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Abstract 
This study investigates whether two Swedish digital educational materials for the subject Swedish in 

secondary school can be associated with any form of discrimination or not. The study has examined the 

parts of the educational material that contains fiction. To achieve this goal the study has followed three 

research questions. The first question investigates how the educational material represents the 

intersectional terms gender, ethnicity, sexuality and social class. The second question investigates 

whether any discrimination related to the terms can be found or not. The third question investigates if and 

how a connection to the Swedish curriculum and its value-system can be perceived in the educational 

material. The results show that different forms of discrimination can be found in the analysed material. 

The presence of discrimination in the educational material weakens the connection to the Swedish 

curriculum’s value system. The study’s conclusion is that there should be a sterner outlook upon the 

educational material teachers use in the classroom to avoid the possibility of teaching with discriminatory 

material. 
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1 Inledning 

Läromedel är en grundläggande del av skolan som tycks ha funnits där i evig tid. I den 

svenska skolan kan man datera läromedel ända tillbaka till katekesundervisningen som 

Gustav Vasa införde för cirka 500 år sedan. Sedan dess har läromedlet varit ett viktigt 

komplement till svensklärares undervisning och har genom åren utvecklats och 

anpassats efter den ständigt expanderande skolan. I vår framtida roll som 

gymnasielärare kommer vi med stor sannolikhet att stöta på olika former av läromedel i 

svenskämnet, inte minst digitala sådana. På grund av digitaliseringens framfart samt det 

ökande användandet av digitala hjälpmedel i skolan har vi valt att granska just digitala 

läromedel. Läromedel i allmänhet har dock såväl möjligheter som problem. Å ena sidan 

kan läromedel vara nyttiga, vilket Lena Heikka skriver om i Matematiklärares 

målkommunikation: En jämförelse av elevers uppfattningar, lärarens beskrivningar och 

den realiserade undervisningen (2015). Läromedel har exempelvis förmågan att för 

elever konkretisera de kunskapskrav som uttrycks i styrdokumenten. Å andra sidan kan 

läromedels varierande kvalitet dra ner dess nyttograd, vilket Emil Hedman skriver om i 

artikeln Forskaren: Läromedel är vägen till jämlik skola (Hedman, 2017). Där kan man 

läsa om läromedels- och bedömningsforskaren Tim Oates som menar att digitala 

läromedel öppnar upp “en enorm värld där kvaliteten är osäker” (Hedman, 2017). Oates 

antydningar gällande ej kvalitetsgranskade läromedel belyser ett relevant problem; 

nämligen att det inte längre genomförs några närmare granskningar av läromedel innan 

de publiceras. 

 

I Boel Englunds kapitel “Vad gör läroböcker?” i Niklas Ammerts bok Att spegla 

världen: Läromedelsstudier i teori och praktik (2011) kan man läsa om hur läromedel 

förut granskades noggrant innan de fann sin väg till skolbänkarna. För 30 år sedan stod 

Statens Institut för Läromedelsinformation (SIL) för den obligatoriska kontroll som alla 

läromedel genomgick innan de fick publiceras men idag är denna institution inte 

verksam. Då läromedel idag får publiceras utan vidare granskningar kan det innebära en 

risk för lärare när de gör sina urval. Lärare kan tro att alla läromedel alltid speglar den 

värdegrund som uttrycks i styrdokumenten men detta är inte en självklarhet (Englund, 

2011). Vi vill i synnerhet belysa vikten av att de värderingar som uttrycks i läroplanens 

värdegrund på något vis bör återspeglas i läromedlet. I värdegrunden för 

gymnasieskolan återfinns följande text: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Skolverket 2011, 5). 

Utöver det som sägs i detta citat förmedlar värdegrunden att den svenskan skolan ska 

vila på en demokratisk grund samt bidra till att fostra goda samhällsmedborgare. Det är 

alltså inte bara viktigt att utgå från att lärare ska förmedla ämneskunskaper till sina 

elever, de ska även fostra elever till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande 

(Skolverket 2011, 5). Om man återigen granskar det ovan nämnda citatet kan man se att 
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det finns en tydlig inriktning mot intersektionalitet i läroplanen. Stockholms universitets 

hemsida definierar begreppet intersektionalitet som: “ett analytiskt perspektiv som vill 

uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls 

i samspel mellan etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet” 

(Stockholms universitet, 2017). 

 

I denna studie har vi valt att titta närmare på representationen av begreppen kön, 

etnicitet, sexualitet och klass i två utvalda digitala läromedels skönlitterära delar. 

Flertalet litteraturdidaktiker har lyft korrelationen mellan skönlitterär läsning och 

värdegrundsarbete. Aidan Chambers (2011) och Gunilla Molloy (2003) är två exempel 

på litteraturdidaktiker som skriver om läsning av skönlitteratur och dess vikt i 

svenskämnet. Därför blir det intressant för oss att granska de delar i läromedlet som 

inkluderar just skönlitterära textutdrag med tillhörande uppgifter och metatexter. Vår 

studie syftar till att undersöka om och i sådana fall på vilket sätt eventuell 

diskriminering förekommer i de skönlitterära delarna. Detta gör vi genom att titta på hur 

etnicitet, kön, sexualitet och klass framställs i läromedlen samt om denna framställning i 

sådana fall kan leda till någon form av diskriminering. Statistiska Centralbyrån (2006) 

skiljer på olika typer av diskriminering, bland annat implicit och explicit samt aktiv och 

passiv. Explicit och/eller aktiv diskriminering är lättare att upptäcka och det är tydligare 

att intentionen är att diskriminera en person eller grupp. Då diskriminering är implicit 

och/eller passiv är den svårare att upptäcka och kan ske omedvetet. Den implicita 

diskrimineringen är enligt Statistiska Centralbyrån den svåraste att upptäcka eftersom 

avsikten med den är mer otydlig: 

Den implicita diskrimineringen verkar upplevas som besvärlig eftersom avsikten är otydlig. Den 

diskriminerade måste därför på ett mer djupgående sätt ifrågasätta huruvida någon diskriminering 

har ägt rum eller inte (SCB 2006, 12). 

Citatet ovan visar hur allvarlig den implicita diskrimineringen faktiskt är, eftersom den 

innebär att den diskriminerade själv tvingas ta ställning till om diskriminering ägt rum 

eller inte. Ansvaret läggs alltså på den diskriminerade snarare än på den som 

diskriminerar. Vidare menar Statistiska Centralbyrån att ett osynliggörande av vissa 

grupper leder till passiv diskriminering. Elever kan känna sig osynliga om de inte 

representeras i de läromedel som används i undervisningen, exempelvis om en viss 

etnicitet, sexualitet, kön eller klass inte omnämns eller osynliggörs på olika sätt. Det är 

alltså relevant för oss i denna studie att undersöka om och hur det eventuellt 

förekommer diskriminering kopplad till begreppen kön, etnicitet, sexualitet och klass i 

de utvalda läromedlen. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skönlitterära delar i två digitala 

läromedel kan anses vara diskriminerande. Detta görs utifrån ett 

intersektionalitetsperspektiv med utgångspunkt i begreppen kön, etnicitet, sexualitet och 

klass. Studien syftar även till att diskutera huruvida och på vilket sätt skolans 

värdegrund återspeglas i läromedlen. De frågeställningar som denna studie undersöker 

är: 

 

• Hur framställs kön, etnicitet, sexualitet och klass i läromedlen? 

 

• Förekommer någon typ av explicit, implicit, passiv eller aktiv diskriminering? I 

sådana fall på vilket sätt? 

 

• Återspeglas skolans värdegrund i de skönlitterära delarna och hur syns detta i 

sådana fall? 
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3 Metod 

I denna studie görs en kritisk diskursanalys för att analysera materialet och besvara 

frågeställningarna. Angerd Eilard (2009) menar att diskursanalys är en typ av textanalys 

som fokuserar på samspelet mellan språk, samhälle och människors mentalitet. Hon 

menar att kritisk diskursanalys används för att studera texter för att kunna synliggöra 

dess funktion i den samhälleliga framställningen och återskapandet av kunskap, 

maktdominans och nya ordningar (Eilard 2009). Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips (2000) instämmer genom att beskriva hur kritisk diskursanalys är en 

inriktning inom kritisk teori vilket föddes ur marxismen. Vid användningen av kritisk 

diskursanalys ingår det att aktivt ta ställning mot grupper som bedöms vara överordnade 

enligt den marxistiska maktanalysen. Författarna menar att diskursiva praktiker skapar 

och återskapar ojämlika maktförhållanden mellan olika grupper av människor, där vissa 

gynnas och andra inte. Detta sker exempelvis mellan sociala klasser, mellan kvinnor och 

män och mellan etniska minoriteter och majoriteter. Kritisk diskursanalys är inte 

politiskt neutral utan har som syfte att socialt förändra. Detta är ett synsätt som även 

skolans värdegrund förhåller sig till. Enligt värdegrunden ska skolan vila på en 

demokratisk grund samt främja människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet mellan människor (Skolverket, 2011). Detta innebär att 

värdegrunden precis som kritisk diskursanalys inte är politiskt neutral och strävar efter 

att socialt förändra samhällets maktstrukturer. På grund av detta är den kritiska 

diskursanalysen en fördelaktig metod för vår studie eftersom den tillåter ett kritiskt 

förhållningssätt. Eventuell diskriminering i de utvalda läromedlen blir därmed lättare att 

synliggöra. 

 

För att kunna urskilja diskriminering i läromedlen används några olika definitioner från 

Statistiska Centralbyrån (2006). Dessa former av diskriminering är implicit och passiv 

samt explicit och aktiv. Implicit och passiv diskriminering synliggörs genom att 

undersöka om läromedlen följer eller ifrågasätter stereotyper/normer kopplad till 

intersektionalitet (kön, etnicitet, sexualitet och klass). Eventuellt osynliggörande av 

vissa grupper och otydlig representation kommer också undersökas. För att genomföra 

detta granskas beskrivningarna av karaktärernas utseenden, yrken, sysselsättningar, 

fritidsintressen, utbildningar, ekonomiska situationer samt vad som kan antas om 

karaktärernas relationer (exempelvis familj och kärlek). Denna studie kommer 

undersöka hur dessa beskrivningar kan förstås med hjälp av studiens teoretiska ramverk 

som innefattar ett intersektionellt perspektiv, samt diskutera om det finns genomgående 

tendenser i läromedlets framställningar. Dessa framställningar analyseras sedan för att 

synliggöra eventuell diskriminering. De skönlitterära utdragens tillhörande uppgifter, 

eventuella mallsvar samt metatexter granskas utifrån studiens teoretiska ramverk och 

centrala begrepp. Analysen kommer även studera eventuell förekomst av explicit och 

aktiv diskriminering som består av rena kränkningar med tydligt uppsåt.  
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4 Material 

Nedan presenteras de två digitala läromedel som analyseras och utgör materialet i denna 

studie. Fortsättningsvis används begreppet läromedel när vi syftar till de digitala 

läromedel denna studie behandlar. De läromedel som analyseras i denna undersökning 

är kopplade till kursen Svenska 1. Denna kurs valdes eftersom den är obligatorisk för 

samtliga gymnasieprogram. Läromedlet Språket och berättelsen 1 (2017) representeras 

av förlaget Gleerups och läromedlet Svenska 1 (2019) representeras av förlaget Digilär. 

Som tidigare nämnt avser denna studie att granska läromedlens skönlitterära delar, 

vilket inkluderar skönlitterära textutdrag, uppgifter samt metatexter. Vissa skönlitterära 

texter kan räknas till litteraturhistoria och dessa textutdrag analyseras inte i denna 

studie. Detta urval har gjorts på grund av att litteraturhistoria som kapitel endast 

återfinns i ett av läromedlen samt att ett historiskt perspektiv på skönlitteratur inte är 

fokus i denna studie. Urvalet av digitala läromedel har skett slumpmässigt. Flertalet 

förlag har kontaktats inför denna studie och materialet utgörs av de läromedel vi har fått 

tillgång till. 

4.1 Gleerups 

Gleerups digitala resurser innefattar läromedel för årskurs 1-3, 4-6, 7-9 och 

gymnasiet/vuxenutbildningen. Förlagets mål är att genom deras läromedel bidra till att 

svenska skolan uppnår sin yttersta potential. De framhåller att deras läromedel skapas 

genom nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare samt att läromedlen 

noggrant prövas med pilotskolor och pilotklasser (Gleerups, 2017). 

 

Läromedlet som analyseras i denna studie är Språket och berättelsen 1 (2017) för 

kursen Svenska 1 på gymnasienivå. På läromedlets förstasida återfinns fyra olika 

rubriker: “Start”, “Översikt”, “Lärarmaterial” och “Resultat”. Rubriken “Översikt” 

innefattar läromedlets huvudsakliga del som har underrubrikerna “Inledning”, 

“Temadel”, “Momentdel” och “Rättigheter”. I läromedlet erbjuds en rad olika 

hjälpmedel. Om man markerar ett ord eller flera satser har man möjlighet att lyssna till 

det markerade som dessutom kan översättas till olika språk. Man kan även klicka sig 

vidare genom ett antal utvalda sökmotorer för att exempelvis söka definitionen av ett 

ord på Google, Wikipedia eller Lexin (ett onlinelexikon). Man kan ändra textstorlek, 

typsnitt och bakgrundsfärg samt ladda ner en offline-version av texten. 

Sammanfattningsvis är Språket och berättelsen 1 uppdelad i fyra olika större kategorier: 

“Inledning”, “Temadel”, “Momentdel” och “Rättigheter”. I denna studie analyseras 

“Temadel” och “Momentdel” eftersom dessa kategorier innehåller skönlitterära delar. 

 

“Temadel” består av 33 artiklar. Dessa artiklar är uppdelade i fyra olika teman: “Möten 

och avsked”, “Mod och styrka”, “Lek och allvar” och “Verklighet och fiktion”. 

Textutdragen i kapitlet följs av ett antal uppgifter som tränar förmågor som 

läsförståelse, ordkunskap och språkriktighet. “Momentdel” består av 84 artiklar. Dessa 
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artiklar är uppdelade i sju olika delar. Artiklarna handlar om att tala och skriva, 

analysera texter, språklig variation och grammatik. De kapitel som återfinns i 

momentdelen är: “Tala och förmedla”, “Skriva och förmedla”, “Förstå och tolka”, 

“Variation och stil”, “Grammatik och struktur” samt “Litterära termer och stilfigurer”. 

De skönlitterära verk som återfinns i Språket och Berättelsen 1 finns presenterade i 

Bilaga 1. 

4.2 Digilär 

Digilär är ett digitalt läromedel som ges ut av förlaget Natur & Kultur. Digilär är både 

en plattform och ett edtechförlag som erbjuder heldigitala läromedel för årskurs 4-6, 7-9 

och gymnasieskolan. Digilär var det första heldigitala läromedlet i Sverige och har idag 

över 100 000 användare i samtliga årskurser (Digilär, 2019). Författarna för samtliga 

läromedel är ämnesexperter och pedagoger. Digilärs läromedel innehåller texter, bilder, 

filmer, diagnoser, simuleringar samt uppgifter och övningar. I alla läromedel återfinns 

flera verktyg som ger elever möjlighet att justera textstorlek, uppläsning av texter och 

ordförklaringar. 

 

I denna studie analyseras det läromedel som riktar sig till gymnasiet och specifikt 

kursen Svenska 1. Läromedlet med titeln Svenska 1 har fyra olika delar: “Tema”, 

“Handbok”, “Språket” och “Litteraturen”. I “Tema” finns fem olika arbetsområden som 

innehåller ett antal skönlitterära texter. De olika delarna är: “Introduktion”, “Älskade 

ondska - om spänning”, “Unga rebeller - om ungdom”, “Bryt upp - om resor”, “Lust 

och längtan - om kärlek”. I “Handbok” återfinns sex olika arbetsområden som 

innehåller uppgifter som är kopplade till området. Delarna är: “Tala”, “Skriva”, “Läsa”, 

“Titta”, “Källkritik” och “Studieteknik”. “Språket” innehåller fyra arbetsområden: 

“Människans språk”, “Variationer i språket”, “Retorik” och “Grammatik”. 

“Litteraturen” innehåller nio arbetsområden och fokuserar på litteraturhistoria. Delarna 

är: “Forntiden”, “Antiken”, “Medeltiden”, “Renässansen”, “Upplysningen”, 

“Romantiken”, “1800-talet”, “Modernismen” och “Efterkrigstiden”. I denna studie har 

området vid namn “Tema” utgjort grunden till analysmaterialet, eftersom denna del 

innehåller skönlitterära utdrag och uppgifter, i detta kapitel återfinns totalt 46 

textutdrag.  

 

Till alla skönlitterära texter i “Tema” återfinns en metatext där en kort beskrivning av 

verkets författare, utgivningsår och en synopsis presenteras. I vissa metatexter återfinns 

en del fakta som berör textutdragen vilket är relevant för läsaren att känna till. Till alla 

skönlitterära textutdrag finns också ett antal instuderingsfrågor som tränar läsförståelse 

samt diskussionsfrågor som syftar till att elever ska skriva eller diskutera texten på ett 

mer djupgående plan. Till vissa texter finns också instruktioner till längre skrivuppgifter 

som exempelvis inkluderar noveller, artiklar och argumenterande tal. De skönlitterära 

verk som återfinns i Svenska 1 presenteras i Bilaga 2. 
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5 Teori och centrala begrepp 

I detta kapitel definieras centrala begrepp samt de teoretiska utgångspunkter denna 

studie vilar på. De begrepp som presenteras har sin grund i forskning och är viktiga för 

studiens förståelse. Intersektionalitet är den teoretiska utgångspunkt som genomsyrar 

denna studie. 

5.1 Centrala begrepp 

Nedan presenteras de centrala begreppen kön, etnicitet, sexualitet och klass utifrån ett 

antal forskares definitioner.  

5.1.1 Kön 

Forskare anser att det både finns ett biologiskt och socialt kön. Yvonne Hirdman (2001) 

menar att begreppet kön syftar till det biologiska könet, medan begreppet genus syftar 

till det sociala eller konstruerade könet. Genus skiljer sig från det biologiska könet då 

det innefattar de förväntningar som riktas mot en individ beroende på vilken 

könstillhörighet hen har. Det handlar alltså om ett socialt skapat kön som förstärks och 

befästs av föreställningar om att man måste vara och bete sig på ett visst sätt på grund 

av sitt biologiska kön. Genus är till skillnad från det biologiska könet något som 

konstrueras av samhällets normer och föreställningar. Hirdman menar att begreppet 

genus syftar till att åskådliggöra relationen mellan könen utifrån ett maktperspektiv. Då 

denna studie ämnar undersöka hur begreppet kön framställs samt de olika 

maktperspektiv som förekommer används hädanefter begreppet ”kön” när studien syftar 

till både det biologiska och det sociala könet. 

5.1.2 Etnicitet 

Harald Runblom (2006) menar att etnisk tillhörighet eller etnicitet är ett individanpassat 

perspektiv där en specifik individ identifierar sig med en social grupp med 

gemensamma etniska kännetecken. Runblom menar att ordet har både positiva och 

negativa bibetydelser. När det kommer till kampen för mänskliga rättigheter kan 

etnicitet ses som positivt, medan en negativ betydelse synliggörs när det kommer till 

förtryck av etniska grupper och minoriteter. Begreppet etnicitet har sin grund i tanken 

på ett ”vi” och ett ”dem” och har sitt ursprung i grekiskans ‘ethnos’ vilket betyder folk. 

Ordet användes av grekerna för att beskriva en grupp människor, en stam eller ett 

folkslag. Den definition av begreppet etnicitet som används idag syftar till en aspekt av 

sociala relationer mellan olika grupper som ser sig själva som avgränsade i förhållande 

till andra grupper. Runblom menar att etnicitet är en konstruktion och hur en viss grupp 

väljer att identifiera sig själva är med andra ord central. Då begreppet etnicitet används i 

denna studie åsyftas sociala relationer mellan grupper som avgränsas och separeras från 

varandra, exempelvis västerländska och icke-västerländska grupper. 
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5.1.3 Sexualitet 

Tiina Rosenberg (2002) menar att sexualitet kan ses ur både ett biologiskt och ett socialt 

perspektiv. Det biologiska perspektivet menar att sexualitet är något man föds med och 

gestaltar ett medfött driv mot fortplantning. Det sociala perspektivet menar dock att 

sexualitet konstrueras genom till exempel sociala, historiska och geografiska 

förhållningssätt. Denna studie syftar till att analysera den sociala aspekten av sexualitet. 

Det finns många olika sexualiteter men den mest normaliserade i dagens samhälle är 

heterosexualitet. Tiina Rosenberg beskriver hur heterosexualiteten i jämförelse med 

andra sexualiteter ses som “något naturligt, universellt och enhetligt” (Rosenberg 2002, 

17). Denna studie använder sig av begreppet “icke-heterosexualitet” när andra 

sexualiteter än den normativa heterosexualiteten åsyftas. Med icke-heterosexualitet 

menas personer som inte ingår i den heterosexuella normen och inkluderar lesbisk, gay, 

bisexualitet, transidentiteter, pansexualitet, asexualitet och andra minoritetssexualiteter. 

Eftersom de sexualiteter som finns utanför heterosexualitet omfattar så många olika och 

unika sexualiteter så samlas alla i begreppet icke-heterosexualitet. Däremot kommer 

begreppet sexualitet omfatta både heterosexualitet och icke-heterosexualitet. 

5.1.4 Klass 

I Magnus Nilssons artikel Från klass i sig till klass för sig (2019) i tidskriften Clarté 

skriver han om Marx klassteori och beskriver hur den har två perspektiv, ett ekonomiskt 

samt ett socialt/politiskt perspektiv. Klass kan alltså vara en ekonomisk situation samt 

ett medvetande om denna situation, vilket i sin tur leder till social eller politisk aktivism. 

Klass handlar alltså om en samhällelig uppdelning av personer som har olika 

ekonomiska bakgrunder. Att göra distinktioner och uppdelningar av människor kan 

dock alltid medföra problematik eftersom uppdelning leder till hierarki och 

maktstrukturer vilket i sin tur kan leda till orättvisa, förtryck och diskriminering. När 

begreppet klass används i denna studie åsyftas alltså den samhälleligas uppdelningen 

mellan personer med olika ekonomiska bakgrunder. 

5.2 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är intersektionalitet. Begreppet har sin 

bakgrund i den antirasistiska feminismen i USA och är en försvenskning av det 

engelska begreppet “intersectionality”. I artikeln Intersektionalitet - ett användbart 

begrepp för genusforskningen (2003) definierar genusprofessorn Nina Lykke begreppet 

som en användningsmetod för att kunna “beskriva en analys som innebär samverkan 

mellan olika samhälleliga maktasymmetrier, baserade på kategorier såsom genus, 

sexuell preferens, klass, profession, ålder, nationalitet etc” (Lykke 2003, 48). Lykke 

menar att begreppet intersektionalitet har en relevans genom dess användning som ett 

verktyg för att förstå de villkor en individ ställs inför i ett samhälle som är i ständig 

kontakt med förändrade “genusrelationer, migration, globalisering [...], nya livsstilar, 

livs- och samlivsformer[...] samt nya professioner” (Lykke 2003, 52). Lykke menar att 
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intersektionalitetsbegreppet har utvecklats med syfte att förstå de ständigt föränderliga 

interaktionerna mellan kategorierna inom intersektionalitet och de maktasymmetrier 

som kategorierna baseras på. 

 

Det finns dock en debatt kring begreppet intersektionalitet. I Leslie McCalls artikel The 

Complexity of Intersectionality (2005) presenterar hon de olika sidor begreppet har och 

den problematik och kritik som kopplas till intersektionalitet. McCall menar att det 

finns en avvikelse mellan teori och social verklighet i forskningsfältet kring 

intersektionalitet. Hon menar att de teorier som fanns till grund när artikeln skrevs är 

bristfälliga och klarar inte av att helt och fullt förstå kontexten av den komplicerade 

ojämlikhet som råder i samhället. Även en svensk debatt kring intersektionalitet 

flammade upp efter Lykkes artikel (2003). Maria Carbin och Sofie Tornhills artikel 

Intersektionalitet - ett oanvändbart begrepp? (2004) skrevs i direkt respons till Lykke 

med avsikt att problematisera begreppet. Carbin och Tornhill lyfter det engelska ordet 

“intersection”, vilket intersektionalitet är baserat på och menar att dess betydelse, 

vägkorsning, speglar grundproblemet med begreppet. Vägkorsningen är en mittpunkt, 

en mötesplats dit många olika vägar letar sig till. Eftersom så många olika vägar leder 

till mittpunkten kan inte vägkorsningen säga sig tillhöra någon specifik av dessa vägar, 

utan alla. Vägarna är skilda från varandra och har en klar avgränsning och man kan 

välja vilken väg man väljer att färdas på. Denna metafor med vägkorsningen kan vara 

problematisk då kategorier såsom kön, etnicitet, sexualitet och klass ses som separata 

enheter och skiljs från varandra. Lykke instämmer i att begreppet intersektionalitet har 

viss problematik i sin artikel Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och 

möjligheter (2005). Hon instämmer i Carbin och Tornhills kritik och beskriver att 

intersektionalitetens additiva karaktär kan vara problematisk. Hon skriver: 

Additiv intersektionalitet innebär att både subjektsformationer baserade på genus, ras, etnicitet, 

sexualitet, osv, och de maktordningar som skapar dem, analyseras som separata strukturer och 

avgränsade enheter som interagerar men inte intra-agerar (Lykke 2005, 9). 

Lykke fortsätter med att instämma i intersektionalitets bekymmersamma konnotation till 

“intersection” eller “vägkorsning”, eftersom det antyder att vägarna må möta varandra 

men sedan fortsätter åtskilda från varandra. Lykke uppmuntrar kritiken mot de 

problematiska sidorna av begreppet. Samtidigt vidhåller hon att begreppet har potential 

vad gäller användbarhet när det kommer till “en kritisk feministisk - antirasistisk, 

antiheteronormativ, antixenofobisk, antisexistisk, osv - teoribildning” (Lykke 2005, 8). 

Lykke menar dessutom att begreppet intersektionalitet, när det förstås som en 

“sociokulturell och diskursiv intra-aktion mellan genus och andra maktordningar” 

(Lykke 2005, 13), har haft en avgörande roll inom den feministiska teoriutvecklingen. 

Denna studie förlitar sig därför på begreppets användbarhet och när intersektionalitet 

används så åsyftas specifikt begreppen kön, etnicitet, sexualitet och klass. Studien utgår 

dessutom från att begreppen kan påverka varandra och att de inte hålls åtskilda. 
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6 Tidigare forskning 

I detta kapitel ges en övergripande bild av den forskning som anses vara relevant för 

förståelsen av vår studie. Nedan presenteras skolans värdegrund samt forskning kopplad 

till läromedelsgranskningar och skönlitteratur. 

6.1 Skolans värdegrund 

I skollagen (2010:800) framgår det att skolan ska vila på grundläggande demokratiska 

principer och värderingar. Elever ska få möjlighet att utveckla kunskaper om mänskliga 

rättigheter och demokrati i arbete med skolans värdegrund samt ge elever en livslång 

lust att lära. Skolan ska i enlighet med värdegrunden utbilda och förmedla respekt för de 

demokratiska värderingar som det svenska samhället bygger på. Värdegrundsarbetet ska 

ske genom demokratiska arbetsformer inom skolans verksamhet samt vila på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I styrdokumentens värdegrund återfinns 

citatet: 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell (Skolverket 

2011, 5). 

I skolan ska elever få kunskaper om jämställdhet, mänskliga rättigheter, diskriminering 

och kränkande behandling. Skolan ska bejaka mångfald och ge alla elever 

förutsättningar att lära och utveckla förståelse för andra människor. Skolan ska också 

aktivt arbeta för att motverka att någon utsätts för diskriminering på grund av “kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning [...]” (Skolverket 2011, 5). 

Enligt Skolverket ska skolan även aktivt motverka främlingsfientlighet och intolerans 

med hjälp av “öppna diskussioner och aktiva insatser” (Skolverket 2011, 5). 

Globaliseringen i dagens samhälle ställer krav på människors förmåga att verka i det 

svenska samhället och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.  

Denna studie tar avstamp i värdegrunden från Lgy11 men forskningen i detta kapitel är 

dock kopplad till Lpf94. Läroplanen från 2011 beskriver mer explicit vad kränkande 

behandling är och hur det kan definieras: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Skolverket 2011, 5). 

Om man jämför detta citat med dess motsvarighet i läroplanen från 1994 står det: 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan 

utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Skolverket 1994, 3). 
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På grund av citatens snarlikhet tolkas de uttrycka samma värden och därför anses 

forskningen som presenteras i detta kapitel vara relevant för studien. 

6.2 Intersektionalitet i läromedel 

År 2006 fick ett antal forskare i uppdrag av Skolverket och regeringen att granska 

läroböcker där fem aspekter undersöktes: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, 

religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning. Utgångspunkten för dessa 

studier är läroplanens värdegrund och hur läroböckernas innehåll avviker från 

värdegrunden, samt att identifiera eventuella uttryck för diskriminering. 

Undersökningen motiverades av ett regeringsbeslut från 2005 som påvisade skolans vikt 

att tydligt förmedla styrdokumentens värdegrund. Studierna utmynnade i en 

sammanställning vid namn I enlighet med skolans värdegrund? (2006) som 

sammanfattar alla undersökningar. Nedan presenteras endast de studier som är relevanta 

och som berör etnisk tillhörighet, kön och sexuell läggning. 

 

Harald Runblom (2006) är en av forskarna som på uppdrag av Skolverket och 

regeringen har granskat 24 läroböckers behandling av aspekten ”etnisk tillhörighet”. 

Trots att Runblom analyserat läroböcker inom historia, samhällskunskap och 

religionskunskap är resultatet även relevant för vår studie. Analysen är kvalitativ och 

fokuserar på i vilken kontext etniska frågor behandlas i läroböckerna. Runblom menar 

att etnicitet varken diskuteras eller problematiseras i läroböckerna. Han menar att 

skolans styrdokument i stora drag är tillåtande när det kommer till tolkning av dess 

innehåll. Det finns dock delar av styrdokumentens värdegrund som läroboksförfattarna 

inte kan bortse från. Detta handlar om värdegrundens krav att skolans arbete ska vara 

förenligt med den ”etik som förvaltas av kristen etik som förvaltas av kristen tradition 

och västerländsk humanism” (Runblom 2006, 44). Detta förhållningssätt till den 

“kristna etiken” och den “kristna traditionen” stöter på en komplikation när det kommer 

till hur västerländska värderingar ska beskrivas i förhållande till icke-västerländska 

värderings-system (Runblom, 2006). 

 

Britt-Marie Berge och Göran Widding (2006) har också studerat läroböcker, men utifrån 

aspekten kön och genus. Syftet med undersökningen är att “värdera omfattningen av 

diskriminering och kränkning i relation till de könsdiskurser som genomsyrar 

läroplanens värdegrund” (Berge & Widding 2006, 5). Berge och Widding analyserade 

läroböckerna genom att läsa igenom alla texterna för att sedan kategorisera könsneutrala 

ord för att ta reda på vilka värderingar som grundar sig i ordvalen. De analyserade även 

illustrationerna och då framförallt bildtexterna som presenteras i läroböckerna för att se 

huruvida män och kvinnor representeras och i vilken utsträckning. Analysen är gjord i 

enlighet med statens jämställdhetsdiskurs och deras definition av vad som kan tolkas 

vara diskriminerande. I de fall Berge och Widding ansåg sig hitta diskriminering 

och/eller kränkningar i läroböckerna konsulterade de även lärarhandledningar för att 

analysera vilken vägledning dessa gav. Resultatet visade att både män och kvinnor 
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förekommer i läroböckerna men att männen var överrepresenterade. Författarna menar 

att läroböckerna innehåller delar där kön och genus representeras men att detta inte 

integreras i alla kapitel. Resultatet visar också att de kapitel som behandlar begreppen 

kön och genus kan ge elever möjlighet att diskutera sådana frågor, men det är 

problematiskt att begreppen endast nämns i specifika kapitel. Berge och Widding 

undersökte även vissa uppgiftsfrågor. De uppgifter som handlar om kön och genus var 

extrauppgifter eller fördjupningsuppgifter och var alltså inte en del av de obligatoriska 

uppgifterna i läroböckerna. Detta menar författarna kan leda till att alla elever inte ägnar 

sig åt dessa uppgifter då de inte är obligatoriska. Berge och Widding menar att detta ger 

tydliga signaler på att kön och genus inte är centrala kunskaper och därför inte behöver 

prioriteras i undervisningen. 

 

Håkan Larsson och Maria Rosén (2006) granskar hur sexualitet framställs i 

läroböckerna med fokus på icke-heterosexualitet. Det som behandlas är “hur olika 

sexuella läggningar framställs och vad som tas för givet när det gäller vem som har (och 

kan ha) sex med vem” (Larsson & Rosén 2006, 6). Larsson och Rosén utgår från 

queerteori när de gör sin analys och kopplar då till en tidigare analys av sexualitetens 

historia av Michel Foucault. De läromedel som granskades kom från fyra olika 

ämnesområden: Historia, religionskunskap, samhällskunskap och naturvetenskap. 

Larsson och Roséns resultat visar att sex/sexualitet hänvisar till heterosexualitet om 

inget annat nämns. Det vill säga att heterosexualitet är den normaliserade sexualiteten 

som framställs i läroböckerna. Om man avviker från denna norm är man exempelvis 

homosexuell, vilket innebär att man är annorlunda och står eventuellt inför ett 

problematiskt dilemma. Larsson och Rosén menar att det inte explicit nämns att 

heterosexualitet är mer eftersträvansvärt än homosexualitet. Explicita kränkningar 

förekommer alltså inte i läroböckerna men det kan implicit tolkas finnas diskriminering 

i form av osynliggörande av icke-normativa sexualiteter. 

6.3 Skönlitteratur 

I Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003) poängterar Gunilla Molloy att det på 

grund av det moderna klassrummets mångfald kan uppstå konflikter kopplade till olika 

uppfattningar om bland annat kön etnicitet, sexualitet och klass. Dessa konflikter kan 

dock diskuteras i klassrummet och denna diskussion leder i sin tur till ett erkännande av 

konfliktens existens. Arbetsmoment med skönlitteratur är därför ett värdefullt tillfälle 

för elever att utveckla värden kopplade till andra människor i enlighet med det som 

uttrycks i skolans värdegrund: 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla (Skolverket 2011, 5). 

På grund av detta har valet av skönlitteratur lika stor betydelse som valet av läromedel. 

Aidan Chambers menar i Böcker inom och omkring oss (2011) att lärare utövar en stor 

makt när de väljer skönlitteratur och att valet kan påverka både elevers identitet- och 
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språkutveckling. Därför är det viktigt att lärare är noga med sitt val av skönlitteratur och 

att texten är anpassad efter målgrupp, syfte samt elevers tidigare erfarenheter och 

intressen. Genom detta kan även relevanta frågor som berör intersektionalitet och 

maktstrukturer bearbetas i klassrummet. Utöver de verk som läraren själv väljer att 

presentera för elever är det läromedel som står för de skönlitterära textutdrag som 

arbetas med i klassrummet. Därför är det viktigt att även dessa noggrant granskas. 

 

Magnus Nilsson analyserar i sin rapport Arbetarlitteraturen och klassamhället (2018) 

hur det samtida svenska klassamhället porträtteras i arbetsskildrande arbetarlitteratur. 

Ett av Nilssons huvudsyften med klassanalysen är att beskriva den förändring det 

svenska klassamhället står inför. Han analyserar även hur litteraturen utgör ett underlag 

för klasspolitik. Den litteratur han analyserar följer med i klassamhällets förvandlingar 

på ett sätt som Nilsson anser är fördelaktigt. En slutsats han kommer fram till är att 

litteraturen kan hjälpa läsaren att uppdatera sin syn på arbetarklassen och hjälpa till att 

skapa ett modernt klassmedvetande. Nilsson menar att den marxistiska klassanalysen 

redan från början har haft en stark koppling till skönlitteratur eftersom Marx använde 

litteratur som källor till kunskap om människors tankar och åsikter kring ekonomiska 

förhållanden. Nilsson menar att Marx grundtanke var att människor skapar ekonomiska 

relationer och processer som i sin tur konstruerar klass. Fenomenet klass är både 

subjektivt och kulturellt betingat och hur människor förstår samhället påverkar deras 

klassmässiga identifikation och hur de agerar klasspolitiskt. Detta är grunden i Nilssons 

analys där han menar att arbetarlitteraturen påverkar förståelsen av klassamhället. 

6.4 DEJA:s läromedelsgranskning 

Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA), underställd Utbildningsdepartementet, 

var en statlig utredning som genomfördes på uppdrag av regeringen. Denna utredning 

resulterade i ett antal rapporter som var färdigställda till år 2010. Syftet med rapporterna 

var att granska jämställdhetsfrågan i skolan utifrån en rad olika perspektiv. Två av dessa 

rapporter skrevs av Ann-Sofie Ohlander och riktade sig specifikt mot ett antal läromedel 

kopplade till historia och samhällskunskap. Dessa rapporter har titlarna Kvinnor, män 

och jämställdhet i läromedel i historia Rapport I SOU 2010:10 samt Kvinnor, män och 

jämställdhet i läromedel i samhällskunskap Rapport II SOU 2010:33. 

 

I rapporterna granskar Ohlander läromedel och drar slutsatsen att samtliga följer samma 

mönster av otillräcklighet vad gäller kvinnlig och icke-maskulin representation. Icke-

representationen i historieböckerna var särskilt tydlig eftersom det endast förekom fyra 

namngivna kvinnor efter år 1900. Detta i jämförelse med de 113 namngivna män som 

presenterades under samma tidsspann. Huvudtexterna i samtliga historieböcker var 

övergripande ur ett manligt perspektiv, ett resultat som Ohlander beskriver som: 

“Mänskligt blir manligt” (Ohlander 2010, 39). Icke-maskulinitet (exempelvis kvinnor 

och icke-heteronormativitet), var alltså minimalt representerat. Kvinnor och 
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minoritetsgruppers historia glömdes bort eller tillkom som en eftertanke. Dessutom 

förekom det inget som helst material kopplat till genus eller homosexualitet. Ohlander 

skriver: 

De tre läroböckerna ger intryck av att bygga på en gammaldags, föråldrad kanon, där kvinnor och 

jämställdhet i senare upplagor kastats in sent, som jästen efter degen. Kvinnor är inte integrerade i 

utan tillagda till texten, och framstår därför som udda, särskilda, utanför det normala (Ohlander 

2010, 65). 

Läromedlen i samhällskunskap visade inte ett lika tydligt resultat. Ohlander konstaterar 

att böckerna i samhällskunskap är något mer svåranalyserade då de behandlar 

information från en rad olika områden. Läromedlen har ingen direkt utgångspunkt utan 

de olika områdena blandas och olika infallsvinklar kommer utan någon särskild 

ordning. Dessa områden företräds dessutom ofta av flera författare med olika sorters 

expertis, vilket innebär att företeelser och synvinklar som tas upp i ett kapitel inte finns 

med i nästa (Ohlander, 2010). De slutsatser som kan dras om läromedlen i 

samhällskunskap är att de böcker som riktar sig mot grundskolans tidigare år har en 

bättre representation än böcker ämnade för gymnasiet. I läromedlet som riktas mot 

yngre elever förekom två fiktiva karaktärer, en manlig och en kvinnlig, som ledsagar 

elever genom boken. Ohlander spekulerar kring att det är kravet på konkretion för yngre 

elever som gör att de två fiktiva karaktärerna av olika kön skapats. Det blir genom dessa 

karaktärer inte heller märkligt att både manliga och kvinnliga perspektiv gestaltas. 

Ohlander menar att gestaltningen av både kvinnliga och manliga perspektiv borde vara 

självklart även i de högre skolformerna. 
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7 Resultat 

Resultatet av denna studie redovisas nedan i fem olika avsnitt. I varje avsnitt ges 

representativa exempel på läromedlens framställning av kön, etnicitet, sexualitet och 

klass samt huruvida dessa framställningar kan anses vara diskriminerande. Samtliga 

skönlitterära delar som återfinns i läromedlen (se bilaga 1 & bilaga 2) har analyserats 

men endast de delar som är signifikant för studien presenteras. 

7.1 Kön och diskriminering 

I detta kapitel presenteras den del av analysen som behandlar kön samt förekomsten av 

eventuell diskriminering. Diskussioner kopplade till kön förekommer sparsamt i både 

Språket och berättelsen 1 (Gleerups, 2017) och i Svenska 1 (Digilär, 2019). Läromedlen 

går miste om att presentera möjligheter att diskutera problemen med könsroller och 

diskussionsfrågorna förstärker ibland normer istället för att problematisera dem. 

7.1.1 Gleerups: Språket och berättelsen 1 

I kapitlet “Oväntat möte” återfinns ett textutdrag från Moa Martinssons Kvinnor och 

äppelträd (Gleerups, 2017). Innan textutdraget inleds återfinns en kort synopsis som 

kallas för “Om texten”. Denna beskriver hur karaktärerna Ellen och Sally möts under 

svåra omständigheter i början av 1900-talet. Båda tillhör arbetarklassen och på grund av 

att de är kvinnor stöter de på dubbelt så många utmaningar som män. I textutdraget 

beskrivs Sally som en stark kvinna: “Men Sally är inte vilken kvinna som helst. Hon är 

stark och låter sig inte kuvas av någon” (Gleerups, 2017). Kvinnor och äppelträd 

berättas ur Ellens perspektiv och skildrar hennes första intryck av Sallys hem, den lilla 

stugan som kallas Mårbo. Ellen kastas genast in i en dramatisk scen; Sally är i färd med 

att misshandla en stor hund medan en gubbe som heter Liter-Olle skriker och kallar 

henne för hora. Ellen blir illa berörd men förstår Sallys motivation när hon inser att ett 

litet barn har blivit hundbiten. Sally slår både hunden och den berusade Liter-Olle som i 

sin tur skriker på Sally. I textutdraget kan man urskilja att Ellen känner stor sympati för 

Sally, de är nämligen båda gravida, och känner själv en stark önskan av att också ge sig 

på både hund och gubbe. Hon jämför gubbens kränkningar med de kränkningar hon 

själv fått utstå i det förflutna och relaterar till lockelsen att låta all ilska urarta i våld. När 

den dramatiska scenen har lugnat sig verkar Ellen och Sally mötas i ett tyst samförstånd 

och vänskap har uppstått. 

 

Synopsisen till textutdraget och dess formulering kan tolkas vilja lyfta fram starka 

kvinnokaraktärer, vilket citatet ovan antyder. Trots detta diskuteras inte starka 

kvinnokaraktärer eller kvinnliga perspektiv mer ingående i diskussionsfrågorna. I 

“Argumentera och resonera” återfinns en fråga huruvida Sally gjorde rätt eller fel när 

hon använde sig av våld mot både hund och gubbe. En annan fråga handlar om 

likheterna och skillnaderna mellan Sally och Ellen samt vad Ellen kan tänkas vara för 

person. Ytterligare en fråga berör hur eleverna själva skulle ha reagerat om de var i 
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Ellens situation. Sista frågan handlar om hur man genom läsning har möjlighet att 

uppleva olika tider, personer, kulturer och händelser. Ingen av frågorna fokuserar på 

Ellen och Sallys situation som kvinnor i ett samhälle i en annan tid, trots att synopsisen 

har antytt detta. Diskussionsfrågorna går alltså miste om tillfället att låta elever resonera 

kring kvinnans roll och hur den representeras i textutdraget. Frågan skulle eventuellt 

kunna leda in på diskussioner och resonemang kring kvinnorollen, men på grund av 

frågans formulering är det mer troligt att det leder in på allmänna diskussioner om 

vikten av läsning. Frågan lyder: 

I fiktionens värld har vi möjlighet att uppleva tider, möta personer, konfronteras med kulturer och 

leva oss in i händelser som vi aldrig själva skulle ta del av om vi inte läste romaner. Hur viktig är 

läsning för dig för att uppleva det som annars inte går att uppleva? Motivera dina svar! (Gleerups, 

2017). 

Den sista frågans formulering ger alltså snarare en inriktning på litteraturens och 

läsandets allmänna vikt. Inga frågor ger elever tillfällen att diskutera och problematisera 

kön och därför befästs en passiv diskriminering. Möjligheten att lyfta vikten av Kvinnor 

och äppelträd och hur verket ger en bild av kvinnans roll i samhället under tidigt 1900-

tal eller om Moa Martinssons betydelse som en kvinnlig författare på 1930-talet går om 

intet. Diskrimineringen som uppstår kommer därför i detta exempel från det som inte 

tas upp i textutdragets diskussionsfrågor och då ingen reflektion görs över detta 

osynliggörs istället begreppet kön. 

 

Språket och berättelsen 1 har även exempel på textutdrag som kan tolkas vara 

förstärkande av könsroller. Till Morgan Matsons verk Fyra dagar, fyra nätter återfinns 

diskussionsfrågor kopplade till texten som stärker mans- och kvinnonormen. I frågorna 

under kategorin “Tolka och resonera” återfinns frågan: “Ge tre exempel på hur Amy 

och Roger förbereder sig inför kvällens dejt.” (Gleerups, 2017). Till denna fråga 

återfinns mallsvaret: 

Amy tar ett bad, tar på sig finklänning och fina underkläder. Hon sminkar sig mer än vanligt och 

tar hand om håret ordentligt. Även Roger har klätt upp sig och han ger Amy en komplimang 

(Gleerups, 2017). 

Både frågan och mallsvaret ger en snäv bild av karaktärerna utifrån ett könsperspektiv. 

Genom att ge exempel på vad Amy kontra Roger gör inför sin dejt förstärks en 

normaliserad och stereotyp bild av kön. Inget utrymme ges heller för att problematisera 

denna bild. Genom frågor och mallsvar som dessa blir alltså kvinnorollen kontra 

mansrollen förstärkt istället för utmanad. 

 

Ett annat exempel där könsroller förstärks finns i kapitlet “Analys av novell” där 

Stephen Kings En skön vårkväll återfinns i fulltext. Texten är skriven i tredje person och 

beskriver en namnlös ung man. Han är fylld av kärlek inför ett möte med sin käresta 

Norma. I slutet av novellen visar det sig att den unga mannen inte alls ska möta Norma - 

hon har varit död i många år. Istället ger han sig på en annan kvinna som liknar henne 

med en hammare. Han dödar kvinnan och lämnar kroppen med känslan av att vara 
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kärleken personifierad. Frågorna som hör till textutdraget har att göra med 

berättarteknik och fokuserar på form snarare än på vad som förmedlas i texten. Det 

finns inga diskussionsfrågor som problematiserar, diskuterar eller resonerar kring den 

namnlöse mannen och hans handlingar. Textutdraget skulle kunna ge elever möjlighet 

att utifrån ett könsperspektiv diskutera hur en kvinna mördas av en man som “älskar 

henne” för mycket. Men detta görs inte. När den namnlöse mannen har mördat kvinnan 

så funderar han över sitt eget namn: 

Hennes namn hade inte varit Norma, men han visste vad han själv hette. Han hette … hette … 

Kärlek. Hans namn var Kärlek och han gick omkring på dessa mörka gator därför att Norma 

väntade på honom. Och han skulle hitta henne. Vilken dag som helst (Gleerups, 2017). 

Läsaren kan alltså utgå från att mannen ser sina våldsamma handlingar som en akt av 

kärlek. Detta kan i sin tur leda till att elever som läser texten får en bild av att mäns 

kärleksuttryck kan leda till våld. Denna bild kan tolkas som en förstärkning av 

mansrollen och hans makt över kvinnan som han i kärlekens namn kan göra vad han vill 

med. I En skön vårkväll förknippas alltså våldet med kärlek och en bild av mannens 

makt och kvinnors maktlöshet befästs. Om det funnits frågor till texten som diskuterade 

detta hade det funnits en möjlighet att problematisera denna bild av kärlek. Eftersom 

sådana frågor inte finns kan det tolkas vara passivt diskriminerande.  

7.1.2 Digilär: Svenska 1 

Den svarta katten av Edgar Allan Poe handlar om en man som ligger på sin dödsbädd 

och återberättar delar ur sitt liv. I novellen framställs en stereotyp mansroll där mannen 

ska vara stark och inte rätta sig efter andra (Lykke, 2003). Den manliga karaktären 

beskrivs som “känslig och foglig” och på grund av detta blir han retad och utstött av 

sina klasskamrater. Karaktären lever alltså inte upp till den förväntade mansrollen, 

vilket leder till hans utanförskap. Huvudkaraktären beskriver att de enda vännerna han 

haft är sina djur och han träffar senare sin blivande hustru som också älskar djur. 

Tillsammans köper de fler och fler djur men ett av dessa, en svart katt, ligger honom 

närmast om hjärtat. Med tiden förändras huvudkaraktären, han blir alkoholiserad och 

börjar misshandla sina djur samt sin hustru. I novellen skildras huvudkaraktärens 

förvandling när han druckit och han beskrivs som aggressiv: 

Jag blev som en demon. Jag var inte mig själv. Spriten tog över hela min själ, som en djävulsk 

inkräktare. Jag tog upp en pennkniv ur västfickan, öppnade den, höll det stackars djuret om halsen 

och skar ut ett öga på det (Digilär, 2019). 

I novellen beskrivs även huvudkaraktärens ånger efter hans aggressiva beteende men att 

dessa skuldkänslor sedan snabbt glöms bort efter några glas vin. När mannen upplever 

att katten undviker honom blir han till slut är ursinnig. Han dödar katten genom att 

hänga den i trädet utanför för att slippa känslan av att vara oälskad. Novellen slutar med 

att mannen köper en ny katt som liknar den han tidigare dödat men beslutar sig för att 

döda även denna. När han ska göra detta dyker hans hustru upp och försöker stoppa 

honom, vilket resulterar i att han även dödar sin hustru. Våldet mot djuren och hustrun 

blir ett uttryck för mannens makt till skillnad mot kvinnan och djurens maktlöshet. 



23 

Djurens villkorslösa kärlek kan tolkas vara det enda han fann trygghet i när han som 

liten var retad av sina klasskamrater: “Ett djurs osjälviska kärlek har något som går 

direkt till ens hjärta, särskilt när man haft möjlighet att jämföra den med människors 

trolöshet” (Digilär, 2019). När mannen upplever att katten avvisar honom måste han 

återta sin makt eftersom han påminns om den maktlöshet han upplevt i sin barndom. 

 

Frågorna behandlar inte mannens våld och är istället kopplade till läsförståelse. Dessa 

frågor ser ut på följande sätt: ”Varför mördar mannen sin fru?”, ”Vad beskriver berättar-

jaget som skälet till varför han vill fullgöra det fruktansvärda han har redan gjort mot 

katten?” (Digilär, 2019). Eftersom syftet är att elever ska träna sin läsförståelse leder 

dessa frågor inte vidare till en djupare diskussion. Läromedlet går även miste om att 

presentera andra diskussionsfrågor som problematiserar våldet i ett könsperspektiv. Den 

mansroll som novellen framställer, det vill säga mannen som aggressiv, problematiseras 

eller diskuteras inte. Det skönlitterära textutdraget skulle kunna fungera som en ingång 

till diskussion om bland annat alkoholism i relation till mäns våld mot kvinnor. Den 

skräck som skildras i novellen definieras av mäns handlingar och är dessutom berättad 

ur förövarens perspektiv. Kvinnan och djuren i novellen blir således endast presenterade 

genom mannens handlingar gentemot dessa och deras perspektiv osynliggörs. Novellen 

lyfter inte frågor som skulle kunna leda till diskussioner kring samhället och dess 

könsroller eller hur texten framställer maktskillnader mellan män och kvinnor. Detta 

kan tolkas vara passivt diskriminerande. 

 

Andra exempel på stereotypa framställningar av kön återfinns i textutdraget Sandor 

Slash Ida av Sara Kadefors. Romanen handlar om Sandor och Ida som möts på ett 

chattforum och inleder en stormig vänskap på internet. I textutdraget presenteras läsaren 

för båda karaktärerna och relationen till deras klasskamrater beskrivs på följande sätt: 

“Hon är skolans populäraste tjej, han är en mobbad dansare” (Digilär, 2019). I utdraget 

umgås Ida med sina två bästa vänner innan en fest. De dricker alkohol, lyssnar på musik 

och sminkar sig. Vidare i texten beskriver en av vännerna, Susanna, flertalet gånger sig 

själv som tjock: 

“Ja, du vet, jag kan inte ha såna brallor. Det går bara inte. Jag är för fet. Det är bara att inse. Jag är 

ett fetto.” Ida orkar inte säga “du är inte fet”, hon vill verkligen inte. Det känns som om hon skulle 

kvävas om hon sa de där orden en gång till, som om de skulle stocka sig i halsen på henne och 

täppa igen för alltid (Digilär, 2019). 

I ovanstående citat förmedlas en stereotyp bild av hur unga kvinnor samtalar om sitt och 

andras utseende och vad som är eftersträvansvärt utseendemässigt. Denna stereotyp 

bygger på föreställningen om att kvinnor ska tänka på sitt utseende samt hur 

könstillhörighet bestämmer hur man ska vara. Detta överensstämmer med Hirdmans 

(2001) definition av det sociala könet. Detta visar tydligt på den kvinnliga könsnormen, 

där kvinnans utseende och vikt är något som står i fokus och bidrar till kvinnans värde. I 

arbetsuppgifterna till texten återfinns följande diskussionsfråga: 
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I utdraget får vi möta flera olika karaktärer som är typiska för ungdomstexter och filmer: den 

”snygga tjejen”, ”mobbaren” och så vidare. Vem är vem? Diskutera alla sex karaktärer som vi får 

läsa om. Vilka typiska drag har de som gör att du passar in dem i en viss karaktärstyp (Digilär, 

2019). 

I citatet ovan blir elever presenterade för två stereotyper med beskrivningarna ”snygga 

tjejen” och ”mobbaren”. Frågan uppmanar inte till djupare diskussioner kring vilka 

eventuella samhällsstrukturer som upprätthåller dessa stereotyper. Elever har därför inte 

möjlighet att utmana sina egna fördomar och föreställningar kring textens olika 

karaktärer. Detta kan tolkas vara implicit diskriminerande då frågorna snarare befäster 

stereotyper och ideal kring könsroller än motverkar dem. 

 

I utdraget möter läsaren också Sandor när han sitter på bussen hem från skolan. När två 

av skolans mobbare kliver på försöker Sandor göra sig osynlig men de sätter sig ändå 

bredvid honom och säger: “’Vadå? Drömmer du om att knulla, eller?! [...] Knulla någon 

i röven? Är det det du drömmer om?’” (Digilär, 2019). Man kan tolka att mobbarnas 

kommentarer antyder att Sandor är homosexuell och det är tydligt att intentionen är att 

kränka honom. Detta problematiseras inte i några av textens uppgifter. Sandor i sin tur 

tycker synd om de båda mobbarna och tänker: “’Stackars idioter, vad vet de om att 

drömma? Har de något annat i huvudet än cigaretter, snus, fotboll och brudar?’” 

(Digilär, 2019). Sandors tanke kan tolkas som en kategorisering där mobbarna sorteras 

in i en typisk mansroll. Denna mansroll är dessutom något som Sandor själv försöker 

distansera sig från. Sandors tanke om de båda mobbarna kan med andra ord anses vara 

stereotyp. Hans fördomar om mobbarna och vad de prioriterar och tänker på lämnas i 

texten utan att problematiseras eller diskuteras, vilket kan tolkas vara implicit 

diskriminerande. 

7.2 Etnicitet och diskriminering 

Nedan presenteras de skönlitterära texter i läromedlen som på olika sätt framställer 

etnicitet samt diskriminering kopplat till detta. I denna del av studien granskas huruvida 

texterna skapar en “vi-och-dem”-känsla eller gör en separation mellan det västerländska 

kontra det icke-västerländska. Dessutom granskas hur det icke-västerländska och det 

västerländska värderas. 

7.2.1 Gleerups: Språket och berättelsen 1 

I kapitlet “Ett nytt liv” finns ett textutdrag från romanen En halv gul sol av 

Chimamanda Ngozi Adichie. I utdraget får man följa pojken Ugwu som på 1960-talet 

ska börja jobba som springpojke hos en man som kallas för ‘Husbonden’. Ugwu har fått 

jobbet genom sin moster som följer med och lämnar honom på den nya arbetsplatsen. 

Texten beskriver Ugwus första möte med Husbonden samt Ugwus upplevelser i 

Husbondens lyxiga hem. Ugwu fascineras av kylskåpet fullt med mat och kranen som 

alltid ger färskt vatten. Han gör många jämförelser med sin egen by och med sin familj 

och sina vänner där. I kategorin “Argumentera och analysera” finns diskussionsfrågan: 
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I västvärlden är det nästan krav på att man ska utbilda sig innan man får ett arbete. Hur hade du 

ställt dig till att arbeta istället för att gå i skolan? Vad är din syn på högre utbildning? Ska den vara 

obligatorisk tycker du? (Gleerups 2017). 

Genom att inleda frågan med “I västvärlden[…]” görs en tydlig uppdelning mellan 

länder och kontinenter vilket skapar en känsla av en separation mellan “vi och dem” 

(Runblom, 2006). Frågan kan ge elever intryck av att i västvärlden är man utbildad, men 

i Nigeria kanske man inte är det. Detta leder till en separation där västvärlden ställs i 

bättre dager än andra delar av världen. Genom frågans formulering skapas därför en 

implicit diskriminering. 

 

I kapitlet “I otakt med tiden” återfinns ett skönlitterärt textutdrag som är taget från 

Krigets sorger av Bao Ninh. Boken handlar om Kien, en vietnamesisk man, och hans liv 

och deltagande i Vietnamkriget. Innehållet i textutdraget beskriver Kiens och hans 

flickvän Phuongs sista natt tillsammans innan han återvänder till kriget. De frågor som 

finns handlar bland annat om miljö- och karaktärsbeskrivningar. Ett exempel är: 

“Utdraget är som sagt hämtad ur en vietnamesisk roman. Hur utpräglad är 

miljöbeskrivningen? Hur märks tiden och platsen i texten?” (Gleerups, 2017). Till 

denna fråga finns det även ett mallsvar som lyder: 

När Kien och Phuong är vid sjön ser man en luftvärnskanon på en ponton i vattnet och en 

gonggong ljuder. De verkar gå på en skola med grindar som låses vid en viss tid på kvällen. 

Respekten för föräldrarna är annorlunda mot hur man skulle tala idag. Allt tal om kriget är 

ledtrådar men också sättet som de talar på och uttrycker sig känns äldre, eller annorlunda mot 

romaner skrivna i väst (Gleerups, 2017). 

Eftersom frågan inleds med meningen: “Utdraget är som sagt hämtad ur en 

vietnamesisk roman” får läsaren intrycket av att miljöbeskrivningarna ska ha med 

Vietnam att göra. Följdfrågan är dock: “Hur märks tiden och platsen i texten?”. Detta 

kan syfta till en ren allmän plats där karaktärerna befinner sig och inte i just landet 

Vietnam. Frågan är ställd på ett sådant sätt att missförstånd kan uppstå. Ett annat 

problem med mallsvaret kommer i dess sista mening. Här görs en skillnad på 

västerländsk kontra vietnamesisk litteratur utan att diskutera det djupare. Återigen 

befästs en slags “vi-och-dem”-känsla där det västerländska framställs som lättare att 

förstå och det vietnamesiska som ”annorlunda”. Detta skapar en implicit diskriminering. 

7.2.2 Digilär: Svenska 1 

Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri handlar om huvudkaraktären Halim som vill bli 

Sveriges mäktigaste “revolutionsblatte”. Romanen är skriven på förortsslang och 

läsaren får följa Halims tankar om Sveriges “integrationsplan” och han vill återupprätta 

invandrares heder. I textutdraget får Halim reda på att hans högstadieskola inte längre 

har råd med hemspråksundervisning och att hans lärare i arabiska har blivit uppsagd. 

Detta leder till upprörda känslor hos Halim som känner sig sviken och bortprioriterad av 

det svenska samhället. Utdraget är intressant ur ett etnicitetsperspektiv då vi följer en 

karaktär som motsätter sig det svenska samhället på grund av den orättvisa han blir 

utsatt för i skolan: 
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“Men Halim, du kan ju inte komma och påstå att det här kommer som någon överraskning. Din tid 

här på skolan har ju knappast varit problemfri. Och faktum kvarstår - vi har inte råd med både 

Alex och Safa. Vi måste faktiskt prioritera” (Digilär, 2019). 

Frågorna till utdraget fokuserar på hur elever själva har upplevt orättvisor och hur man 

bör kämpa mot dessa. Exempelvis återfinns följande diskussionsfråga i arbetsuppgifter: 

Vad tycker du är viktigt att kämpa för? Vilka orättvisor har du sett i skolan och i livet som du 

skulle vilja kämpa mot? Hur skulle du kunna göra för att förbättra världen för dig och andra? Tror 

du på civil olydnad, det vill säga att (som Halim) göra olagliga saker för att visa sitt motstånd och 

uppror, eller tror du på andra metoder? (Digilär, 2019). 

I ovanstående fråga ska elever själva fundera kring vad de tycker är viktigt, vilka 

orättvisor de ser i skolan och i livet samt hur de kan förbättra världen för andra, vilket 

kan bidra till större förståelse för huvudkaraktären Halim. Däremot är slutet av frågan 

inriktad på civil olydnad, vilket är det Halim ägnar sig åt i kampen mot orättvisorna han 

upplever. Trots att frågan inleds på ett inkluderande sätt landar frågan i en antydning att 

Halim gör fel. Frågan hade istället kunnat uttryckas på detta vis: “Går det att förstå 

varför Halim agerar som han gör?”. Genom denna formulering hade fokus stannat kvar i 

att Halim behandlas orättvist istället för att endast lyfta en allmän diskussion om civil 

olydnad. Formuleringen ‘civil olydnad’ kan därför i detta fall tolkas vara implicit 

diskriminerande, då det fokuseras mer på Halims handlingar och inte på de orättvisor 

han blivit utsatt för. Detta kan leda till fördomar istället för att fokusera på hur 

människor med icke-svensk bakgrund möter orättvisor i samhället. En annan 

diskussionsfråga i läromedlet handlar om att Halim vill ta avstånd från den svenska 

kulturen och därför gör uppror: 

Diskutera frågorna tillsammans med några klasskamrater, eller fundera själv och skriv ner dina 

svar: - Boken Ett öga rött handlar om berättarjaget Halim som vill ta avstånd från den svenska 

kulturen som han upplever försöker få honom att glömma sitt arabiska arv. På vilket sätt syns detta 

uppror och avståndstagande i textutdraget du läst? Ge flera exempel (Digilär, 2019). 

I frågan ovan får elever möjlighet att diskutera hur upproret och avståndstagandet ser ut 

men möjligtvis inte varför han känner att det är nödvändigt att göra detta. Frågan är 

ställd som en läsförståelsefråga där elever uppmanas räkna upp exempel på hur Halims 

uppror och avståndstagande ser ut istället för att reflektera över varför han känner att 

han behöver göra uppror. Detta kan tolkas vara implicit diskriminerande. 

 

I Stjärnlösa nätter: en berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv av Arkan 

Asaad får vi möta Amàr som vuxit upp i en kurdisk familj i Sverige. När Amàr är 19 år 

åker han till sin släkt i Irak och upptäcker att hans svenska värderingar krockar med de 

värderingar hans släktingar har. I utdraget får vi möta Amàr när han pratar med sin 

faster som vill att han ska gifta sig med kusinen Amina. Amàr blir upprörd över detta 

och vill gifta sig med någon av kärlek, någon han själv har valt. Amàrs släkt vänder sig 

emot honom och han överväger till sist att gifta sig med sin kusin på grund av pressen 

han känner från familjen. I textutdragets arbetsuppgifter återfinns följande 

diskussionsfrågor: 
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I Sverige har vi stort utrymme att göra uppror mot våra föräldrar och finna vår egen väg, men finns 

det saker som också föräldrar i den svenska kulturen skulle ta avstånd från? Är det olika från 

familj till familj? Hur ser det ut i omvärlden? Kan tonåringar överallt göra uppror mot föräldrar 

och vuxenvärlden? Har alla tonåringar behov av att göra uppror? (Digilär, 2019). 

Frågorna genomsyras av ett “vi-och dem”-tänk vilket man kan se i formuleringar såsom 

“I Sverige”, “vi”, “våra föräldrar” och “finna vår egen väg”. Genom att inleda frågan 

med “I Sverige” och därefter använda pronomen som “vi”, “vår”, och “våra” görs en 

separation mellan Sverige och den kurdiska kulturen som Amàr också är en del av. Att 

dessutom utgå ifrån att andra länders ungdomar inte har möjlighet att göra uppror mot 

sina föräldrar kan tolkas vara implicit diskriminerande, speciellt för elever med annan 

etnisk tillhörighet. Frågan kan dessutom tolkas som att svenska ungdomar har ett större 

utrymme att göra uppror mot sina föräldrar. Detta kan grunda sig i tanken på att den 

västerländska kulturen är friare än den icke-västerländska kulturen (Runblom, 2006). 

7.3 Sexualitet och diskriminering 

Här presenteras exempel på skönlitterära texter som innehåller framställningar av 

sexualitet och eventuell diskriminering kopplad till begreppet. I de exempel som 

presenteras nedan är icke-heterosexualitet ofta otillräckligt representerat och separeras 

från heteronormen.  

7.3.1 Gleerups: Språket och berättelsen 1 

I Gleerups (2017) finns det inga textutdrag som behandlar sexualitet i ett icke-

heterosexuellt berättarperspektiv. Den enda texten där det förekommer en icke-

heterosexuell karaktär kommer från kapitlet “En obekväm vänskap”. Textutdraget är 

taget från ungdomsromanen Kurt Cobain finns inte mer av Hanna Jedvik. Den handlar 

om Lovis och Alex och hur obekväm deras vänskap blir på grund av de komplicerade 

känslor som uppstår mellan dem när Alex kommer ut som homosexuell. Mellan raderna 

kan man läsa att Lovis eventuellt har kärleksrelaterade känslor för Alex och vetskapen 

om hans sexualitet leder till att vänskapen krackelerar. Under kategorin “Förstå och 

tolka” finns följande fråga: “Efter att ha läst om nyårsnatten – beskriv vad du fått reda 

på om Lovis och Alex. Vem är de? Vad i texten får dig att tro det? Vad kan du läsa ut 

om dem mellan raderna?” Den del av mallsvaret som beskriver Lovis lyder: 

Lovis: har en pojkvän som heter Jesper, men verkar gilla sin kompis Alex som mer än bara vän? 

En puss på kinden från Alex framkallar rysningar. Det beskrivs att Alex och Lovis ”bara har ögon 

för varandra” vilket brukar beskriva kärlekspar, inte vänner (Gleerups, 2017). 

Eftersom texten är berättad ur Lovis perspektiv kan representationen av Alex sexualitet 

tolkas som otillräcklig. Alex homosexualitet blir endast synliggjord genom en 

heterosexuell persons ögon. Hans sexualitet blir dessutom katalysatorn för den konflikt 

som uppstår mellan vännerna. Denna otillräckliga representation av icke-

heterosexualitet kan tolkas vara implicit diskriminerande. Det finns en fråga till texten 

som ber elever resonera kring varför Lovis blir upprörd när hon får reda på Alex 

sexuella läggning och mallsvaret återger: 
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Det är något som Lovis går och tänker på som hon inte gillar. Hon känner sig rastlös och orolig – 

kan inte sitta still. Anledningen är att Lovis insett något (att Alex är gay?) och hon hoppades att det 

inte skulle vara så men nu är det bekräftat (Gleerups, 2017). 

Mallsvarets formulering antyder alltså att Lovis har problem att acceptera Alex 

sexualitet vilket därmed blir en del av konflikten. Textutdraget avslutas innan någon 

försoning hinner ske mellan Lovis och Alex. Därför finns ingen möjlighet för elever att 

läsa om hur Lovis eventuellt bearbetar och problematiserar sina egna känslor. Slutsatsen 

blir att genom den otillräckliga representationen av icke-heterosexualitet skapas en 

implicit diskriminering. 

 

Det finns även exempel på heterosexualitet i Gleerups (2017) läromedel. I kapitlet 

“Hitta hem” återfinns ett textutdrag från Morgan Matsons verk Fyra dagar, fyra nätter. 

Romanen handlar om Amy som ska köra från ena sidan av USA till andra eftersom 

hennes familj ska flytta. Med sig på resan har hon Roger som hon inte känner men som 

har fått följa med då Amys mamma inte vill att hon reser helt ensam. Textutdraget 

inleds med Roger och Amys första kyss och hur relationen mellan dem börjar utvecklas 

till kärlek. I textens diskussionsfrågor ombeds elever att fundera över textens 

beskrivning av “första kyssen” och hur realistisk den är. Eleverna får också möjlighet att 

spekulera kring hur Amy och Rogers relation kommer se ut när deras resa är över. 

 

Det som skiljer de båda texternas porträtterande av sexualitet är att Alex homosexualitet 

står för konflikten eller problemet medan Amy och Rogers sexualitet ses som en 

naturlig del av texten. Både den heterosexuella och den homosexuella kärleken blir 

beskriven genom heterosexuella karaktärers ögon. Därför kan man dra slutsatsen att den 

otillräckliga representationen av icke-heterosexualitet i läromedlet skapar en implicit 

diskriminering. Eftersom icke-heterosexuella karaktärer får ta en sådan liten plats 

befästs en heteronormativitet där icke-heterosexuella karaktärer förekommer som något 

utöver det vanliga. Läromedlet skulle kunna presentera en text där en icke-heterosexuell 

karaktär får stå för berättarperspektivet istället för att endast inkludera textutdrag där 

kärlek presenteras genom heterosexuella perspektiv. 

7.3.2 Digilär: Svenska 1 

I Digilär (2019) återfinns två textutdrag som behandlar sexualitet ur ett icke-

heterosexuellt perspektiv. Dessa utdrag kommer från romanerna Torka aldrig tårar utan 

handskar av Jonas Gardell och Blekingegatan 32 av Lena Einhorn. Blekingegatan 32 är 

en roman som är baserad på de kärleksbrev som Greta Garbo skrev till Mimi Pollack 

under 1920-talet. Utdraget handlar om första gången Greta och Mimi umgås utanför 

Dramatens teaterskola där de studerar tillsammans. Deras relation är vänskaplig och 

trevande till en början och mellan raderna kan man förstå att Mimi är nyfiken över 

Gretas sexualitet och hennes relation till män. 

“Du ville inte gå hem till Gösta …” 

“Nej.” 

“Tror du att du kommer att vilja det så småningom ...? Jag menar ... nu när vi lät honom köpa 
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maskeradkostymer åt oss.” 

“Vad menar du?” säger Greta till slut. Fortfarande bortvänd. 

“Tror du inte att han har några förväntningar?” 

“Det vet jag inte.” 

“Är du inte rädd att uppmuntra män?” 

“Nej. Vill dom gå på maskerad med mig så får dom gå på maskerad med mig. Maskerad är 

maskerad” 

(Digilär, 2019). 

I instuderingsfrågorna till texten återfinns frågan ”Är Greta rädd för att uppmuntra 

män?”. Denna fråga leder inte till vidare diskussioner om exempelvis varför Greta 

skulle vara det eller varför Mimi är rädd för att Greta uppmuntrar män. I 

arbetsuppgifterna däremot återfinns tre diskussionsfrågor där elever ska diskutera 

följande: 

1.   ‘Hbtq’ är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Vilka 

attityder möter du själv till hbtq-personer i din vardag? 

2.       Litteratur som skildrar homosexuella relationer har blivit vanligare. Detsamma gäller för 

filmens värld. Hur ofta upplever du att homosexuell kärlek skildras i litteratur och film? 

3.      Kan du komma på några exempel på romaner eller filmer som beskriver homosexuell kärlek? 

På vilket sätt skildras kärleken i dessa berättelser? 

(Digilär, 2019). 

Diskussionsfrågorna ovan ger möjlighet att diskutera både om och hur icke-

heterosexuell kärlek skildras i litteratur och film. Detta är intressant på grund av att 

läromedlet innehåller 46 skönlitterära texter där endast två av dessa får stå för all 

representation av icke-heterosexuell kärlek. Detta kan tolkas motsägelsefullt då 

läromedlet belyser att litteratur som skildrar homosexuell kärlek numera är vanligt men 

presenterar ändå endast två verk där detta förekommer. Redan i metatexten till 

Blekingegatan 32 får vi veta att det handlar om just homosexuell kärlek och det är på så 

vis den normbrytande sexualiteten som står i fokus och inte kärleken i sig mellan två 

personer: 

Under 1900-talets historia har många författare och konstnärer som varit homosexuella råkat illa 

ut, eller levt ett liv i skymundan. Många författares brev som efter deras död har publicerats 

avslöjar romanser med personer av samma kön. Selma Lagerlöf, Karin Boye och Oscar Wilde är 

några exempel (Digilär, 2019). 

I citatet ovan nämns tre personer utöver Greta Garbo och Mimi Pollack som tros ha 

varit homosexuella. Att lyfta fler personer än de karaktärer som presenteras i 

textutdraget visar på goda intentioner. Trots detta kvarstår en problematik eftersom 

heterosexualitet och icke-heterosexualitet separeras då det uttryckligen nämns i 

metatexten att utdraget kommer handla om homosexuella karaktärer. Detta kan tolkas 

vara implicit diskriminerande. I andra metatexter som berör kärlek nämns inte 

karaktärernas sexualitet lika uttryckligt. I det andra verket, Torka aldrig tårar utan 

handskar, återfinns en liknande metatext där det tidigt förklaras att karaktärerna i 

utdraget är homosexuella: 

[…]Den handlar om Benjamin och Rasmus som växer upp i 1970-talets Sverige, långt innan 

homosexualitet var accepterat i samhället. Rasmus kommer från en liten ort och när han som 18-

åring kommer till Stockholm öppnar sig en ny värld för honom. Han börjar leva ut sin sexualitet 
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och smittas med den nya sjukdomen HIV. Han möter sin första kärlek Benjamin för första gången 

hos en gemensam vän när de firar julafton 1982 tillsammans (Digilär, 2019). 

Som citatet ovan visar är det med andra ord det faktum att dessa två karaktärer är 

homosexuella som står i fokus. Eftersom båda metatexterna explicit behöver nämna 

karaktärernas sexualitet då den avviker från heterosexualitet kan det tolkas som implicit 

diskriminering.  

 

Arbetsuppgifterna till textutdraget består av samma frågor med exakt samma 

formuleringar som i frågorna till Blekingegatan 32. Elever ska med andra ord även i 

denna text diskutera om och hur icke-heterosexuell kärlek skildras i litteratur och film. 

Genom detta kan man dra slutsatsen att båda texterna tillhör samma “kategori”, det vill 

säga normbrytande sexualitet. Alla andra skönlitterära textutdrag i läromedlet har unikt 

utformade frågor kopplade till den individuella texten. Dessa två utdrag är det enda 

undantaget och behandlar exakt samma frågor, trots textutdragens egentliga olikheter i 

såväl handling som karaktärsbeskrivningar. Detta kan tolkas vara implicit 

diskriminerande. Å ena sidan ges möjlighet till vidare diskussion kring sexualitet i båda 

textutdragen men å andra sidan blir representationen av icke-heterosexualitet begränsad 

eftersom det sker en separation. Genom att låta de två olika texterna vara kopplade till 

exakt samma arbetsfrågor utför läromedlet en kategorisering som separerar icke-

heterosexualitet från heterosexualitet och befäster därför heteronormativitet. 

7.4 Klass och diskriminering 

I denna del av resultatet granskas framställningen av klass och eventuell diskriminering 

som kopplas till begreppet. De exempel som presenteras nedan visar att klass ofta måste 

granskas i relation till andra intersektionella begrepp eftersom diskrimineringen kopplad 

till klass ofta förstärks av karaktärernas kön, etnicitet och/eller sexualitet. 

7.4.1 Gleerups: Språket och berättelsen 1 

Ett exempel på hur klass framställs i Gleerups (2017) återfinns i textutdraget från 

Kvinnor och äppelträd. I textens diskussionsfrågor kan man läsa: “Hur förstår man att 

Sallys familj är fattig? Ge minst tre exempel från texten!” (Gleerups, 2017). Till denna 

fråga återfinns mallsvaret: 

1.Hela familjen bor i en väldigt liten stuga byggd för en person. 

2.Pojken som blivit biten av hunden har bara kläderna han går i, och dem har hunden rivit sönder. 

3.Flickan som är sex år tycker att underkjolen som Ellen sveper om pojken är väldigt vacker, och 

hon vill att Ellen lämnar kvar den till henne. Hon är inte van att få någonting (Gleerups, 2017) 

Eftersom frågan tycks vara en läsförståelsefråga är mallsvaret inte problematiskt i sig. 

Dock är intentionen med att lyfta karaktärernas levnadsvillkor oklara eftersom det inte 

leder vidare till någon diskussion eller problematisering av klass. Frågan går alltså miste 

om är att låta elever djupare diskutera klasskillnader. Elever lär sig istället att identifiera 

fattigdom och vad som är representativt för lägre samhällsklasser men får inte tillfälle 
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att fundera, argumentera eller resonera över klass som ett fenomen i samhället. Genom 

denna bild blir representationen av klass begränsad och detta leder i sin tur till implicit 

diskriminering. 

 

I En halv gul sol av Chimamanda Ngozi Adichie återfinns ett exempel där karaktärens 

klass vävs samman med sin etnicitet. Ugwu skickas till Laos i Nigeria för att börja 

jobba som springpojke hos en rik nigeriansk man som kallas för ‘Husbonden’. I 

synopsisen till En halv gul sol beskrivs Ugwu som en fattig pojke och i textutdraget kan 

man se stora skillnader mellan Ugwus och Husbondens levnadssätt. Ett exempel på 

detta är när Husbonden låter Ugwu ta för sig av maten i kylskåpet. Ugwu blir 

överväldigad av överflödet och kastar i sig maten medan Husbonden ger sig iväg för att 

spela tennis. Husbonden lever i välstånd och verkar vara en rik man eller åtminstone i 

ekonomiskt överläge till Ugwu och hans familj. Husbondens hem är modernt och 

välutrustat, han ägnar sig åt att spela tennis på fritiden och har dessutom råd att anställa 

en springpojke. Ugwu däremot kommer från enkla och fattiga förhållanden. Han jämför 

Husbondens cementväggar med lerväggarna i hans gamla hus och förundras av 

uppfinningar som kylskåp och grammofon. Det är även en stor skillnad i karaktärernas 

utbildning, vilket belyses i ett parti av texten då Ugwu ser ett antal av Husbondens 

böcker: “Ugwu försökte läsa titlarna, men de var för långa, för svåra. Non-parametriska 

metoder. En afrikansk studie. Varats stora kedja. Det normandiska inflytandet i 

England” (Gleerups, 2017). Husbonden har alltså förmågan att läsa dessa komplicerade 

böcker medan Ugwu inte har samma förmåga. Det är en tydlig maktskillnad mellan 

karaktärerna - den fattige pojken möter den vuxne, rike mannen. Husbonden är en 

afrikansk man men tycks vara en person som eftersträvar ett västerländskt levnadssätt. 

Det framgår av texten att Husbonden har bott utomlands under en längre tid och har 

tillägnat sig både den engelska kulturen och det engelska språket. I textutdraget 

beskriver Ugwu Husbondens uttal på modersmålet igbo som ovanligt: 

Husbondens igbo lät lätt och dunig i Ugwus öron. Det var en igbo som färgades av de utdragna 

ljuden i engelskan, en igbo som talades av någon som var van att prata engelska (Gleerups, 2017). 

Utöver detta finns det ingenting i Husbondens som vittnar om att han värderar 

nigeriansk kultur och det är det ‘engelska’ och västerländska i Husbondens hem som 

fascinerar Ugwu. Läsaren kan alltså tolka att det västerländska levnadssättet värderas 

högre än det nigerianska. Detta har naturligtvis med etnicitet att göra men det berör 

även klass. Ugwu blir både en representant för en lägre samhällsklass samt för ett 

nigerianskt levnadssätt. Husbonden blir däremot en representant för en högre 

samhällsklass och ett västerländskt levnadssätt. 

 

Diskussionsfrågorna till en Halv gul sol visar tendenser som kan tolkas vara implicit 

diskriminerande. Inom kategorin “Argumentera och analysera” finns tre frågor utan 

mallsvar. Den första handlar om för- och nackdelar med att Ugwu ska jobba hos 

Husbonden. Den andra handlar om utbildning och om den ska vara obligatorisk eller 

inte. Den tredje handlar om hur Ugwu måste flytta från familjen för att kunna försörja 
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sig. Alla frågor har möjlighet att få elever att diskutera klass, fattigdom kontra överflöd 

samt förhållanden i andra länder än Sverige/västvärlden. Den andra frågan visar 

däremot exempel på implicit diskriminering: 

I västvärlden är det nästan krav på att man ska utbilda sig innan man får ett arbete. Hur hade du 

ställt dig till att arbeta istället för att gå i skolan? Vad är din syn på högre utbildning? Ska den vara 

obligatorisk tycker du? (Gleerups, 2017). 

Detta är samma exempel som ges i 7.2 gällande etnicitet. Frågans formulering har även 

att göra med klass eftersom den kopplas till Ugwus situation. Istället för att diskutera 

samhällsstrukturer där unga drivs in i arbetslivet för de inte har råd att utbilda sig, ges 

en bild av att det är Ugwu själv som har gjort ett aktivt val att jobba istället för att gå i 

skolan. De samhälleliga strukturer som ligger bakom Ugwus situation förminskas 

därmed till att det skulle ha varit hans eget val. 

7.4.2 Digilär: Svenska 1 

I Var det bra så? av Lena Andersson får vi följa Lotta Svensson som bor med sin 

mamma Karin i ett av ytterområdenas många miljonprojekt utanför Stockholm. I 

metatexten till utdraget återfinns följande citat: 

Politiker, journalister och andra vuxna vill gärna måla upp den mångkulturella förorten som en 

lycklig plats där människor från vitt skilda länder och kulturer lever och samsas. Alla är lika 

mycket värda och inga klasser finns. Men under ytan finns fattigdom och sociala problem som 

drabbar alla grupper. När fokus läggs ensidigt på etnicitet glöms frågorna om fattigdom och social 

utsatthet bort. Människor ställs emot varandra och samhället stänger ute de allt fattigare familjerna 

och deras barn. Ingen vill prata om ungdomarna som i brist på framtidstro glider in i bråk, 

kriminalitet eller missbruk (Digilär, 2019). 

Metatexten fokuserar på klassfrågan i relation till etnicitetfrågan men textutdraget berör 

inte etnicitet utan fokuserar endast på klass. Citatet problematiserar därefter det så 

kallade “ensidiga fokuset” på etnicitet och menar att fattigdom och social utsatthet 

glöms bort. Etnicitet separeras därmed från fattigdom och social utsatthet och 

intentionen tycks vara att lyfta de “bortglömda” svenskar som också bor i förorten. 

Detta blir ett problem eftersom det skapar ett “vi-och-dem”-perspektiv där etnicitet 

aktivt separeras från klass. Därmed kan diskriminering skapas eftersom de med icke-

svensk etnicitet osynliggörs genom citatets formulering. 

 

Det skönlitterära utdraget inleds med att Lotta har suttit och läst böcker hela natten och 

hennes mamma Karin kommer in i rummet. Hon blir upprörd över tanken på att Lotta 

kanske har köpt böckerna, vilket beskriver deras ekonomiska situation: “– Du köper väl 

inte böcker? Det är inte klokt vad dyrt det är med… – Jag lånar i skolan” (Digilär, 

2019). Utdraget fortsätter med att Lotta får reda på att skolbibliotekarien har slutat och 

börjat arbeta på en större skola i stan. Detta upprör Lotta och hon blir ledsen, arg och 

känner sig bortprioriterad av skolan och samhället i stort. Endast en av frågorna till 

textutdraget behandlar klass och det är en läsförståelsefråga: “I textutdraget finns två 

indikationer på att Lotta och hennes familj har ont om pengar. Vilka textrader är det?” 

(Digilär, 2019). Trots att vi redan i metatexten får reda på Lottas bostadsort, 
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ekonomiska situation och orättvisorna som pågår är detta inte något som elever ska 

diskutera i frågorna till texten. Detta kan förstärka fördomar och stereotypa bilder av 

förorten vilket kan tolkas vara implicit diskriminerande. 

7.5 Möte av maktaxlar 

Sammanfattningsvis visar studien att både Språket och berättelsen 1 (Gleerups, 2017) 

samt Svenska 1 (Digilär, 2019) har exempel på framställningar av kön, etnicitet, 

sexualitet och klass som kan tolkas vara diskriminerande. Begreppen har presenterats i 

olika avsnitt för att underlätta läsningen och förståelsen av denna studie. Resultatet av 

studien har dock visat att många av de intersektionella begreppen går hand i hand. Detta 

för oss tillbaka till bilden av vägskälet som redogörs för i kapitel 5.2. Carbin och 

Tornhill (2004) samt Lykke (2005) skriver om metaforen av vägskälet som ordet 

‘intersection’ innebär. Denna metafor visar hur olika begrepp tycks färdas på olika 

vägar som alla möts i ett vägskäl. Precis som Carbin, Tornhill och Lykke menar blir 

begreppet något missvisande eftersom det kan tolkas som att begreppen kön, sexualitet, 

etnicitet och klass hålls separat och aldrig möter varandra. Vår studie har däremot visat 

att detta inte stämmer. Ellen och Sally i Kvinnor och äppelträd får inte bara brottas med 

sin könstillhörighet, utan även med den klass de tillhör. Ugwu i En halv gul sol får i sin 

tur representera både sin etnicitet samt sin klass. Halim i Ett öga rött visar hur han 

möter orättvisor som kopplas till både hans etniska tillhörighet samt hans klass. Många 

av begreppen vävs alltså ofta in i varandra och den diskriminering som begreppen möter 

kan förstärkas på grund av detta. 

  



34 

8 Diskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. I 8.1 diskuteras 

läromedlens framställning samt den diskriminering som återfinns. I 8.2 diskuteras 

skolans värdegrund kopplat till de analyserade läromedlen. Avslutningsvis i 8.3 

presenteras studiens sammanfattade slutsatser och i 8.4 förslag på vidare forskning. 

8.1 Läromedlens framställning och diskriminering av kön, etnicitet, 

sexualitet och klass 

Framställningen av kön har granskats i de skönlitterära textutdragen Kvinnor och 

äppelträd, Fyra dagar, fyra nätter och En skön vårkväll i Gleerups (2017) samt Den 

svarta katten och Sandor Slash Ida i Digilär (2019). Granskningen visar att textutdragen 

befäster normativa könsroller och gör en separation mellan manligt och kvinnligt 

beteende. Granskningen visar även att maktstrukturer där män överordnas och kvinnor 

underordnas förekommer i båda läromedlen. 

 

En skön vårkväll (Gleerups, 2017) och Den svarta katten (Digilär, 2019) är berättade ur 

ett manligt perspektiv, vilket bidrar till att de kvinnliga karaktärerna inte har en egen 

röst utan snarare definieras av männens beskrivningar. Det är med andra ord bara 

männens syn på kvinnor, kärlek och våld som beskrivs i dessa två textutdrag. Detta 

överensstämmer med det Ohlander (2010) kommer fram till i sin undersökning där 

läromedlen innehåller ett övergripande manligt perspektiv. Detta beskriver hon som att 

det “mänskliga” i berättelser förknippas med det som är “manligt”. De manliga 

karaktärernas handlingar i En skön vårkväll och Den svarta katten kan dock knappast 

beskrivas som “mänskliga”, vilket tydligt visar behovet av att problematisera det 

manliga våldet i relation till osynliggörandet av kvinnan. I Sandor Slash Ida (Digilär, 

2019) får läsaren följa både ett manligt och ett kvinnligt perspektiv som är oberoende av 

varandra. Relationen mellan Sandor och Ida är inte i fokus, utan båda karaktärernas 

vardag skildras genom olika kapitel i textutdraget där det växlas mellan deras 

perspektiv. Detta tillåter textutdraget att skildra ett kvinnligt kontra manligt perspektiv 

som är oberoende av en relation med någon av det motsatta könet. I Gleerups (2017) 

återfinns endast tre texter som är berättad ur ett kvinnligt perspektiv. Av dessa texter är 

Kvinnor och äppelträd med karaktären Ellen det enda kvinnliga perspektiv som enbart 

fokuserar på kvinnliga relationer och kvinnans roll. Trots att det förekommer ett antal 

kvinnliga perspektiv så visar granskningen i helhet att det förekommer en 

överrepresentation av manliga perspektiv. Precis som i Berge och Widdings (2006) 

studie förekommer de kvinnliga perspektiven mer sällan än de manliga i vår analys och 

på grund av detta ges inte nog många möjligheter för elever att diskutera eller kritisera 

framställningen av kön. 

 

Dessa exempel på läromedlets framställning av kön är inte diskriminerande i sig men 

däremot återfinns diskriminering i de olika textutdragens diskussions- och 
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instuderingsfrågor. Berge och Widdings (2006) resultat visar att de uppgiftsfrågor som 

berör kön och genus var icke-obligatoriska extrauppgifter. Detta tolkas av Berge och 

Widding (2006) som en signal på att frågor som berör kön och genus inte behöver 

prioriteras i undervisningen. Även vår studie kommer fram till att diskussionsfrågor är 

av betydelse för de hur de skönlitterära textutdragen uppfattas av läsaren. 

Diskriminering kopplad till diskussionsfrågor kan delas upp i två delar: 1. 

Diskussionsfrågorna och dess eventuella mallsvars formulering kan tolkas vara implicit 

diskriminerande, då dessa befäster stereotypa könsnormer istället för att ge utrymme till 

problematisering. 2. Det som inte behandlas i diskussionsfrågorna kan tolkas vara 

passivt diskriminerande, då ingen av dessa textutdrag har diskussionsfrågor eller 

uppgifter som djupare diskuterar ett könsperspektiv på en strukturell nivå. Detta bidrar 

till ett osynliggörande av kvinnliga perspektiv vilket i sin tur leder till en segregation 

mellan de olika könen. Ett exempel på detta kan man urskilja genom att jämföra 

texterna Fyra dagar, fyra nätter, En skön vårkväll och Den svarta katten. När männen i 

En skön vårkväll och Den svarta katten begår våldsamma handlingar mot kvinnor i 

kärlekens namn återfinns inga diskussionsfrågor som ger elever möjlighet att diskutera 

och problematisera detta. De normativa kärleksrelationer som förekommer i exempelvis 

Fyra dagar, fyra nätter presenterar däremot frågor som handlar om kärlek och 

relationer. Läromedlet undviker med andra ord att problematisera textutdragen där 

kvinnor mördas i kärlekens namn men när icke-våldsamma relationer förekommer 

diskuteras kärlek, relationer och sexualitet. Våldsamma relationer blir synliggjorda 

genom läromedelsförfattarnas val att inkludera dem i läromedlen, men eftersom 

textutdragen inte problematiseras eller diskuteras befäster det en bild av våldsamma 

kärleksrelationer. 

 

Framställningen av etnicitet har granskats i de skönlitterära textutdragen En halv gul 

sol och Krigets sorger i Gleerups (2017) samt Ett öga rött och Stjärnlösa nätter i 

Digilär (2019). Resultatet i denna studie har visat att begreppet etnicitet framställs 

genom en skildring av separation mellan det västerländska och icke-västerländska, samt 

stereotypa framställningar av etnicitet i form av fattigdom, kulturkrockar, kriminalitet 

och familjeproblem. 

 

En halv gul sol och Krigets sorger (Gleerups, 2017) förmedlar ett icke-västerländskt 

perspektiv. Båda perspektiven utgår från en historisk kontext och skildrar fattigdom och 

krig. Dessa textutdrag ger en bild av hur de icke-västerländska förhållandena är fattiga, 

krigiska och eländiga, vilket skiljer sig från bilden av det västerländska som beskrivs i 

andra skönlitterära utdrag. Ett öga rött och Stjärnlösa nätter (Digilär, 2019) förmedlar 

icke-västerländska perspektiv i Sverige samt hur den icke-västerländska kulturen 

krockar med den svenska kulturen. I dessa texter leder karaktärernas etnicitet och 

kulturtillhörighet till konflikter. Halim i Ett öga rött vill ha rätt till sitt arabiska 

kulturarv som han upplever att det svenska samhället förvägrar honom, medan Amàr i 

Stjärnlösa nätter vill ha rätt till sitt svenska kulturarv som hans persiska släktingar 
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motsätter sig. Halims band till sitt arabiska kulturarv målas upp som våldsamt, 

upproriskt och aggressivt. Amárs band till sitt svenska kulturarv däremot målar upp 

honom som en resonabel och relaterbar karaktär medan hans släktingar i Irak beskrivs 

som oresonliga och förtryckande. Denna skildring av etnicitet och icke-västerländsk 

kultur leder till en problematisk bild av personer som har något annat än ett 

västerländskt ursprung. Genom detta skapas en separation mellan “vi-och-dem” då det 

västerländska perspektivet blir “vi” och det icke-västerländska perspektivet blir “dem”. 

I resultatet av Runbloms (2006) studie kan man läsa om hur etniska frågor och 

perspektiv varken diskuteras eller problematiseras i de läromedel han granskat. Vår 

studie kan dra samma slutsats som Runblom eftersom dessa textutdrag saknar adekvata 

diskussions- eller instuderingsfrågor som problematiserar separationen mellan 

västerländska och icke-västerländska kulturer och perspektiv. 

 

I de skönlitterära delar som presenteras ovan förekommer implicit diskriminering både i 

texternas framställning av etnicitet samt i diskussions- och instuderingsfrågorna. Alla 

textutdrag har exempel på när frågor och eventuella metatexters formulering skapar en 

“vi-och-dem”-känsla och separerar västerländsk och icke-västerländsk kultur. Detta 

befäster i sin tur en stereotyp bild av etnicitet. Problemet med detta är att elever som 

läser textutdragen kan komma att bilda tankar och åsikter om det icke-västerländska 

som resulterar i fördomar. Om det dessutom inte förekommer några frågor som låter 

elever problematisera och diskutera detta, bidrar läromedlen till att skapa fördomar 

istället för att motverka dem. Elever går dessutom miste om möjligheten till de 

diskussioner i klassrummet som Gunilla Molloy (2003) förespråkar i sin forskning.  

 

Framställningen av sexualitet har granskats i de skönlitterära textutdragen Kurt 

Cobain finns inte mer och Fyra dagar, fyra nätter i Gleerups (2017) samt 

Blekingegatan 32 och Torka aldrig tårar utan handskar i Digilär (2019). Denna studie 

har visat att representationen av sexualitet i läromedlen främst sker ur ett heterosexuellt 

perspektiv. De få gånger icke-heterosexualitet representeras separeras dessa från den 

normativa heterosexualiteten. 

 

I Digilär (2019) återfinns endast två texter berättade ur ett icke-heterosexuellt 

perspektiv. Detta visar på en tydlig separation mellan heterosexualitet och 

homosexualitet. Detta överensstämmer med Larsson och Roséns (2006) resultat där 

heterosexualiteten är det som antas om inget annat nämns i en text. I Blekingegatan 32 

och Torka aldrig tårar utan handskar (Digilär, 2019) nämns det explicit i metatexterna 

att karaktärerna är homosexuella. Detta skiljer sig från texter som exempelvis Fyra 

dagar, fyra nätter (Gleerups, 2017) där karaktärerna antas vara heterosexuella trots att 

det inte explicit nämns. Dessutom separeras sexualiteter från varandra då de icke-

heterosexuella karaktärernas sexualitet ofta är en del av berättelsens konflikt. Detta 

leder till att elever som är icke-heterosexuella kan uppleva att deras sexualitet är 

problematisk och icke eftersträvansvärd. Textutdragen i vår studie framhäver inte 
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explicit att heterosexualitet är mer önskvärt men däremot kan detta antas på grund av 

den separation som görs mellan heterosexualitet och icke-heterosexualitet. 

 

Diskrimineringen som förekommer genom textutdragens framställningar syns även här 

tydligast i dess diskussions- och instuderingsfrågor. I Digilär (2019) finns ett antal 

frågor kopplade till textutdragen som berör icke-heterosexuella perspektiv men dessa 

återanvänds till båda. Alla andra textutdrag i Digilär har unikt utformade frågor till varje 

individuell text men Blekingegatan 32 och Torka aldrig tårar utan handskar har inte 

det. Eftersom läromedlet inte presenterar unika frågor till dessa utdrag ges en signal till 

lärare att de kan välja en av de “homosexuella texterna” och sedan gå vidare. Detta 

tyder på implicit diskriminering eftersom intentionen tycks vara att inkludera texter med 

minoritetsperspektiv, men de tveksamma diskussions- och instuderingsfrågorna 

försvårar detta. Ett annat tydligt exempel på diskriminering är hur Kurt Cobain finns 

inte mer (Gleerups, 2017) framställer sexualitet. I det textutdraget definieras 

homosexualitet utifrån en heterosexuell karaktärs ögon vilket inte problematiseras eller 

ifrågasätts i textens frågor. Den homosexuella karaktären har ingen egen röst och 

dennes känslor och tankar får överhuvudtaget ingen plats i texten. Detta bidrar till att 

elever kan känna sig osynliggjorda och/eller får bekräftelse på att homosexuella 

perspektiv endast förekommer som fotnoter i skönlitteratur. Därav befästs bilden av 

homosexualitet som avvikande och heterosexualitet som norm. 

 

Framställningen av klass har granskats i de skönlitterära textutdragen Kvinnor och 

äppelträd och En halv gul sol i Gleerups (2017) samt i Vad det bra så? i Digilär (2019). 

Vår studie har visat att representationen av klass kan tolkas vara snäv i både i textutdrag 

och diskussions- och instuderingsfrågor. Klass förekommer exempelvis i en historisk 

kontext och/eller är kopplad till andra intersektionella begrepp som bland annat 

etnicitet. 

 

Representationen av klass kan tolkas vara snäv på grund av textutdragens historiska 

kontext. Kvinnor och äppelträd , En halv gul sol och Var det bra så? ger inte en modern 

bild av det svenska klassamhället eftersom de utspelar sig på 1900-talet. Elever kan få 

intrycket av att klasskillnader och fattigdom är ett problem som endast existerade förr i 

tiden. En halv gul sol ger också bilden av att klassproblem är något som förekommer i 

andra länder men inte i Sverige, alltså blir lägre samhällsklasser sammankopplad med 

etnicitet. Nilsson (2018) skriver om hur klass kan synliggöras genom skönlitteratur och 

ge läsaren en bild av hur förhållanden i arbetarklassen ser ut. Detta menar han är positivt 

eftersom det ger utrymme för kritik och diskussion kring det svenska klassamhället och 

dess orättvisor. Dessutom skapar det ett modernt klassmedvetande hos sina läsare. 

Dessa positiva aspekter av klassrelaterad litteratur förekommer inte i de texter som 

återfinns i varken Gleerups (2017) eller Digilär (2019). Eftersom ett modernt perspektiv 

på klass inte presenteras går elever miste om både kunskap om klass samt förmågan att 

problematisera och diskutera fenomenet. Detta leder till implicit diskriminering då 



38 

elever inte får möjlighet att problematisera klassamhället, vilket i sin tur kan bidra till en 

stereotyp bild av arbetarklassen och de levnadssätt som presenteras i textutdragen. 

Formuleringar av vissa frågor samt eventuella mallsvar bidrar till att elever förvisso lär 

sig identifiera fattigdom och lägre samhällsklasser men som något separat från dem 

själva. De elever som däremot relaterar till skildringen av fattigdom får endast se sin 

samhällsklass porträtterad som problemfylld. Detta landar i att läromedlen förmedlar en 

klassframställning som är diskriminerande. 

8.2 Läromedlens koppling till skolans värdegrund 

På grund av att det förekommer passiv och implicit diskriminering i läromedlens 

skönlitterära delar är slutsatsen att läromedlen inte återspeglar de värderingar som 

uttrycks i skolans värdegrund. Skolans värdegrund avser att elever ska få kunskaper om 

bland annat jämställdhet, mänskliga rättigheter, diskriminering eller andra kränkande 

behandlingar (Skolverket, 2011). Det medför problem om de läromedel som elever 

presenteras för inte lyckas följa dessa uppmaningar och istället befäster fördomar och 

stereotyper, vilket resulterar i att diskriminering skapas istället för att motverkas. 

 

I läromedlen återfinns ingen explicit eller aktiv diskriminering som uttrycks i rena 

kränkningar, men många exempel på de mer svåridentifierade formerna av implicit och 

passiv diskriminering förekommer. Värdegrunden menar att skolan aktivt ska motverka 

bland annat främlingsfientlighet och intolerans med hjälp av öppna diskussioner och 

aktiva insatser (Skolverket, 2011). Om lärare väljer att endast utgå från dessa läromedel 

som bas för värdegrundsarbetet i klassrummet finns det alltså en möjlighet att innehållet 

blir svagt. Däremot bör det nämnas att hur den individuella läraren väljer att bearbeta 

läromedlens innehåll också kan vara av betydelse. Lärare kan exempelvis välja att 

undvika de skönlitterära delar som är otydligt formulerade och innehåller 

diskriminering. I och med att det har konstaterats att vissa skönlitterära delar i 

läromedlen inte är diskriminerande i sig, har lärare exempelvis möjlighet att endast utgå 

från dessa och därefter komplettera med annat material. Därmed finns möjligheten att 

skapa ett inlärningstillfälle som följer värdegrundens anvisningar. Läromedlens 

värdefulla delar återfinns alltså i själva textutdragen, eller snarare i de skönlitterära 

verken i sig. Det som motverkar läromedlens nyttograd ligger därmed i möjligheten att 

endast utgå från de skönlitterära verken i sin helhet. Lärare kan alltså med större fördel 

välja att lyfta fram de enskilda skönlitterära verken istället för att använda sig av de 

korta utdrag där det förekommer olika former av diskriminering. 

8.3 Sammanfattade slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka om två digitala läromedel i ämnet svenska är 

diskriminerande. Med hjälp av kritisk diskursanalys och tre frågeställningar har 

resultatet visat att det förekommer diskriminering i implicit och passiv form. Aktiv och 

explicit diskriminering förekommer däremot inte. Eftersom aktiva och explicita former 
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av diskriminering är lättare att identifiera kan användaren av läromedlet vilseledas att 

tro ingen diskriminering existerar överhuvudtaget. På grund av detta är det viktigt att 

mer ingående granska de urval som lärare väljer att använda i klassrummet. Detta 

överensstämmer med Chambers (2011) syn på den maktutövning lärare har när de väljer 

vilket material som presenteras för elever. Lärare har ett ansvar att noga granska det 

material som elever möter eftersom det annars finns en risk att de undervisar med 

diskriminerande läromedel. Detta påverkar i sin tur elever på ett negativt sätt då 

stereotypa bilder av olika minoriteter befästs. Vår studie har delvis utgått från I enlighet 

med skolans värdegrund (2006) vilket är en undersökning som genomfördes på uppdrag 

av skolverket och regeringen. Denna studie granskade läroböcker ur ett värdegrunds- 

och diskrimineringsperspektiv och inkluderade flera olika forskare. Resultatet av denna 

granskning var att läroböcker innehöll former av diskriminering. Med tanke på att I 

enlighet med skolans värdegrund kom ut för över tio år sedan kan man rikta kritik mot 

att det inte gjorts någon åtgärd för att granska eller motverka förekomsten av 

diskriminering i läromedel. Vår studies resultat visar på att samma omfattning av 

diskriminering förekommer i moderna läromedel, vilket visar att den obefintliga 

granskningen av läromedel är ett stort problem än idag. 

 

Avslutningsvis vill vi redovisa några tankar kring studiens metod. En kritisk 

diskursanalys har använts för att analysera denna studies valda material. Metoden har 

hjälpt oss att identifiera de olika formerna av diskriminering, vilket är explicit och aktiv 

samt implicit och passiv. De första två diskrimineringsformerna är lätta att urskilja då 

de ofta innehåller rena kränkningar. De andra två är däremot mer svåridentifierade 

eftersom intentionen inte är lika tydlig. Kritisk diskursanalys har därför visat sig vara en 

lämplig metod för att lyckas urskilja de otydliga formerna av diskriminering. Kritisk 

diskursanalys är dock en metod som ibland kan bidra till ett överdrivet kritiskt 

förhållningssätt eftersom den ämnar lyfta fram negativa aspekter. Risken med detta är 

att forskaren “letar fel” i för stor utsträckning och gör analyser som inte har tillräckligt 

stark motivering. Detta är något vi varit medvetna om under studiens gång och vi har 

hela tiden diskuterat vårt tillvägagångssätt likaväl som vår analys för att undersöka och 

problematisera så textnära som möjligt. Vår studies resultat skildrar en av många 

sanningar som förmodligen hade tolkats annorlunda om någon annan hade utfört samma 

studie. Kritisk diskursanalys är trots detta en fördelaktig metod. Om en annan metod 

använts skulle vår analys möjligtvis landat i ett resultat som inte tillåtit oss vara 

subjektiva och kritiska i samma utsträckning. 

8.4 Vidare forskning 

På grund av det urval som denna studie förhåller sig till har inte alla avsnitt analyserats 

utan endast de skönlitterära delarna i läromedlen. Fler intressanta aspekter hade kanske 

kunnat belysas om studiens omfattning utvecklades. Fullständiga läromedel och/eller 

fler läromedel hade kunnat granskas mer ingående i en vidare forskning. 
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Trots att detta inte var denna studies syfte vill vi lyfta en intressant iakttagelse kopplad 

till värdegrundens formulering. I den läromedelsgranskning som Harald Runblom 

gjorde 2006 konstaterar han att det finns komplikationer i en specifik formulering i 

värdegrunden som återfinns i den dåvarande läroplanen, Lpf94. Den formulering som 

åsyftas är: “I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism […]” (Skolverket 1994, 3). Runblom menar att citatet är 

problematiskt i sin beskrivning av västerländska värderingar och hur dessa förhåller sig 

till icke-västerländska värderingssystem. Denna formulering kan tolkas som att skolan 

skiljer på det västerländska och det icke-västerländska och endast ämnar lära ut det 

västerländska. Hur västerländsk humanism skiljer sig från annan humanism är också 

otydligt. Formuleringen kan alltså leda till att elever med icke-västerländsk bakgrund 

blir exkluderade. Det intressanta i detta som denna studie vill omnämna är att denna 

eventuellt problematiska formulering fortfarande förekommer i dagens läroplan: “I 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism […]” (Skolverket, 2011). Eftersom dagens läroplan formulerar sig exakt 

likadant som dess föregångare vore det därför intressant att granska värdegrunden mer 

ingående för vidare forskning. 
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Denna uppsats är skriven av två studenter vid Umeå universitet. På grund av detta 

kommer vi nedan att presentera vem av oss som gjort vad i såväl analys som i 

skrivande. Inledning, syfte & frågeställningar, metod, material, teori och tidigare 

forskning är delar vi har arbetat med tillsammans. Dessa delar har bearbetats under hela 

skrivprocessen med start i vår forskningsplan. Då vi analyserat två läromedel valde vi 

att dela upp arbetet mellan oss för att vi båda skulle få göra en enskild analys. Matilda 

Stenqvist analyserade läromedlet Gleerups (2017) och Amanda Andersson analyserade 

Digilär (2019). Vi skrev sedan ner analysen var för sig för att sedan tillsammans gå 

igenom båda analyserna. Detta har gjort att vi båda två har lagt lika mycket arbete på 

uppsatsen om än på olika delar. Trots att analysen har skett individuellt har vi båda två 

gått igenom materialet tillsammans och har därför goda kunskaper om studiens helhet. 
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