9 

2.2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011 (Gy 11)   

 
Då läroboken ska uppfylla de krav som läroplanen uttrycker och samtidigt uppfylla de 

behov som finns hos lärare och elever så menar Ammert att det är av vikt att 

konkretisera vad som understryks i läroplanen gällande undervisningens utformning.10  

 

Som tidigare lyftes fram så ska utbildningen förhålla sig till de grundläggande 

demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna enligt skollagen.11 I Gy11 

                                                
6Åkesson. 2016. s.1  
7Ibid. s.1  
8 Ibid.  s.7  
9 Ibid..s.7  
10Ammert,Niklas. ”Läroboken som fenomen -i samhället i historien och i undervisningen”. Ammert, 
Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2011 s.28 
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uttrycks detta i uppsatta mål för eleverna. Dessa mål är att eleverna medvetet ska göra 

ställningstaganden utifrån samhällets värderingar om mänskliga rättigheter och de 

demokratiska värderingarna men även utifrån personliga erfarenheter. I detta 

inbegrips att respektera andra människors egenvärden och integritet. Eleverna ska 

aktivt ta avstånd från all typ av förtryck och kränkande behandling och de ska se till att 

hjälpa människor i behov. I möten med andra människor ska eleverna kunna samspela 

och med respekt acceptera skillnader utifrån livsvillkor, kultur, språk, religion och 

historia. Att kunna leva sig in i andra människors situationer och vilja handla utifrån 

andras bästa är också en viktig del som eleverna ska lära sig. Respekten ska inte endast 

gälla de i den närmaste omkretsen utan även i ett större perspektiv.12 

 

För att se till att eleverna uppnår dessa mål så finns det i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11) krav på de som arbetar 

inom skolans verksamhet. Dessa krav är att personal ska se till att eleverna utvecklar 

en känsla av samhörighet, solidaritet och tar ansvar inför andra människor. Inte enbart 

för de människor som är dem närmast utan även för människor i ett vidare perspektiv. 

Eleverna ska verka för solidaritet med grupper som är eftersatta både i och utanför 

landet. Personal ska även se till att främja likabehandling av alla och se till att vara 

uppmärksamma och vidta åtgärder då detta är nödvändigt för att motverka, förebygga 

och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av alla slag. Detta 

förutsätter att de som arbetar inom skolan också ska ha ett demokratiskt 

förhållningssätt och respektfullt bemöta varje elev.13 

 

Läraren är den som ansvarar för undervisningen och därför finns specifikt uttryckta 

krav i Gy11 för dem. De svenska samhällets demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter ska klargöras i undervisningen. Eleverna ska få möjlighet till att diskutera 

konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och de mänskliga rättigheterna i 

                                                                                                                                          
11 Lärarnas riksförbund, & Sverige. (2012). Lärarboken: 12/13: [läroplaner, skollagen, 
policydokument] . Stockholm: Lärarnas riksförbund (LR). s.39 
12 Ibid. s.39 
13Ibid. S.39 
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relation till verkliga händelser. Läraren ska öppet redovisa och analysera tillsammans 

med eleverna olika värderingar, uppfattningar och problemställningar och de 

konsekvenser dessa skapar. Läroplanen Gy11 understryker även att det är viktigt att 

läraren klargör skolans normer och regler och den grund dessa utgör för arbetet inom 

skolans verksamhet och tillsammans med eleverna diskutera och utveckla dem.14  

 

2.3 Ett bredare fokus än tidigare läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (lpf94) 

 

Även om läroplanen Gy11 är öppen för tolkning och är någorlunda generell så 

innehåller den konkretiseringar i förhållande till den äldre läroplanen Lpf94.  Det 

viktigaste exemplet är till skillnad från Gy11 så uttrycker inte lpf94 att utbildningen ska 

utformas utifrån de grundläggande demokratiska värdena och de mänskliga 

rättigheterna i inledningen där mål och riktlinjer gällande normer och värden 

presenteras.15 

 

När de mål som finns för varje elev framställs så kan vi se en avsaknad av denna del 

även i de ställningstaganden man uttrycker att eleverna ska kunna ta. Till skillnad från 

Gy11 så uttrycks inte att eleverna ska göra dessa ställningstaganden utifrån de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna utan 

endast från kunskaper och personliga erfarenheter. 16 

 

Under målet rörande att elever ska respektera andra människor uttrycks detta med 

skillnader i de olika läroplanerna. I lpf 94 så står det att ett mål är att eleven förstår och 

respekterar andra folk och kulturer medan Gy11 uttrycker detta som respekten mot 

människors olika livsvillkor, kultur, religion, språk och historia.17  

                                                
14 Ibid s.40 
15 Lärarförbundet, & Sverige. (2005). Lärarens handbok: Skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, 
FN: s barnkonvention (5. uppl. Ed.). Stockholm: Lärarförbundet. S.45 
16 Ibid. s.46 
17 Ibid. s.46 
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Lpf 94 saknar i presentationen av kraven på personalen inom skolans verksamhet att 

de ska aktivt främja likabehandling. En annan skillnad som kan ses är att lpf94 menar 

att skolpersonal endast ska motverka trakasserier och förtryck medan Gy11 uttrycker 

att det är av vikt att man uppmärksammar och agerar för att motverka, förebygga och 

förhindra trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Diskriminering och 

kränkande behandling uttrycks alltså inte i lpf94 utan där benämns förtryck istället. 

Något om att förebygga och förhindra sådana handlingar saknas i kraven på all 

skolpersonal i lpf94. Likaså saknas ett uttryck av kravet på att personalen inom skolans 

verksamhet ska ha ett demokratiskt förhållningssätt och kravet på att visa respekt mot 

den enskilda eleven. Detta är endast ett krav som finns på läraren enligt lpf94.18  

 

Precis som med det demokratiska förhållningssättet och respekten mot enskilda elever 

så har lpf94 endast som krav på läraren att vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka kränkande behandling av alla slag. Att förhindra kränkande 

behandling finns inte uttryckt i lpf94 under något av dessa krav och mål inom skolans 

verksamhet men det står i gy11. Ytterligare skillnader som kan uppmärksammas 

mellan de olika läroplanerna är att kraven på läraren i lpf94 benämner klargörandet av 

de grundläggande värdena och inte de grundläggande demokratiska värdena som 

Gy11 belyser. De ingår heller inte att klargöra de mänskliga rättigheterna i lpf94.19  

2.4 Sociala strukturer och makt 
 
Sociala strukturer är ett resultat av hur vi beter oss och vilka förväntningar vi har på 

varandra och är därför av vikt att belysa. Den sedan rådande strukturen skapar i sin tur 

en förväntning på ett viss beteende hos oss. Lika så gäller det makt då normer medför 

en överordning och en underordning där de som passar in i normen har makten. 

 

                                                                                                                                          
 

18 Ibid. s.46 
19 Ibid. .s.46 
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Normer skapar en modell för ett visst socialt acceptabelt handlande, d.v.s. hur vi 

förväntas bete oss i olika situationer. Hur vi sedan handlar resulterar därefter i 

strukturer. Så som majoriteten handlar blir då den så kallade ”normen” och den 

struktur som vi förväntas att förhålla oss till. Strukturer är bestående och styrande 

samhällsförhållande i relation till makt. Ett exempel av det viktigaste sociala 

strukturerna är språket. Språket, precis som andra strukturer skapar möjligheter men 

även begränsningar, i detta fall beroende på den ordning vi sätter orden när vi skriver. 

Om det är oordning på orden så fallerar hela meningens betydelse och kan bli svår att 

förstå.20 

 

När de sociala strukturerna utformas så görs det utifrån normer. Dessa normer 

kategoriseras utifrån kön, etnicitet, sexualitet m.m. Vad som bestämmer den rådande 

normen i kategorierna beror på vilka som innehar makten. Dessa maktkategorier kan 

inte delas upp i separata delar utan de samspelar, vilket är grundtanken bakom 

intersektionalitetsbegreppet som denna studie kommer grunda sig på.21 Detta 

presenteras vidare i teoridelen.  

  

                                                
20 Kristina Boréus & Charlotta Seiler Brylla ”Kritisk diskursanalys”. Boréus, Kristina & Bergström, Göran 
(red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Fjärde 
[omarbetade och aktualiserade] upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018 s.310-311 

21 Alkestrand, M. (2016). Magiska Möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl Och Cirkeln I Skolans 
Värdegrundsarbete. s.105  
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3 Forskningsöversikt 
 
Det finns omfattande tidigare forskning om analys av läroböcker med fokus på normer 

och värden som påverkar undervisningen. Nedan presenteras ett urval av dessa 

forskningar. 

3.1 Läroboksanalys 
 

Fokus vid läroboksanalyser har tidigare varit att studera hur rådande 

samhällsförhållanden påverkar innehållet. På senare tid har fokus förändrats och 

analyser fokuserats på förmedlingen av innehållet i läroböckerna vid undervisning. 

Analyser som sådana utgår ofta ifrån processuella perspektiv, där utgångspunkten är 

hur något presenteras och förmedlas. Läroböcker kan också analyseras ur ett 

strukturellt perspektiv, något som tidigare läroboksanalyser lagt fokus på, rörande hur 

samhällsförhållanden påverkar innehållet. Till sist finns det funktionella perspektivet 

som riktar fokus på själva innehållet som läroboken förmedlar.22  Denna studie 

kommer ta fasta i det processuella perspektivet eftersom att det är mest relevant i 

relation till syftet. 

 

Enligt Karlsson finns det två grundläggande tolkningsmönster av läroböcker och dessa 

är att läroböcker är maktens spegel, att författare i böckerna speglar ett ideal för att 

behålla sin maktposition. Det andra är att författaren med hjälp av sina böcker präglar 

elevernas identiteter och världsbild.23 Det finns ett samband mellan dessa två 

tolkningsmönster men de är inte nödvändigtvis förenliga med varandra. Karlsson 

betonar läroböckers framträdande roll i undervisningen och innehållet som bearbetas 

kontinuerligt, systematiskt och långvarigt inom pedagogiska institutioner. Han menar 

att innehållet i läroböckerna når elever som ännu kanske inte har uppnått en tillräcklig 

                                                
22 Ammert. 2011 S.29 
23 Karlsson, Klas-Göran. ”Läroboken och makten -ett nära förhållande”. Ammert, Niklas (red.), Att 
spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.45 
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analytisk och kritisk förmåga och problemet är då att läroböckerna framstår som en 

sanning från pärm till pärm om än de inte alltid överensstämmer med verkligheten.24  

3.2 Innehållet i läroböcker 
 
I relation till de styrdokument som finns inom skolan ska läroböcker överföra ett 

relevant innehåll. Läroboken representerar den samhälleliga situation som den tillkom 

i och är ett uttryck för vad som ska förmedlas och hur detta ska göras.25  

 
Enligt en studie gjord av Skolverket så utgår läroböcker från ett vi, ett vi som följer 

normen och följer de ideal som samhället byggt upp. Detta är problematiskt menar 

Skolverket eftersom att de som inte inkluderas i vi:et kan uppleva att de kränks.26  

 

Ett av de stora problemen med läroböckerna är att en ensidighet kan träda fram och 

exempel som lyfts fram kan skildras genom idealet mot en extremistisk uttryckt 

motsats. Att rymma allt däremellan är en omöjlighet men Skolverket menar att 

problemet med detta är att utrymme för nyansering och problematisering kan 

förloras.27 

 

Vid en analys av läroböcker, även den gjord av Skolverket, så visar det sig att 

läroböcker ibland uttrycker stereotypiska och onyanserade exempel vilket är något 

som kan uppfattas vara diskriminerande och kränkande. Det har visat sig att trots 

försök till att minska diskriminering genom lagstiftning så har detta inte minskat utan 

endast ändrat form och i och med det blivit mindre synlig. Detta gör att 

diskrimineringen är svårare att upptäcka, bemöta och bekämpa.28 

Berge betonar att för att undvika problematiska texter där exempelvis normer 

förstärks så är det av vikt att lärare tillsammans med elever kritiskt granskar de 
                                                

24 Ibid. s.45 
25 Ammert, Niklas. 2011. s.28 
26Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, 
Stockholm, 2006 s.43-44 
27 Ibid. s.43-44 
28 Ibid. s.42  
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läroböcker som används i skolan. Detta med tanke på att läroböckerna utgör en 

central roll i undervisningen. 29 

 

Vid en annan studie där det undersökts hur läroböcker uttrycker jämställdhet i relation 

till kön visade det sig att i majoriteten av läroböckerna som studerades så behandlas 

jämställdhet i relation till kön som ”isolerade öar”, d.v.s. att relationen mellan detta 

berörs inte, och genomsyrar heller inte texten i sin helhet.30  

 
Läroböcker kan enligt Härenstam ses som en kompromissprodukt där något som ”den 

perfekta läroboken” inte existerar. Det är omöjligt att göra en perfekt lärobok om man 

vill göra en lärobok som ska vara tillgänglig i språk och i en accepterad längd för 

eleverna. Läroböckerna baseras på ett urval av kunskapsstoff som skildras och med 

exempel som är något extremistiska för att belysa skillnader.31 

 

Skolverket betonar att det är problematiskt att läroböcker är en kommersiell produkt 

då det påverkar att innehåll och upplägg är baserat på sådant som kommer att sälja. I 

studien gjord av Skolverket belyses att det finns likheter i upplägg mellan olika 

läroböcker, något som Skolverket i tidigare forskning också noterat. Detta visar sig 

bero på att författarna vill att deras bok ska sälja och förhåller sig därmed efter ett 

upplägg som har visat sig vara efterfrågat. Däremot så har kvalitén visat skilja sig en 

aning enligt Härenstam.32 

 

Härenstam betonar att grunden i en lärobok ska vara baserad på forskning och utöver 

detta även lämna utrymme för läsaren att tänka själv genom att problematisera och 

kritisk granska texten. För att detta ska kunna vara möjligt så krävs det att texten är 

förståelig för en elev. För att uppnå att eleverna förstår texten men att läroboken ändå 

                                                
29 Berge, Britt-Marie ”Jämställdhet och kön” Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: 
läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s.159 
30 Ibid.s.165 
31 Härenstam, Kjell. I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket 
(Red.), Stockholm, 2006  s.47 
32 Ibid s.47 
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uppfyller de krav på kvalitén som den förväntas uppfylla så står läroboksförfattaren 

inför ett dilemma. Skolverket menar att detta dilemma gäller ifall texten ska 

genomsyras av vetenskapliga begrepp som kan vara svåra för en elev att förstå men 

som är korrekt uttryckt eller en mer tvivelaktig terminologi som ökar förståelsen hos 

eleven. Den ena gör att eleven kanske inte alls begriper texten och dess innehåll 

medan den andra skapar utrymme för eventuella missförstånd och felaktiga tolkningar 

av texten. Det sistnämnda är enligt Skolverket det man bör utgå från som 

läroboksförfattare.33 

 

Härenstam menar alltså att ett sätt att lyckas göra sin lärobok bättre än andra 

författares är att uppnå en så stor överensstämmelse med läroplaner och kursplaner 

som möjligt. Eftersträvansvärt i läroböcker är att allsidighet, nyansering och 

problematisering är framträdande.34  

 

I sin helhet fokuserar alltså många studier liknande denna på bland annat kvalitén och 

relevansen av innehållet i läroboken, hur innehållet förmedlas utifrån ett ”vi” och dess 

effekter och även huruvida normer framställs utifrån könsstereotypiska och 

onyanserade exempel. Något som däremot inte studeras är huruvida läroböckerna 

använder sig av ett intersektionellt perspektiv vid framställan av normer i relation till 

sociala- och samhällsstrukturer.  

 

Det uttrycks konkret av Skolverket att ett normkritiskt perspektiv bör genomsyra 

undervisningen och intersektionalitet är ett instrument som skapar möjlighet till att 

uppnå detta. Det finns alltså en kunskapslucka kring intersektionalitet i relation till 

läroböcker. Det är denna kunskapslucka som denna studie har för avsikt att fylla. 

  

                                                
33 Ibid.  S.47 
34 Ibid s.48 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

I följande kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten som kommer användas i 

denna studie. 

4.1 Intersektionalitet  
 

Intersektionalitet är ett perspektiv som har till syfte att synliggöra specifika situationer 

av förtryck som skapas i en korsning av normer.35 Begreppet myntades år 1989 av 

Crenshaw men har en lång historia som grundar sig i det feministiska tänkandet.36 

Crenshaw menar att fokus bör ligga på de som är mest förtryckta då ambitionen 

bakom denna teori är att skapa en förändring i samhället. Förändras förtrycket mot 

dessa så kommer detta gynna även andra förtryckta grupper. Exempelvis om den 

svarta kvinnan inte längre förtrycks så kommer kvinnan i allmänhet att befrias från 

förtryck enligt Crenshaw.37 

 

Intersektionalitet som analysverktyg används vid studier av hur sociokulturella 

hierarkier och hur maktordningar interagerar och skapar inkludering och exkludering i 

de samhällskonstruerade kategorierna genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, 

ålder/generation, nationalitet m.fl. Syftet med en sådan analys är att studera hur dessa 

kategorier konstruerar varandra.38  

 

Även Skolverket använder sig av detta begrepp och i arbetet mot en mer jämställd 

skola så lyfts begreppet fram som en central faktor. Skolverket beskriver 

intersektionalitet enligt: 

                                                
35Nationalencyklopedin, intersektionalitet. Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intersektionalitet (hämtad 2019-01-14) 
36 Alkestrand. 2016, s.105 
37 Crenshaw, Kimberlé. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique 
of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics [1989]”. Bartlett, Katharine T. 
& Kennedy, Rosanne (red.), Feminist legal theory readings in law and gender, Routledge, New York, 
2018 s.73 
38Lykke, Nina, 'Nya perspektiv på intersektionalitet: problem och möjligheter', Kvinnovetenskaplig 
tidskrift., 2005(26):2/3, s. 7-17. s.7 
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 "Ett samhällsvetenskapligt begrepp som innebär att man synliggör specifika 

situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för olika maktrelationer. Det är 

ett begrepp för bred analys av maktrelationer där grundtanken är att flera perspektiv 

samverkar med och påverkar varandra både positivt och negativt. Genus, etnicitet, 

sexualitet, socioekonomisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning och ålder är olika 

faktorer som kan samverka i detta sammanhang."39 

 

Feministiska rörelser kritiseras för att fokus ofta endast ligger på en faktor, d.v.s. kön. 

Många gånger är kvinnorna som debatterar om feminism vita och kommer från 

medelklassen.  I princip alltid när feminismen beskriver upplevelsen för en kvinna 

analyseras patriarkatet, sexualiteten eller andra ideologier. Sällan analyserar detta i 

samband med etnicitet. Patriarkatet definieras och beskrivs därmed utifrån vita 

kvinnors erfarenheter. Det görs ett missvisande antagandet av att svarta kvinnor inte 

har samma roll inom familj och andra institutioner som vita kvinnor och att svarta 

kvinnor därmed är befriade från förtrycket av patriarkens norm.40  

 
En analytisk konsekvens ur ett intersektionellt perspektiv är alltså att endast lägga vikt 

på en kategori, exempelvis kön, för att beskriva diskrimineringen och det förtryck det 

medför. Diskriminering är ett komplext fenomen och kan inte förstås genom att endast 

undersöka en enskild faktor. Som exempel för att förtydliga vad en intersektionell 

analys bör beakta så lyfts här en händelse fram där en svart kvinna stämmer ett 

företag för att de inte anställde henne på grund hennes hudfärg och kön. Domstolen 

undersökte fallet som två separata faktorer och kunde då se att företaget hade haft 

svarta anställda tidigare och kvinnor lika så, därför lades åtalet ned.41  

 

                                                

39 Utbildningsdepartementet, Redovisning av uppdrag om att främja jämställdhet inom 
skolväsendet. 2015. Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/5593
5574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3392.pdf;jsessionid=EEFB667E658EBA8566AF8
CF6D6C37C99?k=3392 (hämtad 2019-01-08) 

40Crenshaw. Kimberlé. 2018 s.67  
41 Ibid. s.58-59 
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Något domstolen inte tog i beaktande var att de svarta anställda som företaget haft 

var - män, och de kvinnor de haft anställda var - vita. Av anledningar som detta har 

domstolen begått ett misstag utifrån ett intersektionellt perspektiv då det handlar om 

att företaget inte anställer - svarta kvinnor. Det handlar om en grupp människor som 

både är underordnade i ras och i kön och dessa kvinnor diskriminerades av företaget 

vilket var något domstolens inte förstod enligt Crenshaw.42   

 

En beskrivning av intersektionalitet som en additiv förståelse är problematisk. En 

analys av maktordningar utifrån enskilda faktorer som skapar separata strukturer som 

interagerar med varandra men inte intra-agerar ger inte rätt verklighetsbild. 43 

 

Intersektionalitet kan användas för att hjälpa förstå de sociala orättvisorna som finns 

genom att inte utgå från enskilda faktorer utan från hur faktorer 

interagerar/samverkar. Då sociala dynamiker slås samman och skapar unika 

utmaningar faller det utanför ramen och förståelsen fallerar. Intersektionalitet innebär 

en breddning av ramen, analysen görs utifrån flera kategorier och inte bara en. En 

enkel lärdom är att se problem utifrån en intersektion.44  

 

För att skapa förändring och annorlunda handlande som ligger till grund för detta 

teoretiska perspektiv så hjälper det inte med att endast byta ut ord som antingen/eller 

mot både/och utan interaktion skapar en förvirring då en ”vägkorsning” som detta 

betyder innebär vägar som sedan fortsätter åt olika håll. Detta är problematiskt 

eftersom att det handlar om dynamiska sammankopplingar av sociala kategorier och 

särskiljande maktordningar som hänger samman och ständigt är föränderliga. 45 

 

                                                
42 Ibid. s.58-59 
43 Kimberlé Crenshaw, The urgency of intersectionality, TEDWomen 2016 [video] 
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality.Fusion/discussio
n (hämtad 2019-01-10) 
44 Ibid. 
45Lykke.2005 s.10 



 20 

Intersektionalitet behöver inte alltid ge önskat utfall utan kan splittra ett samhälle 

också. Detta genom ”konkurrerande intersektionalitet” som är ett sätt att sätta vissa 

sociala kategorier som prioritet. Exempelvis feministiska socialister som prioriterar 

klass över andra kategorier eller feminismen som många gånger prioriterar kön. I och 

med denna prioritering av analys av enbart vissa maktobalanser så kan andra 

kategorier försummas och kategorierna kan inte förstås utan varandra. Exempel på 

detta är ”kvinnan” som inte kan förstås utan varken ”etnicitet” eller ”klass” eftersom 

förutsättningar, erfarenheter och möjligheter är olika beroende på andra variabler än 

endast kön som exemplet var i detta fall.46  

 

Trots att det finns en del problem med intersektionalitet som begrepp och att 

begreppet många gånger är otydligt med sin innebörd så finns det även möjligheter 

med detta begrepp. Det fungerar som ett bra sorteringsinstrument från för att förstå, 

exempelvis vid en granskning av läromedel som är syftet med denna studie, men det 

behöver nödvändigtvis inte förklara utvecklingens fortlöpande. Med intersektionalitet 

som teoriram kan texten analyseras hur kategorier framställs men även skapa en 

diskussion kring problematisering av olika framställanden och icke-framställanden.47 

Skillnader finns och bör analyseras på ett respektfullt sätt. En korrekt användning vid 

analys ska inte ge utrymme till för enkla identitetskonstruktioner.48 

 
Denna teori kommer fungera som ett verktyg vid analysen av läroböckerna kring hur 

normer framställs. Fokus kommer ligga på om normerna framställs enskilt eller 

sammankopplas i ett beroende av varandra vid förklaring av sociala strukturer men 

även fokus på vad som inkluderas och vad som exkluderas i texten.  

  

                                                
46 Ibid.. s.10 
47 Ibid. s.13 
48 Ibid.. s.15 
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5 Metod 

Detta avsnitt redogör vilken metod som använts i studien och vilka val och avvägningar 

som gjorts före och under studiens gång.  

5.1 Kvalitativ metod 

Forskningsmetod i denna studie är en diskursanalys av samhällskunskapsläroboken 

”Forum 123”. I denna lärobok finns alla kurser i en, d.v.s. kurs 1,2 och 3 i samma bok. 

Det kvalitativa synsättets huvuduppgift är att tolka och förstå, vilket denna studie 

kommer handla om.49  

 

Läroböcker är ett av många läromedel som används i skolan men då en avgränsning 

krävs för att kunna genomföra denna studie så blev en lärobok, Forum 123, det 

material som studien kommer utgå från. Detta kommer vara tillräckligt då 

läroböckerna har liknande upplägg och innehållet är relaterat till samma 

styrdokument.  Studien kommer däremot inte vara representativ men det är inte 

heller avsikten. Denna studie är inte en recension av Forum 123 utan fokus ligger på 

diskurser som finns representerade i innehållet i boken. 

5.2 Diskursanalys av texter i läroböcker 
 
Språket påverkar vårt skapande av en verklighet utifrån det vi läser och därför ska en 

granskning av texter i en lärobok genomföras. Det krävs en eftertanke, inte bara av det 

som innesluts i texterna utan även det som utesluts, därav valet att göra en 

diskursanalys. 50 

 

Diskursanalys är inte någon enhetlig metod men det som utgör diskursanalysens 

gemensamma nämnare är "ett bestämt sätt att tala om och förstå [...] ett utsnitt av 

                                                
49 Stukát, Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2011 s.36 
50 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, 
Stockholm, 2015 s.90 
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världen".51 I denna studie kommer en kritisk diskursanalys att göras. En kritisk 

diskursanalys innebär en undersökning och analys av relationen mellan diskurser och 

samhällsuppbyggnad.52 Då studiens syfte är att granska en lärobok utifrån hur normer 

och sociala strukturer framställs så används denna metod för att granska texterna och 

framställan av de olika normerna. 

 

Winter Jørgensen och Phillips betonar några premisser när det gäller angripandet av en 

diskursanalys. Dessa premisser är att vi inte direkt kan betrakta världen som en 

objektiv sanning. De föreställningar vi skapar genom erfarenheter är inte alltid den 

världsliga sanningen utan det är en sanning vi skapat genom kategorisering. Vår 

erfarenhet kulturellt och historiskt formar också den ”sanning” som vi skapar. Genom 

ett diskursivt handlande konstruerar vi alltså den sociala världen vi lever i och bevarar 

en del sociala mönster. Vad som menas med detta är att människan skapar en sanning 

av världen genom ett visst socialt beteende, beteendet kan vara skilda i olika sociala 

konstruktioner. Våra identiteter skapas sedan utifrån den värld vi lever i och de 

värderingar som finns.53  

 

Genom en social interaktion genereras kunskaper och tillsammans byggs 

gemensamma sanningar upp. Vid en bestämd och gemensam syn av världsbilden så 

skapas naturliga och onaturliga handlingar. Vad som är naturligt och onaturligt 

bestäms utifrån normen. Om synen på världsbilden skiljer sig åt så skapas olika sociala 

handlingar. Den kunskap och sanning som den sociala konstruktionen i detta fall 

medför får då sociala konsekvenser.54 

 

Språket är i den kritiska diskursanalysen både en handling som människor påverkar 

världen genom och en handling som både är socialt och historiskt besutten.55 

                                                
51 Ibid. s.92 
52 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Discourse analysis as theory and method, Sage, 
London, 2002 s. 7 
53 Ibid.  s.11-12 
54 Ibid..s.12 

55 Winther Jørgensen, M., Phillips, L., & Torhell, S. (2000). Diskursanalys som teori och metod . s.68 
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Fairclough som är professor i lingvistik understryker vikten av den lingvistiska analysen 

när man gör en diskursanalys. Många gånger kan man med hjälp av denna analys hitta 

drag i texter som man annars inte lägger märket till när man läser. Sedan genom denna 

systematiska analys kan grundliga belägg ges för de påståenden man gör utifrån 

texterna. Det är av vikt att vara transparent i hur man utformat analysen för att ge 

läsaren en möjlighet att följa stegen till utfallet av resultatet. Detta för att läsaren ska 

ha chans till att ta ställning till det som läses.56  Skolan är bland annat till för att skapa 

vissa diskurser och därmed i förlängningen vissa typer av handlingar. 

 

För att kunna göra en detaljerad analys av textens egenskap krävs ett bestämt verktyg 

som hjälper vid kartläggningen av hur diskurserna i texten är med och skapar en 

verklighet för läsaren.57 Två redskap som används vid analys är transivitet och 

modalitet.58 

 

Vid analys av transitiviteten undersöks hur händelser och processer sammanfogas eller 

inte med subjekt och objekt. Olika framställningar av händelser och processer skapar 

ideologiska konsekvenser och detta är av intresse att belysa vid en analys av 

transivitet. Exempel på en sådan framställning kan vara ”Ett stort antal lärare 

avskedades idag”. Här sker ett utelämnande av agenten som avskedade dessa lärare 

och det låter snarare som något som bara hände utan agenten att dessa lärare 

avskedades. Vid sådan framställning fråntas ansvaret från aktören och vikten läggs på 

de effekter som skapats och inte den process och handlingar som ledde fram till 

detta.59 

 

När modalitet, med andra ord ”sätt”, analyseras ligger fokus på den grad talaren 

instämmer i en händelse. Exempelvis ”Det är gott med ost”, ”Jag tycker om ost” och 

”Ost är ganska gott” är olika sätt att uttrycka sig, d.v.s. olika modaliteter där den som 

                                                
56 Ibid s.139-140 
57 Ibid. s.87 
58 Ibid.. s.87 
59 Ibid. .s.87 
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säger detta binds samman på olika vis med påståendet. Ett slags modalitet är sanning. 

Beroende på vilken diskurs man analyserar och hur hög grad av säkerhet den uttrycker 

så kan olika sanningar framställas. Till exempel kan samma händelse i Aftonbladet 

beskrivas med en sanning medan en annan sanning kan beskrivas i facklitteratur. 60 

 

I analysen av läroboken så kommer dessa redskap till användning då framställandet av 

vad som uttrycks och inte uttrycks i texten belyses men även vid analysen på vilket sätt 

författaren gör sina framställande av normer och kategorier.  

5.3 Metoddiskussion 
 

Syftet med denna studie är att analysera text utifrån den mening den har, dvs vad 

författaren förmedlar till läsaren som i detta fall är elever, och hur de utvalda 

kategorierna beskrivs. Av denna anledning är en diskursanalys relevant då det ger 

djupet av analysen som kommer vara behövlig i denna studie. 

 

Vid en sådan analys finns risk att den kan bli subjektiv beroende på vad just forskaren 

anser vara viktigt och betydelsefullt och det kan vara så att en annan som gör samma 

studie analyserar detta annorlunda och får fram ett annat resultat. Denna 

problematiska aspekt beaktas i denna studie men går inte att frigöra sig från och jag 

har därför en underrubrik ”Analysram” för att så gott som möjligt vara transparent och 

klargöra för vilken analysmodell som använts. I resultatdelen presenteras också utdrag 

ur läroboken följt av analys för att säkerställa att inte vilseleda läsaren i hur tolkningen 

gjorts.  

 

Något att ta i beaktande vid en analys av texter, i detta fall texter i en lärobok, är att 

det kan ske rekontextualiseringar som analytiskt kan delas upp i tre delar. Den första 

delen är att ha i beaktande att när ett uttryck väljs ut så plockas uttrycket ut ur sin 

kontext och innebörden kan förändras ifall detta görs på felaktigt sätt. Det andra är att 

                                                
60 Ibid. s.88 
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uttrycket kan ha formulerats om för att anpassas i en ny kontext, exempelvis vid 

komprimerande av texter. I detta fall kunskapsstoff från omfattande forskningar till en 

lärobok. Sist bör man ha i beaktande att ett uttryck kan ha infogats i ett nytt 

sammanhang, exempelvis en rubrik som egentligen är en del av en längre text. 

Rekontextualiseringar kan förändra budskapets innebörd och bör beaktas med 

försiktighet.61 

 

5.4 Urval 

Den lärobok som kommer studeras är Forum 123 (2017) och tanken med studien är att 

belysa hur Forum 123 framställer normer. 

 

Forum blev utvald utifrån kriterier som sattes upp inför denna studie. Dessa kriterier 

var att läroboken skulle vara anpassad för gymnasial nivå, vara skriven med 

utgångspunkt från nya läroplanen Gy11, vara publicerad av ett stort och välkänt förlag 

samt att läroboken skulle innehålla alla tre kurser 1,2 och 3. Anledningen till valet av 

en bok med samtliga kurser är att de som endast innehåller en kurs ger inte den 

önskade bredden av material som önskas.  

 

Forum 123 är uppdelad i fem olika block: Kultur, Ekonomi, Politik, Påverkan och medier 

och Samhällsvetenskap. Blocken kommer dock inte att dela upp studien i olika kapitel 

utan hur boken i sin helhet framställer kön, klass och etnicitet är det centrala. I 

enlighet med läroplanen ska normer och värden kontinuerlig genomsyra 

undervisningen och i relation till detta kommer därför analysen omfatta läroboken 

som helhet. 

 

De sju diskrimineringsgrunderna som finns enligt diskrimineringslagen är kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 

                                                
61 Ekström, M., & Larsson, L. (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap (2. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. S.251 
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sexuell läggning och ålder. Sedan religion eller annan trosuppfattning som efter en 

ändring år 2017 numer är inskriven som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen.62 

Alla dessa kategorier kommer inte användas i denna studie utan fokus kommer ligga 

på kön, etnisk tillhörighet och klass. Klass är en kategori som inte är nämnd som en 

diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen men är en väsentlig kategori i denna studie 

i relation till kön och etnicitet. Dessa kategorier går inte att förstås utan varandra då de 

är förbundna i en dynamisk interaktion.63  Dessa tre kategorier är de som klassiskt 

studeras vid intersektionella analyser. Klass kommer därför att beaktas som en 

diskrimineringsgrund.   

5.5 Analysram 

Som metod för bearbetning av det insamlande datamaterialet har en analysram 

utformats av intersektionalitetperspektivet utifrån tre kategorier, kön, etnicitet och 

klass. Tillvägagångssättet för analysen av läroboken kommer vara att lägga vikt på ord 

som är förankrade med dessa kategorier och kritiskt analysera framställandet av dessa 

normer. Meningar kommer brytas ner och analyseras utifrån hur meningen är 

uppbyggd och vilka ord som omringar beskrivandet av kategorierna. 

 

Analysen kommer utgå från Faircloughs tredimensionella modell som är visualiserad i 

figur 5.1.  

                                                
62 Diskrimineringsombudsmannen,, Diskrimineringslag 2008:567 (Ändring införd t.o.m. SFS 
2017:1128.) Tillgänglig: 
 http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/diskrimineringslag-2008-
567.pdf?fbclid=IwAR3UdwtjMQz_FMVi5hP1q43YmVAMQprKekCXU1MRCcduUIJZxj0rKqyY_qA 
(hämtad 2019-01-10) 
63 Lykke.2005. s.8 
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Figur 5.1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys64 

 

Modellen bygger på en analys som utgår från tre olika dimensioner, text, diskursiv 

praktik och social praktik. Textanalysen, den första dimensionen, fokuserar på formella 

drag i texten där diskurser och genrer språkligt skapas, exempel på detta kan vara ord 

och grammatik.65 Mitt fokus kommer vara att studera vilka ord som omringar 

begreppen kön, klass och etnicitet och huruvida det är i ett problematiserat eller 

oproblematiserat samband. Ett urval kommer göras på upp till tio ställen där 

kategorierna diskuteras för att belysa de ord som används i relation till dem. 

 

Analysen av diskursiv praktik, den andra dimensionen, koncentreras på hur 

produktions- och konsumtionsprocesser är samhöriga med texten. Diskursen och 

språkbruket som författaren använder i texten för att förmedla sitt syfte är det som 

läsaren bygger sin tolkning utifrån. I denna studie kommer detta analyseras utifrån ett 

intersektionellt perspektiv där fokus kommer ligga på hur normer framställs, som 

enskilda förklaringsfaktorer eller som ett samspel, som påverkan av sociala 

strukturer.66 För att analysera detta i texten så kommer underliggande frågor att 

                                                
64 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. 2000 s.74 
65 Ibid. s.74-75 
66 Ibid. s.74-75 
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ställas. Dessa frågor är ”Hur beskrivs eventuell diskriminering?” och ”Är det skrivet ur 

ett intersektionellt perspektiv?” 

 

Den tredje dimensionen i denna diskursiva analysmodell är att studera den bredare 

sociala praktiken, dvs hur förhållandet mellan de tidigare två nämnda dimensionerna 

ser ut. För att göra detta krävs att man inte endast gör en diskursanalys utan även 

använder sig av sociologisk teori och kulturteori. Då endast en diskursanalys ska göras 

så kommer denna dimension att uteslutas.67  

 

  

                                                
67 Ibid. s.74-75 
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6 Resultatredovisning och analys 

Genom en kritisk diskursanalys av läroboken Forum 123 gällande hur normer framställs 

i texterna så har följande resultat som presenteras nedan framkommit. 

6.1 Forum 123 
Läroboken som studeras är utgiven 2017 och förväntas därmed vara aktuell och följa 

den nuvarande läroplanen från 2011. Det krav som finns på skolans demokratiuppdrag 

förväntas representeras genomgående i boken. Huruvida detta är uppfyllt presenteras 

nedan. 

6.1.1 Beskrivande ord av de olika kategorierna 
 

För att tydliggöra de ord som omringar de olika kategorierna så har jag nedan valt att 

göra en tabell där det framgår vilka ord som hittats. Tabellen redogör för kategorierna 

kön, klass och etnicitet uppdelade i olika begrepp som berör kategorierna. Kön 

avgränsades till de juridiska kön vi har i Sverige och klass och etnicitet avgränsades 

med de begrepp som var återkommande. Att ta i beaktande är att dessa ord är 

plockade ur sin kontext. De ger endast indikationer på de val av ord som används av 

författarna för att skildra skillnader mellan de olika motpolerna inom vardera 

kategorien. Orden är sedan indelade i problematiserat och oproblematiserat beroende 

på den kontext där orden används. Ifall ett ord plockas ur en text där en 

problematisering i relation till kategorin görs så faller den under problematiserat 

annars under oproblematiserat. Vid begrepp som kontinuerligt återkommer så gjordes 

slumpmässiga nedslag med max tio beskrivande ord. Vid analys av dessa begrepp så 

omringas de av följande ord: 
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Figur 1. Tabell över kategorierna och ord som relateras till dem. 

I sin helhet beskrivs de olika kategoriernas utifrån de olika motpolerna. Anledningen till 

att det är på detta sätt kan vara för att klargöra på ett tydligare sätt hur de skiljer sig åt 

men detta är något som också bör problematiseras då detta kan skapa en felaktig bild.  

Ett förtydligande av författarna att det finns olika definitioner av exempelvis ”fattiga” 

och ”svensk” hade kunnat vara på sin plats. Författarna kanske menar att detta är ett 

tydliggörande i det stora hela och att det sedan är upp till läraren att se till att det i 

undervisningen diskuteras om de olika mellanskikt som också finns.  

 

Resultatet visar också att till stor del används många ord oproblematiserat i relation till 

kategorin den beskriver. Detta kan medföra att en ensidighet träder fram i 

framställandet av kategorin men framförallt så kan det medföra ett förstärkande av 

normen. Bitvis problematiserar dock boken kring normförstärkande ord genom att 
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lyfta fram de problem som förstärkandet av normen kan skapa men det är långt ifrån 

genomgående i bokens helhet. 

6.1.2 Normer som enskilda faktorer 
 
Läroboken i sin helhet håller ett ganska restriktivt förhållningssätt till förstärkning av 

normer och problematiserar bitvis kring hur normer påverkar på gott och ont. Exempel 

på restriktioner till förstärkande av normer är vid en diskussion kring en 

leksakstidningsbilder på Superman som står med en dockvagn och lyfts fram enligt:  

 

”Reklam riktad till barn innehåller ofta mycket tydliga könsstereotyper. Pojkar ska 

tävla, vara aktiva, tycka om aggressiva lekar och gilla färgerna svart, rött och silver. 

Flickor ska tycka om att vårda, sköta hushållssysslor, och se ut som prinsessor i rosa, 

ljusblått och andra pastellfärger.” ... ”Modern forskning menar att könsrollerna alltid 

påverkas av omgivningen. Det finns alltså inget som gör att flickor tycker om rosa och 

pojkar tycker om blått. Det är inte heller genetiskt programmerat att pojkar ska 

föredra krigslekar framför matlagning. Det är snarare så att normer i samhället styr 

barn i en könsstereotyp riktning.”68 

 

Var på de tillägger: 

 

”Det finns rimligen ingen som förlorar på att normer blir mindre begränsande och mer 

tillåtande.”69 

 

Detta exempel tydliggör hur normer visar sig och hur samhället styr dessa normer. 

Med hjälp av bilden på Superman med en barnvagn som är normbrytande, vill 

läroboken även lyfta fram vilka motstånd som liknande reklam mött från olika 

främlingsfientliga tidningar som ”Fria tider” som menar att detta manipulerar 

könsrollerna. De uttrycker detta som problematiskt men varför det skulle vara 

                                                
68 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma 
utbildning, Stockholm, 2017 s.457 
69 Ibid.s.457 
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problematiskt framgår inte. Att inte problematisera eller öppna upp för t.ex. frågor kan 

tänkas vara problematiskt i relation till det Skolverket skriver. 

 
När kvinnor och män diskuteras i läroboken framkommer könsstereotypiska ord i 

relation till begreppen. Kvinnor beskrivs i många sammanhang som de utsatta och 

svagare än männen. De skaffar barn, sköter vårdnaden om barnen och har inte 

möjlighet till samma karriär på grund av att de är hemma mer än män. Män i sin tur är 

starka, dominanta och har större chans att sitta på chefspositioner. Något att beakta 

här är att dessa beskrivningarna sker i relation till att man beskriver utvecklingen av 

samhället från förr till nu. Dagens samhälle beskrivs någorlunda lika men med betoning 

på att det skett en förändring och att kvinnan nu fått en starkare roll i samhället i 

relation till mannen. Att kvinnor och män ska vara på olika sätt och gilla olika saker är 

något som diskuteras och problematiseras och som exempel tas heterosexualitet upp. 

Heterosexualitet beskrivs enligt: 

 

”Vi ska också klä oss, bete oss och identifiera oss med det kön vi ser ut att tillhöra. 

Pojkar ska vara maskulina och flickor feminina. Män och kvinnor ska bli kära i 

varandra.”70 

 

Var på detta problematiseras genom att genusforskning lyfts fram strax därefter med 

kritik mot hur tidigare forskning utgått från mannen som norm och kvinnan som den 

avvikande normen. Flera forskare lyfts fram och en av dessa är Judith Butler:  

 

Hon är kritisk till indelningen ”manligt” och ”kvinnligt” och menar att det egentligen 

inte finns något sådant från början. Vårt kön och vår könsidentitet skapas i ett socialt 

samspel mellan oss människor.”71 

 

                                                
70 Ibid. s.60 
71 Ibid. s.60 
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Genusforskningen presenteras i en grå ruta på en helsida. Den är inte enhetlig med 

resterande text. Varför man valt att avskärma den texten, om det är för att belysa den 

eller för att åsidosätta den som en parentes, är en fråga man kan ställa sig. 

 

Vid några tillfällen förstärker dock boken en del normer. Vid en redogörelse för olika 

populära tidningar påstår boken också vem som är läsare till dessa. Läroboken gör ett 

påstående enligt: 

 

”Svensk damtidning och Allers riktar sig till vuxna kvinnor, Café till unga män medan 

Vecko-Revyn har unga kvinnor som målgrupp.”72 

 

Alla dessa tidningar har utgått med att deras målgrupp är den ovan nämnda, förutom 

Allers. Allers innehåller bland annat trädgård, bak, handarbete och pyssel. Då ingen 

målgrupp är uttryckt för denna tidning så finns en möjlighet att denna slutsatsen är 

förhastad av författarna. 

 

Går vi vidare och undersöker framställan av klass så skrivs det om de rika och de 

fattiga. Klass likställs alltså med inkomstojämlikheter många gånger i boken. De rika 

föreställs som de mäktiga, de stora och de starka. Till skillnad mot de fattiga då 

föreställningar som ett eländigt liv och sjukdom är återkommande ord i relation till 

fattigdomen.  

 

Boken skildrar i en liknande grå ruta som genusforskningen, en tankeuppgift där ett 

påstående enligt nedan utgår från att ett val av öde ska väljas av eleverna tillsammans 

med några andra innan de föds: 

 

”Några av er kommer att födas av rika föräldrar, vara friska och växa upp i en trygg 

miljö. Andra kommer att födas med funktionsnedsättningar, växa upp i misär, få någon 

allvarlig sjukdom och aldrig ens komma i närheten av livets goda”73 

                                                
72 Ibid. s.472 
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Detta följs sedan av en diskussion om huruvida valet av öde kommer vara ett samhälle 

där man får klara sig själv eller ett samhälle med grundtrygghet. Framställan av 

fattigdom i relation till funktionsnedsättningar, misär, sjukdom och att aldrig ens 

komma i närheten av livets goda är ett extremt exempel som eventuellt kan öppna 

upp för diskussion eller så kan det skapa en problematisk skildring. En skildring av att 

människor med funktionsnedsättning eller som är allvarligt sjuka är fattiga och inte 

skulle kunna leva ett gott liv skulle kunna vara en slutsats ifall eleverna inte får 

utrymme till problematisering och nyansering av sådana föreställningar. För att 

säkerställa en diskussion till texten så finns en ruta i anslutning till texten med en 

funderingsfråga. 

 

Som förklaring till hur klassindelningen tar form lyfter boken fram grupper och 

samspelet som sker i dessa grupper som exempel. Hur andra gruppmedlemmar ser på 

en påverkar vilken statusposition som fås. De menar att: 

 

”Inom grupper uppstår en rangordning mellan medlemmarna. Den avgörs bland annat 

av hur väl var och en spelar sin sociala roll. Den som spelar den bra, och därmed 

uppfyller andras förväntningar väl, får ofta ett högt anseende”74  

 

Det finns alltså ett beroende människor emellan och ett behov av att jämföra sig med 

andra. Allt handlar alltså om en strävan efter status och prestige. Något som inte 

belyses i denna text och som kan vara värd att fundera över är varför denna prestige 

och status är så eftersträvansvärd? 

 

Vid diskussioner om etnicitet så uppkommer ofta samma ord kultur. Boken skildrar 

olika slags kulturer och uppkomsten av dem vid flera tillfällen. Boken lyfter fram 

majoritetskultur, ett sätt att tänka och leva som majoriteten i ett land följer, och 

minoritetskultur, exempelvis ursprungsbefolkning som bevarat sitt språk och 
                                                                                                                                          

73 Ibid. s.146 
74 Ibid. s.53 
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traditioner eller nyanlända invandrare som har med sig sin kultur.  Ett exempel av 

minoritetskulturer beskriver boken enligt: 

 

”I Sverige är samerna i Norrland ett exempel på den förra minoritetsgruppen och 

syrianerna i Södertälje exempel på den andra”75 

 

Med ”den förra” menar man då en ursprungsbefolkning som bevarat sitt språk och 

sina traditioner medan med ”den senare” menas nyanlända invandrare som har med 

sig sin kultur. Att stationera ut olika grupper som hemmahörande på vissa områden 

skulle kunna upplevas problematiskt och diskriminerande. Varför författarna valt att 

uttrycka sig på detta sätt är oklart. Vad säger emot att samer inte bor i Södertälje och 

syrianer i Norrland? Och bor de flesta syrianer i Södertälje och de flesta samer i 

Norrland eller är detta baserat på fördomar? 

 

Detta är ett extremt exempel som vill belysa minoritetsgrupper och vad som menas 

med detta. Poängen framkommer tydligt i skildrandet men det som kan bli 

problematiskt med att belysa det på detta sätt är att kategorisering om var olika 

grupper ”hör hemma” kan skapas och kan bidra till förstärkning av redan befintliga 

normer.  

 

Läroboken betonar hur kulturen ger oss en identitet och trygghet och i och med den så 

skapas ett vi men med detta vi följer dock alltid ett dem. Ett exempel på detta är ”vi 

svenskar” och ”de andra”. Detta diskuteras och problematiseras genom att ge exempel 

på sedvänjor och traditioner som vi kallar ”typiskt svenska” och motbevisar att detta 

inte är särskilt svenskt utan är påverkat av flera andra kulturer: 

 

”Om någon frågar vad som är typiskt svenskt brukar vi ta fram olika traditioner och 

sedvänjor. Vi kanske skulle ta upp Lucia som exempel. Men hur svenskt är egentligen 

luciafirandet? Lucia är ett sicilianskt helgon som kommer i mörka natten med Staffan 

                                                
75 Ibid. s.33 
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Stalledräng- ett helgon som blev martyr i Jerusalem. Vi bjuds på lussebullar bakade 

med saffran från Iran, pepparkakor kryddade med ingefära från Afrika och 

kryddnejlikor från Moluckerna.”76 

 

Vad boken sedan betonar efter detta är att våra traditioner är ständigt under påverkan 

av andra kulturer och det som vi uppfattar som svenskt har många gånger vuxit fram i 

ett samspel med något annat. Ett ytterligare exempel som boken lyfter fram på detta 

är en bild på en Volvo d.v.s. ”den svenska bilen”. Där visas att en massa delar av bilen 

kommer från olika länder runt om i världen och när sammansättningen av dessa delar 

är gjord så anses den som en svensk bil. Bilden synliggör det som texten om Lucia ville 

belysa och kan göra förståelsen djupare för hur samspelet kan se ut för eleven som 

läser. 

 

Boken skildrar också effekten av det mångkulturella samhället enligt: 

 

”Många upplever att den ökade öppenheten och mångfalden hotar den invanda 

tryggheten. Man vill få försvara den egna kulturen mot allt nytt och främmande […] 

Nationalism blir då ett uttryck för vårt behov av trygghet och identitet. Den kan också 

leda till att man söker efter syndabockar, till exempel invandrare eller andra grupper i 

samhället.”77 

 

Människor har en egenskap att vara rädd för sådant som upplevs främmande och har 

uppväxten inte skett i ett mångkulturellt samhälle så kan en rädsla uppkomma mot de 

okända. Författarna menar att det krävs en åtgärd för att undvika detta. Exempel på 

hur detta skulle kunna gå till beskrivs nedan: 

 

”Ett sätt att bemästra denna rädsla för det okända är att bunta ihop främlingar i 

grupper. På så sätt skapas lite ordning bland våra intryck. Om någon beskriver en 

lärare på din skola som en medelålders kvinna född i Finland får nog alla en 
                                                

76 Ibid. s.83 
77 Ibid. s.68 
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uppfattning av henne. Till och med de som aldrig träffat henne har en bild av henne. 

Det beror på att vi skapar fack i vår hjärna som vi använder för att sortera människor i 

grupper. I dessa fack finns också olika föreställningar om hur dessa är. Vi säger 

exempelvis att alla skottar är snåla, italienare eldiga och svenskar godtrogna”78 

 

Därefter tilläggs att genom att klistra liknande negativa etiketter på andra grupper så 

får ”vi” möjlighet att känna oss bättre än ”dom”. När ”vi” känner oss överlägsna så 

skapas en trygghet och självkänslan stärks. Någon problematisering av detta i form av 

att sökandet efter tryggheten bidrar till ett eventuellt avståndstagande från ”de andra” 

lyfts inte fram och de effekter som skapas av generaliseringar och fördomar i samhället 

saknas.  

 

6.1.3 Normer ur ett intersektionellt perspektiv 

 
Huruvida läroboken beskriver olika diskrimineringsgrunder utifrån ett intersektionellt 

perspektiv kan diskuteras. Till viss del så kan man skymta en intersektionell diskurs 

men den är långt ifrån genomgående i texterna. Det är många gånger en 

diskriminering beskrivs utifrån fokus på endast en faktor som exempelvis kön. Ett 

sådant exempel presenteras här: 

 

”Oavsett om dessa skillnader existerar eller inte ska alla värderas lika. Ändå verkar 

kvinnor och män ibland inte ha samma värde i samhället. Många gånger har män 

speciella förmåner och en mer framskjuten ställning i förhållande till kvinnor. De 

allmänna uppfattningarna om kön och genus kan också påverka hur hög lön vi får eller 

vem som blir chef”79 

 
I exemplet ovan ser vi en belysning av problemet om att kvinnor och män inte tycks ha 

samma värde i samhället med syfte på speciella förmåner som chefspositioner och 

löner. Att här lyfta in ett intersektionellt perspektiv och diskutera 
                                                

78 Ibid. s.69 
79 Ibid. s.56 
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diskrimineringsfrågan utifrån andra faktorer också så som klass och/eller etnicitet i 

relation till kön hade givit ett bredare synsätt på detta utlägg. 

 

Vid presentation av utvecklingen av samhället genomgått från jägar- och 

samlarsamhälle till idag så menar man att vi har gått från en jämlikhet till en 

ojämlikhet. Detta beskrivs genom att i och med att vi bosatte oss, kunde börja odla och 

därmed tjäna pengar så kunde vissa skapa sig en rikedom medan andra inte lyckades 

lika bra med detta. Effekterna av detta beskrivs såhär: 

 

”Därmed ökade skillnader mellan människorna och den sociala strukturen började 

alltmer likna en pyramid. Längst upp i toppen hamnade en liten överklass av mäktiga 

personer. De hade med styrka, duglighet eller list lyckats bli rika. Därunder fanns sedan 

olika skikt med allt mindre makt, egendom och anseende. Allra längst ner i pyramidens 

botten fanns de allra fattigaste.”80 

 

Detta vidareutvecklas sedan med en bild över att samhället idag kanske eventuellt mer 

liknar en apelsin med ett bredare mellanskikt än vad pyramiden visar, hur som helst så 

är de rika en minoritet av samhällets invånare. Läroboken missar en viktig poäng med 

att lyfta fram faktorer som separerar de olika skikten. Fokus ligger på de rika och 

”mäktiga” medan de andra skikten inte får någon vidare presentation. Att tillintetgöra 

påverkansfaktorer till de andra skikten skapar en eventuell skev presentation då 

majoriteten av människorna inte tillhör de rika och ”mäktiga”. Att makten tillfallit de 

rika på bekostnad av de fattiga är heller inte något som belyses i relation till 

pyramidens framställan. Här hade det funnits möjlighet att lyfta fram kön i relation till 

klass för att skapa en djupare förståelse kring de könsroller som fanns och påverkade 

ens ställning men som även fortfarande kan uppvisa sig i dagens samhälle. 

 

                                                
80 Ibid. s.73 
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Gällande presentationen av problemen med diskriminering på arbetsmarknaden kan 

man skymta en eventuell klassdiskussion i relation till kön där kvinnor missgynnas i 

förhållande till män. Boken presenterar diskrimineringen enligt: 

 

”Idag ligger fokus på den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden, 

men också på den ojämlika maktfördelningen mellan män och kvinnor. Man menar att 

samhället präglas av en könsmaktsordning där kvinnor, på i stort sätt alla områden, 

systematiskt missgynnas i förhållande till män”81 

 

Klassdiskussionen är genomgående något som inte uttrycks vidare konkret men den 

finns där. Ett exempel är gällande hur kvinnor missgynnas i arbetslivet då en del av 

klass innebär makt och arbete. Ur ett intersektionellt perspektiv hade man här kunnat 

lyfta fram huruvida etnicitet samspelar i relation till missgynnanden i arbetslivet. Det 

hade även kunnat problematiseras kring hur den vita mannen som norm påverkar 

samhällets uppbyggnad. 

 
En bit in i början av läroboken då genusforskning lyfts fram så belyses 

intersektionalitet. Ett tydliggörande av perspektivet görs enligt följande: 

 

”Numer tas ibland ett bredare begrepp om jämlikhetsfrågor inom genusforskningen. 

Detta perspektiv kallas intersektionalitet (”korsning”) och innebär att maktordningar 

betraktas som sammanflätade med varandra. Utgångspunkten är vår identitet, vår 

sociala position och våra möjligheter i samhället skapas utifrån en samverkan av flera 

faktorer, till exempel kön, etnicitet och klass och ålder. Eftersom dessa faktorer är 

sammankopplade bör man studera dem som en helhet.”82 

 

Det den intersektionella teorin menar är att det inte går att förstå kategorierna var och 

en för sig. För att förstå exempelvis kön så måste samverkan av faktorer som 

exempelvis klass och etnicitet analyseras i relation till kön. Lärobokens förklaring av 

                                                
81 Ibid. s.320 
82 Ibid. s.60 
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intersektionalitet är därför aningen vag då det inte framgår att det är en omöjlighet att 

analysera enskilda faktorer för att skapa en förståelse. En möjlighet hade varit att byta 

ut ”bör man studera dem som en helhet” till ”måste man studera dem som en helhet”. 

 

Sedan i sista blocket av läroboken ”Samhällsvetenskap” så återkommer belysningen av 

intersektionalitet som en av flera analysaspekter fram.  Intersektionalitet ur analytisk 

aspekt beskrivs enligt följande: 

 

”I modern forskning talar man ofta om intersektionalitet när man ser på saker ur olika 

aspekter. Tanken är att undersöka flera av dessa aspekter på samma gång, för att se 

hur de samspelar och för att ge en mer komplett bild av människors livsvillkor. Några 

vanliga aspekter är: genus, ålder, etnicitet, klass, sexualitet, funktion.”83  

 

”Ett begrepp som är intimt förknippat med intersektionalitet är normativitet. Detta har 

att göra med vår benägenhet att gruppera människor: svenskar-invandrare, man-

kvinna, normala–”onormala” osv. Ofta utgår vår idé om det normala från hur 

majoriteten ”ser ut”. Tanken hos moderna intersektionalitetsforskare är att alla normer 

är skapade i sociala sammanhang och att vi bör synliggöra dessa”84 

 

Vidare kan man se att det på ett fåtal ställen uppkommer situationer där 

intersektionella inslag som förklaringsfaktorer förekommer. Ett sådant exempel är då 

beskrivning av hur en materialinsamling ska gå till för att göra en studie lyfts fram. Där 

menar man att : 

 

”Om du vill kunna uttala dig om hur svenska gymnasieungdomar ser på elevdemokrati 

måste du tänka på att exempelvis få med elever:  

 

- Från olika delar av Sverige, från större och mindre städer samt landsort  

- Av båda könen 
                                                

83 Ibid. s.572 
84 Ibid. s.572 
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- I olika åldrar 

- Med olika etnisk bakgrund 

- Med olika socioekonomisk bakgrund”85 

 

Detta beror i grunden kanske snarare på en eftersträvan efter en representativitet 

men kan även innebära att det uppfyller de krav som finns ur ett intersektionellt 

perspektiv. Ett annat exempel då intersektionalitet kan tydas är då faktorer bakom 

konflikters uppkomst beskrivs enligt: 

 

”Det är sällan så enkelt att man kan säga att en viss konflikt enbart är ekonomisk, 

politisk eller religiös- ofta är det en kombination av olika orsaker. Väldigt många 

konflikter handlar i grund och botten om makt.”86 

 
Det finns även gånger då intersektionaliteten lyser med sin frånvaro. Exempelvis då 

beskrivning av faktorer som påverkar de som har svårast när det gäller att skaffa jobb 

ges enligt:  

 

”De grupper i samhället som har svårast att komma in på arbetsmarknaden är främst 

unga människor, personer med utom europeisk bakgrund och personer med olika 

funktionsnedsättningar eller som varit långvarigt sjuka.”87 

 

Ett synliggörande att om man tillhör flera av dessa kategorier påverkas ens chanser till 

jobb ytterligare eftersom att man är underordnad på flera fronter hade kunnat lyftas 

fram för att skapa ett större djup i förståelsen för människors olika förutsättningar. 

  

                                                
85 Ibid. s.533 
86 Ibid. s.410 
87 Ibid. s.107 
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7 Diskussion  

Studiens syfte var att granska en lärobok utifrån hur normer och sociala strukturer 

framställs i relation till gällande läroplan. En av de frågor som ställdes var: 

- Vid framställan av de olika kategorierna kön, etnicitet och klass, vilka ord 

används i relation till respektive kategori som förklaringsfaktorer? 

 

Resultatet visar att ord relaterade till kön var ofta uppdelade i manligt och kvinnligt. 

Den analys som Skolverket gjort av läroböcker att de ibland uttrycker stereotypiska 

och onyanserade exempel stämmer därför bitvis. Däremot så problematiseras detta i 

Forum 123 genom att lyfta fram normbrytande exempel som positiva.  

 

Även gällande klass och etnicitet så beskrivs stereotypiska ord i sammanhang då dessa 

kategorier lyfts fram. Klass som kategori beskrivs delvis utifrån socioekonomiska 

förutsättningar men i sin helhet diskuteras klass oftast utifrån termer av 

inkomstojämlikhet. Klass-diskussionen bedömer jag därför är framställd mest korrekt i 

ekonomikapitlet, där förklaras uppkomsten av samhället och hur olika förutsättningar 

och tillgångar påverkar samhällspositionen. 

 

Då Forum 123 är en svensk lärobok så utgår den från det som är närmast läsaren d.v.s. 

i detta fall Sverige. När etnicitet då lyfts fram och diskuteras så blir många gånger 

exemplen jämförda utifrån svensk kultur. Kultur är något som är återkommande i 

diskussionen av etnicitet som en förklaring till strävan efter en sammanhållning och 

behovet av en identitet. Boréus & Bergström menade att strukturer i samhället 

uppstår utifrån hur vi beter oss i relation till den rådande normen88 och i exempel som 

förklaras utifrån svensk kultur och de normer som råder här så menar jag att det kan 

skapas en viss vinkling utifrån hur situationer inom andra kulturer framställs.  

 

Härenstam betonade att läroböcker ofta använder sig av extrema skillnader för att 

förklara något och att detta beror på att författaren måste förhålla sig till en 
                                                
88 Boréus & Seiler Brylla 2018  s.310-311 
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accepterad längd och tillgänglighet i sina läroböcker.89 Detta är något som är 

återkommande i Forum 123 och relateras till stycket ovan om stereotypiska exempel. I 

motsats till många andra läroböcker som jag själv läst och använt mig av i skolan så 

tycker jag att Forum 123, trots motpoler som beskrivning, får med problematiseringen 

kring detta. Det kan exempelvis lyftas genom en funderingsfråga i nära anslutning till 

en text eller en liten sidnotis med fakta. Ett någorlunda restriktivt förhållningssätt till 

normförstärkande ord och skildringar är genomgående i läroboken. Att Forum 123 

presenterar genusteori i avsnittet om kön och intersektionalitet vid två tillfällen i 

boken samt andra teorier visar på en medvetenhet om att ge eleverna ett bredare 

perspektiv av det som läses och framför allt ge eleverna verktyg till att kunna inhämta 

rättfärdig information utifrån texterna.  

 

Den andra frågan som ställs för att konkretisera syftet med denna studie var: 

- Framställs normer som separata och oberoende faktorer eller som relaterade 

och beroende faktorer i förklaring av sociala strukturer? 

 

I sin helhet skildrar boken ofta kategorier enskilt och uppdelningen av kön, klass och 

etnicitet presenteras i olika delkapitel, som olika faktorer till förklarande av 

samhällsstrukturen. Detta trots att läroboken i början lyfter intersektionalitet som 

perspektiv och även återkommer till detta i slutet av boken. Enligt Crenshaw så 

handlar det om att för att kunna förstå de sociala orättvisorna som finns så måste vi se 

hur faktorer interagerar och genom detta så breddas sedan förståelsen.90 Det hade 

kunnat vara lönsamt att lyfta in intersektionalitetsperspektivet genomgående i kapitlet 

”Kultur” istället för att dela in kategorierna i delkapitel där de separeras från varandra 

ifall en breddning av förståelsen hade varit eftersträvansvärd. 

 

Det finns även gånger då Forum 123 betonar att en underordning i flera av dessa 

kategorier kan resultera i ytterligare svårigheter att exempelvis få ett jobb eller 

liknande. Däremot så är det inte allt för ofta som boken gör detta påpekande. Enligt 
                                                
89 Härenstam, Kjell, 2006.  s.47 
90 Crenshaw, Kimberlé. 2018 s.73 
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Gy11 så är det läraren som ansvarar för undervisningen och som ska se till att eleverna 

får möjlighet att analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar och 

de konsekvenser dessa skapar. De gånger då läroboken som i detta fall inte konkret 

uttrycker ett vidare perspektiv så blir detta till lärarens ansvar att se till att det 

analyseras.91 

 

Skolans demokratiuppdrag innebär att förmedla demokratiska kunskaper och värden 

som eleverna sedan ska förankra. De kunskaperna och värdena är människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Skolverket betonar att 

detta är mer än bara ett mål, detta ska också genomsyra undervisningen.92 Läroböcker 

är en stor del av det material som lärare använder sig av i planering och i 

genomförande av undervisning och det är därför av vikt att dessa böcker besitter 

förväntad kvalité.  Forum 123 har många goda egenskaper och problematiserar de 

sociala strukturerna och uppkomsten av dessa utifrån flera vinklar. De lyfter fram 

normbrytandet som något positivt och låter eleven få vidga sitt perspektiv genom 

funderingsfrågor och sidonotiser. Genomgående så är läroboken aktuell och lyfter 

relevanta händelser. Olikheter lyfts fram som något positivt och givande, exempelvis 

med skildrandet av bilden på Volvo som anses vara ”den svenska bilen” men som är ett 

hopplock av delar från hela världen. 

 

Karlsson underströk två tolkningsmönster när det gällde läroböcker. Det första var att 

läroböcker är maktens spegel och det andra var att böckerna präglar elevernas 

identiteter och världsbild.93 Relateras detta till Forum 123 så visar studien att 

författaren är medveten om att låta eleverna problematisera till viss del och själva 

skapa sig en uppfattning. En utmaning som författare är att de inte kan nå fram på 

samma sätt som en lärare då författaren inte är närvarande vid undervisningstillfället. 

Författaren kan endast ge läraren ett så bra material som möjligt att jobba utifrån 

                                                
91Lärarnas riksförbund Lärarboken: 12/13 s.39 
92 Skolverket 2011 s.5 
93 Karlsson 2011 s.45 
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sedan är det upp till läraren att sköta lärandet därifrån. Därför har läraren en viktig roll 

att fånga upp diskussioner och ta vara på reflektionsövningar som presenteras i 

läroboken. 

 

Forum 123 belyser intersektionalitet som perspektiv både till en början och även 

avslutningsvis. Däremot så är inte detta influerat i texten genomgående utan normer 

framställs som enskilda faktorer till stor del om än författaren bitvis lyfter fram fler 

normer i samspel som förklaringsfaktorer till samhällsstrukturen. I det stora hela så 

separeras kategorierna kön, klass och etnicitet från varandra och behandlas som 

”isolerade öar”.  

7.1 Vidare forskning 
 
Denna studie syftade till att undersöka huruvida intersektionalitet uttrycks i relation till 

läroboken Forum 123. För vidare forskning skulle en undersökning om hur lärare 

jobbar med intersektionalitet i klassrummet vara intressant. Läroboken utgör en god 

grund för undervisningen men i slutändan är det upp till läraren att eleverna får arbeta 

med det som de läser på ett meningsfullt sätt. Det är även upp till läraren att lära sina 

elever att vara normkritiska och se till att eleverna skapar en normmedvetenhet när de 

läser böcker, reklam, tidningar o.s.v. 

 

Vidare forskning skulle också kunna vara att undersöka hur eleverna uppfattar 

förmedlingen av normer från läroböcker och ställa detta i relation till ett 

intersektionellt perspektiv. Detta för att studera hur eleverna tolkar och förstår 

texterna. Det hade varit av intresse att ta reda på om en presentation av det 

intersektionella perspektivet i början av läroboken ger eleverna ett önskvärt verktyg 

när de sedan läser texten normkritiskt.  

7.2 Källkritik 
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De källor som använts i denna studie är till stor del material från Skolverket. Då 

Skolverket också är ansvarig inför läroplaner så är dessa studier och artiklar en god 

grund att basera arbetet på. Något att ta i beaktande gällande Skolverket är dock att 

det är en politiskt influerad förvaltningsmyndighet och det politiska intresset kan 

spegla artiklar och dokument.  

 

Ytterligare material som använts är i första hand primärkällor av erfarna forskare inom 

olika områden rörande normer och intersektionalitet. Sekundärkällor har alltså 

undvikts i den mån som går för att undvika eventuell felcitering. Vad författaren har 

för bakgrund och vad den vill förmedla med texten framgår inte alltid. Det kan därför 

vara svårt att veta ifall författaren vinklar studien utifrån det egna intresset. 

 

I denna studie har även ett videoklipp från TEDwoman, en konferens med 

föreläsningar av olika idéspridare, använts. Klippet är en föresläsning av Kimberlé 

Crenshaw som är en av de som myntade begreppet intersektionalitet. Det är hennes 

egna ord som teorin i denna uppsats till viss del grundar sig på. Något att ta i 

beaktande gällande detta klipp är att det är åsikter från en enda person och även detta 

kan vara vinklat utifrån det egna intresset. 

 

Svagheten med denna studie är att studien endast är gjord på en lärobok. Det hade 

varit intressant att analysera flera böcker. Det hade vidare varit intressant med ett 

tidsperspektiv, att se hur behandlandet av intersektionalitet förändrats över tid.  
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