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Abstract 

In this study we have analysed from an intersectional perspective two textbooks Historia 1b 

and Progress Gold A which are purposed to be used as teaching material in Swedish schools 

in the subjects of History and English. Our question and reason for doing the analysis is to 

emphasise and make the variety of women in the books visible in order to compare that 

variety to the one that is demanded by the Swedish curriculum. The analysis is made from an 

ideology critical perspective and contains quantitative elements. Our conclusion is that the 

material contains both excluding and including features. Some intersectional categories are 

well represented while others, like functionality and religion, are not. This has a direct effect 

on the possibility to discover variation amongst the women represented in the material. 

Previous research states that it is not enough to leave the descriptions without problematizing 

them, which we found incoherent with the analysed books.  
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1. Inledning 

“Sluta ljuga om jämställdheten”! Vid den här rubriken fastnade vår blick den 13 februari 

2013. Rubriken kommer från en artikel i Aftonbladet som diskuterar LO:s rapport om den 

svenska makteliten som tillkännagavs den 12 februari.
1
 I artikeln slår man fast att rapporten 

tyder på stora problem när det gäller den svenska jämställdheten. Det visar sig att det av 50 

anställda i det svenska näringslivets yttersta maktskikt enbart förekommer två kvinnor. Vidare 

påpekas det att av de 22 poster i riksdag och regering som innebär en särskild maktposition 

innehas endast 5 av kvinnor, en siffra som 2005 var 8. Artikeln nämner att LO:s rapport visar 

tydliga tecken på att jämställdheten i Sverige faktiskt backar eller står still trots att debatten 

lever samt löften har givits och fortsätter ges kommer vi inte framåt.
2
 

 

Vi uppfattar den allmänna debatten i samhället gällande jämställdhet som skev i förhållande 

till vad som skrivs i artikeln. Vi får hela tiden genom exempelvis media till oss rubriker
3
 som 

basunerar ut att Sverige är världens mest jämställda land. Det genomförs med att olika delar 

av vårt samhälle lyfts upp för att understryka det, som den allmänna föräldraförsäkringen eller 

det faktum att i Sverige är kvinnor och män lika inför lagen, vilket konstrasterar mot vissa 

länder i exempelvis Mellanöstern. Det vi menar med att bilden av jämställdhet kan uppfattas 

som skev är alltså det faktum att det verkar råda en delad uppfattning om hur jämställt Sverige 

faktiskt är.  
 

Om det är så att jämställdheten i samhället i stort nu står still eller i vissa fall backar, hur ser 

det då ut i den svenska skolan? Vi anser att skolan är viktig att undersöka eftersom den dels är 

en pågående del av samhället den verkar i och dels är en del av det framtida samhälle som 

eleverna kommer att vara med och forma. Även om den allmänna debatten oftast syftar till att 

ställa kvinnor mot män i jämställdhetsfrågor anser vi att det handlar om så mycket mer och att 

frågan om jämställdhet är i grunden en fråga om makt, det menar vi är relevant oavsett om 

syftet är att jämföra män och kvinnor, heterosexuella med homosexuella eller som i vårt fall 

kvinnor med kvinnor. Med det menar vi att i våra ögon kan jämställdhet studeras i stort sett 

inom vilken grupp som helst. 
 

                                                           
1
Petterson, Karin. (2013-02-13). Sluta ljuga om jämställdheten. Aftonbladet. 

2
Ibid. 

3
 Exempelvis; Bolling, Anders. (2011-11-02).  FN: Sverige bäst på jämställdhet. Dagens Nyheter. samt Sveriges 

Television. (2013-05-18). Finalen: Swedish smorgasbord.   
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Som kvinnor och blivande gymnasielärare, är vi intresserade av att undersöka hur variationen
4
 

av kvinnor framställs i två moderna läromedel
5
 och huruvida den framställningen är förenlig 

med skolans uppdrag. I läroplanen för gymnasieskolan, under rubriken värdegrund, finns 

följande citat som vi använt som utgångspunkt. 
 

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. [...] 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.
6
 

 

Tidigare forskning, bland annat examensarbetet Könsfördelning i två läromedel i ämnet 

Svenska för årskurs 9 på c-nivå av Annakarin Johansson, har visat att det råder en under-

representation av kvinnor i läromedel och skolrelaterad litteratur.
7
 Statens offentliga 

utredningar publicerade under 2010 en rapport med liknande slutsatser. I rapporten har fyra 

läroböcker samt en lärarhandledning i historia undersökts och den åskådliggör en tydlig brist 

på kvinnlig representation alltmedan männens dominans är tydlig.
8
 Vad menar vi då att den 

underrepresentationen innebär? Jo, vi menar precis som det framgår i Skolverkets 

undersökning I enlighet med skolans värdegrund? att en: 
 

[...] alltför ensidig bild av funktionshindrade och homo- eller bisexuella personer när de 

presenteras på ett sätt som innebär att de enbart får representera sitt funktionshinder 

respektive sin sexuella läggning. Sådana ensidiga beskrivningar av olika grupper främjar 

knappast skolans arbete att motverka och bekämpa främlingsfientlighet, intolerans och 

mobbning. Inte heller bidrar det till att skapa förståelse för andra människor och deras 

villkor.
9
  

 

                                                           
4
 Den bredd av gestaltningar av kvinnor som förekommer. En svensk kvinna kan exempelvis vara bi-, homo- 

eller heterosexuell, vilket om alla tre varianterna förkommer visar på bredd/variation. 
5
Nationalencyklopedin definierar läromedel på följande vis: “[...] resurs för lärande och undervisning; 

traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och 

anatomiska dockor. Numera inbegriper läromedel även digitala resurser för informationshämtning, 

kommunikation och produktion av multimodala texter samt spel.” Selander, Staffan. Läromedel. 

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/l%C3%A4romedel. Vi kommer hädanefter att referera till 

läromedel endast som textuella, bokbundna och ämnesspecifika då det är denna typ av läromedel vi valt att 

undersöka. 
6
Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.s. 5. 

7
Johansson, Annakarin. (2009) Könsfördelning i två läromedel i ämnet Svenska för årskurs 9. s. 31. 

8
SOU 2010:10. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: En granskning på uppdrag av 

Delegationen för jämställdhet i skolan. s. 67ff. 
9
 Skolverket. ( 2006a). I enlighet med skolans värdegrund? s.44. 

http://www.ne.se/lang/l%C3%A4romedel
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Det innebär att om endast ett fåtal kvinnor framträder i texten är det viktigt att de 

representerar olika intersektionella kategorier och att det inte rör sig om en homogen grupp, 

vilket skulle motverka syftet som framkommer i läroplanen ovan om att bland annat främja 

förståelse för olika människor. Det ämnar vi att undersöka med hjälp av begreppet inter-

sektionalitet som i korthet innebär att inte endast kön är i fokus utan att kön är ett begrepp 

som tillsammans med ett antal andra kategorier bestämmer personens sociala makt-

positionering.
10

 
 

 

Vi kommer att undersöka två nyproducerade läromedel i engelska och historia. Om vår 

förförståelse, som grundar sig på ovannämnda forskning samt praktisk erfarenhet från skolan, 

överensstämmer med verkligheten innebär det att det finns risk för att en onyanserad bild av 

kvinnor återges samt att det råder ett glapp mellan skolans uppdrag i form av läroplanen och 

den faktiska verkligheten som möter eleverna i form av läromedel. Vi vill därför undersöka 

om så är fallet även i två relativt nya böcker.  
 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

I den här uppsatsen vill vi utifrån en intersektionell infallsvinkel undersöka vilka kategorier 

som gestaltas i de olika kvinnoskildringar som förekommer i två samtida läromedel för 

ämnena historia och engelska. Vår forskningsfråga är därmed följande: Vilken variation av 

kvinnor gestaltas i två svenska läromedel i ämnena historia och engelska utifrån sex olika 

intersektionella kategorier? För att besvara forskningsfrågan har vi också ställt delfrågorna: 

Vilken intersektionell kategori och vilken/vilka kombinationer är exkluderade eller 

dominerande hos kvinnorna i förhållande till den variation som läroplanen påbjuder? samt 

finns det några skillnader och likheter i läroböckerna? 
 

Då vi utgår från ett intersektionellt perspektiv i undersökningen är det givetvis även den teorin 

som lagt grunden för utformandet av vår frågeställning. Vår avsikt är att belysa vilka 

intersektionella kategorier som förknippas med de kvinnor som gestaltas i utvalda avsnitt i 

läroböckerna för att kunna sätta dem i relation till skolans värdegrund som citerades i inled-

ningen. Värdegrunden i sig speglar samhället och kräver att en mångfacetterad bild ges i 

skolan, fri från diskriminering, som det framkommer i styrdokumenten. 
 

                                                           
10

 Eriksson-Zetterquist, U. & Styrhe, A. (2007).  s. 10. 
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Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar 

för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där [...] skolan ska bidra till att elever får en 

identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det 

europeiska och ytterst det globala.
11

 

 

Det ovanstående citatet tillsammans med det i inledningen ligger till grund för den 

undersökning vi valt att genomföra och det faktum att vi har valt att fokusera på vilken 

kvinnlig variation som visas fram i läroböckerna. Det görs med intentionen att öppna upp för 

en diskussion om hur pass varierad kvinnobilden som förmedlas i läromedlen i realiteten är.  

 

Vår förhoppning är att diskussionen ska medvetandegöra lärare och skolor i val av nytt 

material till eleverna, samt att sporra lärarledda diskussioner i ämnet även i klassrummet. Vår 

önskan är även att uppsatsen ska bidra till forskningen om läromedel med intersektionalitets-

begreppet i fokus. Då vi konstaterat att denna gren är relativt outforskad och speciellt i 

förhållande till den nya läroplanen från 2011 menar vi att studien skulle finna plats i 

forskningsdebatten. 

 

 

1.2 Teoribakgrund och analysmetod 

I följande kapitel presenteras det intersektionella begreppets ursprung och definition samt de 

kategorier som kommer att användas som analysapparat. 

1.2.1 Intersektionalitetsbegeppet 
 

Kvinnor är aldrig ”bara” kvinnor eftersom könsrelationer – lika lite som klass, etnicitet eller 

sexualitet – inte är tillräckliga för att förklara hur ojämlikhet uppstår eller på vilket sätt 

makt utövas. Det är till exempel stor skillnad på vilken position en högutbildad svenskfödd 

kvinna har i det svenska samhället jämfört med en invandrad kvinna som saknar 

utbildning.
12

 
 

På samma vis som citatet ovan lyfter fram att kvinnor i samhället inte kan behandlas som en 

homogen grupp är meningen att belysa att så är fallet även när det gäller kvinnor som 

förekommer i läromedel och för att det skall bli möjligt har ett intersektionellt perspektiv 

anlagts. Begreppet intersektionalitet är kulturteoretiskt och härstammar från postmodern 

                                                           
11

 Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.s. 5. 
12

 Intersektionalitet. (2012-08-23).  Jämställ.nu. http://jamstall.nu/vad/intersektionalitet/.   

http://jamstall.nu/vad/intersektionalitet/
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feministisk teori, afroamerikansk feministisk teori, klassteori, teori om etnicitet, queerteori 

och postkolonial teori. Begreppets introduktion kan knytas till resultaten från 1800-talets 

kvinnorörelse, som samverkade med de socialistiska kvinnorörelserna från 1800-talet och 

början av 1900-talet och de amerikanska svarta frihetsrörelserna.
13

  
 

Ulla Eriksson-Zetterquist
14

 och Alexander Styhre
15

 menar att som förgrundsfigurer och bland 

de som först förespråkade en intersektionell analysmodell i början av 1980-talet och framåt 

kan man nämna juridikprofessorn Kimberlé Williams Crenshaw, litteraturvetaren och 

filosofen Teresa de Lauretis och historieprofessorn och biologen Donna Haraway.
16

 

Intersektionalitetsteorin innebär att olika vetenskapliga teorier eller fält påverkar varandra, 

trots att det inom respektive område råder olika metoder, forskningstraditioner, ideologier, 

begreppsapparaturer och uppfattningar om vad legitim forskning innebär.
17

  
 

När de olika fälten möts kan ett spänt förhållande uppstå där skilda förklaringsmodeller ställs 

mot varandra. På frågan varför en person kan sägas vara underordnad en annan skulle en 

postkolonial forskare svara att det har med personens etnicitet att göra medan en genus-

vetenskaplig forskare skulle svara att det har med personens könstillhörighet att göra. 

Forskarna behöver varken ha rätt eller fel i sina påståenden, menar Eriksson-Zetterquist och 

Styhre, utan kan var och en sägas ha rätt utifrån sina egna forskningsperspektiv men att en 

kombination av deras modeller för teori och kunskap kan leda till en utökad förståelse.
18

  

 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

 

                     Figur 1. Här illustreras det intersektionella perspektivet då teorier med  

                     olika fokus slås samman.
19

 
 

                                                           
13

Lykke, Nina. (2003) Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen. Kvinnovetenskaplig 

tidskift samt Lykke, Nina.  (2005) Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, refererade i Eriksson-Zetterquist, Ulla & Styrhe, Alexander. (2007) Organisering 

och intersektionalitet. s. 11. 
14

 Forskare och lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Fil.dr i företagsekonomi. Eriksson-

Zetterquist, U. & Styrhe, A. (2007) Bokens baksida. 
15

 Biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola. Eriksson-Zetterquist, U. & Styrhe, A. (2007). Bokens 

baksida. 
16

 Eriksson-Zetterquist, U. & Styrhe, A. (2007)  s. 11. 
17

 Eriksson-Zetterquist, U. & Styrhe, A. (2007)  s. 13-14. 
18

 Eriksson-Zetterquist, U. & Styrhe, A. (2007)  s. 13-14. 
19

 Lundin, Linnea. (2007) Verktyg för en öppnare organisation; sammanställning av delprojektet Organisation 

som inkluderande eller exkluderande. s. 10. 
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Enligt Eriksson-Zetterquist och Styhre utmärks ett intersektionellt angreppssätt av vikten att 

uppmärksamma såväl kön som ålder, etnicitet, hudfärg, klass, religion och sexualitet vid 

humanistiska och samhällsvetenskapliga studier. En företeelse är nästan alltid beroende av en 

samverkan mellan olika kategorier och kan inte förstås endast genom att studera en separat 

kategori.
20

 Även om kategorierna studeras separat är det endast genom ett intersektionellt 

angreppssätt en helhetsbild kan uppnås. De menar också att även studier som vid första 

anblick inriktar sig på endast en kategori, exempelvis etnicitet, kan vid närmare läsning visa 

sig innehålla även andra kategorier vilket författarna menar är ett av flera argument att 

använda ett intersektionellt synsätt.
21

 
 

Paulina de los Reyes
22

 beskriver intersektionalitetsbegreppet som ett: 
 

[…] samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av 

förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass. 

Begreppet har sin bakgrund i den antirasistiska feminismen i USA. I Sverige introducerades 

det av postkolonialt inspirerade forskare och har fått stor spridning såväl i den akademiska 

forskningen som i den politiska debatten om diskriminering p.g.a. kön, sexualitet, etnicitet, 

funktionshinder och ålder. En viktig utgångspunkt för intersektionella analyser är att 

människors erfarenheter, identiteter och möjligheter är givna utifrån en rad olika positioner 

i samhället som inte kan förstås isolerade från varandra. Kvinnor är således aldrig "bara" 

kvinnor eftersom könsrelationer – lika lite som klass, etnicitet eller sexualitet – inte är 

tillräckliga för att förklara hur ojämlikhet uppstår och på vilket sätt makt utövas.
23 

 

de los Reyes menar alltså att med ett intersektionellt angreppssätt så kan man inte vara 

beroende av en enskild kategori för att beskriva en persons sociala makt utan att man måste se 

till alla de faktorer som i sammanhanget förmedlar någon form av makt eller förlust av makt. 

Paulina de los Reyes och Satu Gröndahl
24

 menar att föreställningar om olika identiteter 

genom tillskrivningar av specifika förmågor, egenskaper och kompetenser har benägenheten 

                                                           
20

 Eriksson-Zetterquist, U. & Styrhe, A. (2007).  s. 10. 
21

 Ibid, s. 12. 
22

 Docent vid Uppsala universitet i ekonomisk historia, med bland annat intersektionellt perspektiv som 

forskningsområde. de los Reyes, Paulina (red.); Gröndahl, Satu (red.); Laskar, Pia; Martinsson, Lena & 

Rosenberg, Tiina. (2007). Framtidens feminismer: Intersektionella interventioner i den feministiska debatten. s. 

10. 
23

de los Reyes, Paulina. Intersektionalitet. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/intersektionalitet. 
24

 Docent vid Uppsala universitet i finsk-ugriska språk samt lärare och forskare vid Centrum för multietnisk 

forskning. de los Reyes, Paulina (red.); Gröndahl, Satu (red.); Laskar, Pia; Martinsson, Lena & Rosenberg, Tiina. 

(2007). Framtidens feminismer: Intersektionella interventioner i den feministiska debatten. s. 10. 

http://www.ne.se/lang/intersektionalitet
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att binda människor till cementerade sociala positioner.
25

 Jämställ.nu
26

 menar vidare att välja 

kategorier som samstämmer med den valda analysen är en förutsättning, eftersom det inte 

erfordras att samtliga grunder för diskriminering och intersektionella kategorier används vid 

utförandet.
27

 
 

1.2.2 Intersektionella analyskategorier 

Vi kommer att använda oss av kategorierna klass, ålder, sexualitet, etnicitet, religion och 

funktionalitet i vår analys av de utvalda läromedlen. Olika författare nämner olika kategorier 

men oftast lägger de också till att de endast är en del av de kategorier man kan välja att lyfta 

vid en analys.
28

 Vårt val att utgå från kategorisering av det kvinnliga könet gör att för-

hållandet mellan mäns och kvinnors gestaltning blir osynligt vilket skulle kunna anses 

problematiskt utifrån en traditionell syn på genusstudier. Som vi framhållit möjliggör vår teori 

ett urval av de kategorier som anses relevanta för analysen i förhållande till frågeställningen 

och därför är det endast den kvinnliga variation som ges uttryck i böckerna som kommer att 

synliggöras i vår analys. Även Paulina de los Reyes och Diana Mulinari menar att 

intersektionalitetsperspektivet ”[…] kan tillämpas även utanför det feministiska fältet. Det är 

inte bara inom feminismen som intresset är stort för en vidgad och historiskt förankrad 

förståelse av makt och ojämlikhet”.
29

 
 

Att undersöka kvinnor är ett medvetet val då de kan sägas stå som modeller, vilka de 

kvinnliga eleverna kan känna samhörighet med. Då det saknas en sammanhållen definition av 

de intersektionella kategorierna hos de forskare/författare vi refererat till, har vi valt att nedan 

sammanställa den definition vi kommer att använda oss av. Valet vi gjort när det gäller inter-

sektionella kategorier har vi baserat på att det är de kategorier vi klarast kan knyta till det som 

uttrycks i skolans värdegrund.
30

 Vi skulle bara vilja klargöra att det genom hela uppsatsen är 

vår tolkning som tillkommer genom den speciella förförståelse och bakgrund vi besitter, 

                                                           
25

de los Reyes, Paulina & Gröndahl Satu. Introduktion: framtidens feminismer - vägar bortom törnrosalandet. 

I Framtidens feminismer: Intersektionella interventioner i den feministiska debatten. de los Reyes, Paulina 

(red.); Gröndahl, Satu (red.); Laskar, Pia; Martinsson, Lena & Rosenberg, Tiina. (2007). s. 14. 
26

 En samverkssatsning mellan Sveriges kommuner och landsting, Nationella sekretariatet för genusforskning, 

Vinnova och Europeiska socialfondens tema likabehandling. Om jämställ.nu Jämstall.nu http://jamstall.nu/om-

jamstall-nu/. 
27

 Intersektionalitet. Jämställ.nu. http://jamstall.nu/vad/intersektionalitet/. 
28

Eriksson-Zetterquist, U. & Styrhe, A. (2007) s. 10, Martinsson, Lena. (2007) Utbrända eldsjälar: om 

intersektionalitet och den (o)möjliga kritiken. I Framtidens feminismer: Intersektionella interventioner i den 

feministiska debatten. de los Reyes, Paulina (red.); Gröndahl, Satu (red.); Laskar, Pia; Martinsson, Lena & 

Rosenberg, Tiina. s. 68 samt Intersektionalitet. Jämställ.nu. http://jamstall.nu/vad/intersektionalitet/.   
29

 de los Reyes, Paulina. & Mulinari, Diana. (2005).  Intersektionalitet. s. 27. 
30

 Se första citatet på s. 2. 

http://jamstall.nu/om-jamstall-nu/
http://jamstall.nu/om-jamstall-nu/
http://jamstall.nu/vad/intersektionalitet/
http://jamstall.nu/vad/intersektionalitet/
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tolkningen har tillkommit i ett i-land tillhörande västvärlden med rådande religionsfrihet av 

två högskoleutbildade vita, svenska, heterosexuella, icke-funktionshindrade kvinnor. Vi 

menar att det givetvis har betydelse för hur tolkningen har utfallit men att det hela tiden har 

funnits en medveten tanke gällande det hos oss båda. Vi kommer därför att tala om bland 

annat klass och etnicitet ur vårt perspektiv vilket betyder att det är vår definition av 

exempelvis medelklass eller samhörighet med en viss grupp som avses, den hade troligtvis 

varit en annan om några av de kategorier som definierar oss hade varit annorlunda. 
 

Med klass menas en indelning som görs baserat på sociala och ekonomiska förutsätt-

ningar.
31

 Vi kommer att tilldela den klass som för närvarande visas i läromedlen genom 

sociala och/eller ekonomiska markörer, såsom utbildning, konsumtion och arbetssituation. 

Med det är det inte sagt att vi ser klass som en fixerad kategori utan att en människa kan 

tillhöra olika klasser genom sitt liv även om det är den som är fixerad i tiden genom 

materialet vi tittar på vid tillfället.  
 

Ålder definieras enligt Nationalencyklopedins ordbok som “[…] uppnådd levnadslängd 

fram till viss tidpunkt ofta angiven i år; ofta äv. med tanke på motsvarande utveckling, 

erfarenhet etc.”.
32

 Ålder kan synas i materialet i form av åldersmarkörer som indikerar vilket 

livsstadie personen befinner sig i, exempelvis mamma, mormor/farmor, arbete/skola eller 

hemmaboende hos föräldrar. Då bilder analyseras görs endast bedömningen om den av-

bildade kvinnan kan sägas vara barn eller vuxen. 
 

Sexualitet är ett begrepp som innefattar såväl sexuell orientering; homosexuell, hetero-

sexuell eller bisexuell, som fastställandet av varje människas könsidentitet som kvinna eller 

man.
33

 Sexualiteten som vi kategoriserar i läromedlen är både av den implicita och explicita 

arten. Det kan exempelvis handla om en individ som omnämns som homosexuell eller i 

annat fall handla om en kvinna som beskrivs som gift med en man/kvinna och i sådana fall 

drar vi våra slutsatser utifrån detta. Mödrar och gifta kvinnor behandlas genom alla läro-

böcker som heterosexuella om inget annat nämns då det historiskt sett har varit den enda 

möjligheten.  
 

                                                           
31

 Klass. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/klass/225960. 
32

 Ålder. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/sve/%C3%A5lder?i_h_word=%C3%85lder. 
33

 Sexualitet. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/sexualitet. 

http://www.ne.se/lang/klass/225960
http://www.ne.se/sve/%C3%A5lder?i_h_word=%C3%85lder
http://www.ne.se/lang/sexualitet
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Den definition av kategorin etnicitet som vi avser använda är den där subjektet känner ”[…] 

identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp”.
34

 Det ska dock tilläggas 

att det länge använts som ett begrepp där folkgrupper från tredje världen samt minoritets-

grupper beskrivits och därför hållits som kontrast till västvärdens norm som definierats 

genom nationalitetsbegreppet.
35

 Vi kommer ej att ta med personens namn för att fastställa 

etnicitet, då det kan verka missvisande. Vid de tillfällen hudfärg gestaltas kommer det att 

sammankopplas med kategorin etnicitet och behandlas därför inte som en enskild kategori. 

Vi kommer att i läromedlen markera etnicitet när det av materialet framgår att subjektet kan 

tillhöra eller känna samhörighet med någon form av etnisk grupp, nation eller hudfärg, 

exempelvis boende i Frankrike, tillhörande någon viss stam, mörkhyad eller uttryckligen 

svensk.  
 

Religion kännetecknas av riter, symbolik och myter, men är ett begrepp som saknar en 

heltäckande definition.
36

 Vi har valt att markera explicit information i böckerna gällande 

religionstillhörighet liksom bärandet eller brukandet av religiösa artefakter som bekräftelse 

på att personen tillhör den religion förknippad med den specifika artefakten, exempelvis 

slöja och kors.   
 

Då funktionalitet är ett svårdefinierat begrepp används definitionen av det närliggande 

begreppet funktionsnedsättning. Det glapp som uppstår mellan den aktivitet en individ önskar 

att göra och dennes fysiska eller psykiska förmåga att fullfölja detta kan anses vara en 

definition för funktionsnedsättning. Jörgen Malmquist
37

 menar att hindren kan vara ett resultat 

av sjukdom, olycksfallskada, en medfödd skada eller resultatet av hög ålder. Skadorna kan ta 

sig uttryck fysiskt, som nedsatt hörsel, synskada, rullstolsberoende eller utvecklingsstörning, 

men även psykiskt. Vidare menar han att begreppet är situationsbundet och inte i första hand 

kan kopplas till en individ eftersom hindret är beroende av relationen mellan individen och de 

hjälpande åtgärder som finns tillgängliga. Slutligen menar han att det därför råder ett tydligt 

samband mellan individens livsvillkor och de allmänna och dominerande värderingarna som 

råder i samhället och vidare ut i dess styrande organ.
38

 I materialet kan funktionalitet fram-

komma genom omnämnandet av sjukdomar, psykisk ohälsa eller i de fall då personen bär 

                                                           
34

 Lindholm Schultz, Helena. Etnicitet. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/etnicitet. 
35

 Lindholm Schultz, H. Etnicitet. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/etnicitet. 
36

 Religion. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/kort/religion. 
37

 NE:s ämnesexpert inom bland annat odontologi och medicin och tidigare klinikchefen på 

Universitetssjukhuset i Malmö. Se Boijsen, Filippa. (2008-09-25). Ett uppslagsverk blir till. 
38

 Malmquist, Jörgen. Nationalencyklopedin. Sökord: funktionsnedsättning. 

http://www.ne.se/lang/funktionsneds%C3%A4ttning.  

http://www.ne.se/lang/etnicitet
http://www.ne.se/lang/etnicitet
http://www.ne.se/kort/religion
http://www.ne.se/lang/funktionsneds%C3%A4ttning
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glasögon, eftersom vi inte kan avgöra till vilken grad personen är synnedsatt inkluderas 

samtliga. 
 

1.2.3 Metod 

Till arbetet har en kvalitativ textanalys använts av typen ideologikritisk komparativ text-

analys, dessutom har den kvantitativa drag då vi har räknat vilka intersektionella kategorier 

och kombinationer som dominerar. Att kritiskt granska ideologier kan vara av stor betydelse 

för som Lennart Hellspong säger präglar en ideologi vår syn på samhället, människan och 

världen genom skapandet av en totalitet genom olika grader av värderingar och före-

ställningar. Ideologin är enligt Hellspong förknippad med en specifik grupp där den främjar 

gruppens gemenskap samt ger uttryck för deras intressen och ambitioner. Ideologier kan anses 

ha signifikativ betydelse som sociala styrinstrument eftersom de kan ses som ett sätt för att 

utan yttre tvång vinna makt över andra människor. En ideologikritisk textanalys kan vara 

intressant ur den synpunkt att den inte är ute efter att vad det låter som kritisera eller för-

minska en texts värde utan helt enkelt syftar till att synliggöra underströmningar av mot-

sättningar i texter som har ett yttre lager av likgiltig objektivitet. Hellspong nämner att den här 

metoden är lämplig för neutralt beskrivande texter som bland annat forskningsuppsatser, 

myndighetsinformation och läroböcker.
39

 De ideologier vi avser att ställa i relation till 

varandra är den som förmedlas i läroplanen, som behandlar alla individers och gruppers lika 

värde och rätt till utrymme i skolan, kontra den ideologi som uttrycks i de undersöka 

läroböckerna. 
 

Vi kommer att genomföra en närläsning av läroböckerna, en efter en, som innebär att vi på ett 

ingående sätt markerar kvinnor som, enskilda och allmänna, omnämns i materialet. Det 

kommer att utföras kapitelvis simultant samtidigt som noggranna anteckningar, om funna 

kvinnor och eventuella intersektionella kategorier, förs. Med noggranna anteckningar åsyftar 

vi att varje kapitel samt delkapitel, om sådant finnes, skrivs upp. Under rubrikerna samlar vi 

sedan de kvinnor vi hittat utifrån deras benämning i materialet, de som kan tillskrivas 

kategorier görs så och de andra står endast som representanter för sitt kön. Vissa kvinnor som 

förekommer i olika delar
40

 av boken kommer också att räknas samtliga gånger, så antalet 

                                                           
39

Hellspong, Lennart. (2001). Metoder för brukstextanalys .s. 131-132. 
40

 Med olika delar menas att en kvinna kan nämnas flera gånger i bland annat olika kapitel eller på olika sidor i 

läroboken, exempelvis Dilma Rouseff som först nämns i en tabell över kvinnliga makthavare i kapitlet Manligt 

förtryck och kvinnligt uppror och sedan återigen igen nämns två gånger i kapitlet Latinamerika, dock under två 

olika underkapitel. Samtliga gånger nämns hon i samma kontext, men är då räknad samtliga gånger då det 

återspeglar hennes inflytande. Se Långström, S., Ader, W., Ededal, I. & Hedenborg, S. (2012). s. 304, 334. 
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redovisade kvinnor eller grupper behöver inte behandla unika kvinnor. För att öka tro-

värdigheten i vår undersökning har vi dessutom antecknat sidnummer vid varje observation. 

Vilket även kontrolleras vid upprepade tillfällen. Sedan kondenseras och sammanräknas våra 

observationer och presenteras i analysavsnittet, bok för bok, där en generell bild av läromedlet 

ges samt enstaka exempel ur detsamma presenteras. De två läromedelsanalyserna ställs sedan 

mot varandra under rubriken jämförande analys. Här knyts även våra observationer till den 

tidigare forskning som vi valt att ta upp.  
 

Vi är medvetna om att vår analys är beroende av vår bakgrund och förförståelse, även om den 

inte ligger till grund för fler antaganden om kvinnorna vi finner i läroböckerna än vad som 

explicit uttrycks i de samma, att det vi presenterar är vår tolkning av materialet och därför inte 

kan ses som någon form av absolut sanning. Vi bortser från den eventuella kunskap vi har 

gällande kvinnorna för att på så vis komma mer nära en elevtolkning av böckerna, då de är de 

tänkta huvudmottagarna av informationen. Vi tror dock att vårt nära samarbete och det faktum 

att vi representerar två olika röster, som innebär att vi besitter skilda åsikter, bakgrunder och 

förförståelse, bidrar till en tillförlitlig analys. Med det sagt har analysarbetet framskridit under 

stundom livliga diskussioner där slutresultatet har blivit en sammanfogning av våra 

individuella röster. Med nära samarbete menar vi att det genom hela arbetet, innehållande 

informationssökning, teorigenomgång och urval samt analysarbete och textbearbetning, har 

handlat om ett gemensamt arbete och strävan. Allt arbete med uppsatsen är genomfört 

tillsammans på högskolan i Halmstad och texten har skrivits simultant med hjälp av Google 

Drive. 
 

Intersektionalitetsbegreppet används i vår uppsats både som vår teori och metod, som metod 

använder vi oss av intersektionalitetens kategorier för att synliggöra de olika kvinnor som 

förekommer i texten. Vi anser vår validitet som hög i det avseende att vår tidigare forskning 

som belyser liknande problem, har liknande frågeställningar och med samma typ av empiriskt 

material använder sig av det begrepp vi valt att utgå från. De kategorier vi valt att utgå från är 

dessutom valda och anpassade i enlighet med vårt syfte och empiriska material. Det baserar vi 

på Christer Stensmos definition där han skriver att validitet handlar om överensstämmelse 

eller giltighet mellan det empiriska material man har för avsikt att studera och problemet som 

man vill lyfta fram i studien eller verkligheten som man vill undersöka. Forskaren använder 

vid empiriska studier en eller flera begrepp eller någon form av mätmetod för att skildra en 
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specifik del av verkligheten. Han menar vidare att vad man verkligen observerar bestäms av 

vilken mätmetod eller begrepp man väljer att utgå från.
41 

 

Ytterligare en sak vi anser viktig att belysa är generaliserbarheten i vår studie och Mats 

Alvesson och Kaj Sköldberg menar att till skillnad från kvantitativa undersökningar bör inte 

generaliseringar dras i kvalitativa undersökningar eftersom de mönster som kan framkomma i 

kvalitativa studier endast kan ses som ett skrap på ytan och därför är olämpliga att överföra 

till andra situationer.
42

 Med den motiveringen vill vi visa att vår avsikt är ej att komma till 

någon form av generaliserbar kunskap gällande alla läromedel utan att helt enkelt undersöka 

det empiriska material vi valt. Det innebär dock inte att våra resultat inte kommer att ha drag 

av överförbarhet när andra liknande läromedel undersöks. 
 
 

1.3 Material 

Läromedel har genom tiderna använts på olika sätt. Historiskt sätt, som ett redskap för staten 

att kontrollera att skolan kunde uppfattas som jämbördig och homogen. Då styrde staten i hög 

grad användningen och valen av läromedlen, bland annat genom en detaljstyrd läroplan som 

inkluderade läromedelsförslag. Idag används läromedel utefter de individuella lärarnas 

önskemål även om kursmålen för det aktuella ämnet är de samma.
43 

 

De två läromedel vi valt att analysera är: Progress Gold A: Engelska A (5) och Historia 1 b: 

Den lilla människan och de stora sammanhangen. Samtliga böcker är utgivna av Student-

litteratur
44

 i Lund och tänkta för undervisning på gymnasiets högskoleförberedande program i 

respektive ämne. Avsikten med urvalet är att böckerna skall hålla en nivå relevant för den 

utbildningsgrad vi båda kommer att undervisa i.  
 

I den tidigare forskning som vi kommer att använda oss av i undersökningen så tycker vi oss 

ha upptäckt en lucka, om man så vill, där det verkar som att andra förlag varit föremål för 

analys men förlaget Studentlitteratur mestadels lyst med frånvaro
45

, vi vill därför fylla den 

                                                           
41

Stensmo, Christer. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. s. 32. 
42

Alvesson, Mats & Sköldberg Kaj. (1994). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. s. 

39-40. 
43

Skolverket. (2006b). Läromedlens roll i undervisningen: Grundskollärares val, användning och bedömning 

av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. s. 9. 
44

“[…] ett av Sveriges ledande förlag för kurs- och facklitteratur, grundat av Lunds studentkår 1963 för att 

producera kurslitteratur för svenska universitetskurser”.  Studentlitteratur AB. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/lang/studentlitteratur-ab. 
45

 Vid en genomgång av den tidigare forskningens undersökningsmaterial är endast en av totalt ett nittotal böcker 

utgiven av Studentlitteratur. 

http://www.ne.se/lang/studentlitteratur-ab
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luckan något. Det ska också nämnas att Studentlitteratur kunnat erbjuda provexemplar av 

läromedel i våra intresseområden som har utgivits/uppdaterats för att vara förenliga med den 

nya läroplanen Gy11, vilket givetvis har underlättat. Den ursprungliga intentionen var att 

analysera antingen läroböckerna i sin helhet eller att inkludera ytterligare läroböcker, men på 

grund av uppsatsens omfång och tidsrymd var det inte möjligt. De båda böckerna som 

undersöks är utgivna av samma förlag, vilket kan innebära att en viss likriktighet förekommer, 

men vi har ändå valt att behålla läroböckerna med motiveringen att böcker från det förlaget 

sällan har analyserats.  

 

1.3.1 Progress Gold A 

Den engelska lärobok vi valt att studera heter Progress Gold A av Eva Hedencrona
46

, Karin 

Smed-Gerdin
47

 och Peter Watcyn-Jones
48

 från 2007, och är avsedd för den nya kursen 

engelska 5. Studentlitteratur skriver på sin hemsida att den främst är tänkt som en bok att 

använda inom studieförberedande program i gymnasiet och för vuxna elever. Elevmaterialet 

innehåller grammatik, texter, ordlistor, övningar, studietips, övningshäfte och en webbdel. 

Enligt Studentlitteratur når Progress Gold A upp till den nya ämnesplanens villkor, de nämner 

att de kompletteringar de har gjort till lärarmaterialet möjliggör en användning förenligt med 

GY11.
49

 De nio kapitlen i boken är uppdelade i teman som innehåller texter, där vissa går att 

lyssna till, och längst bak finns fem olika avsnitt som ska hjälpa eleverna att arbeta med 

texterna såväl grammatiskt som analytiskt. Vår analys fokuserar på texterna i de nio kapitlen 

som innehåller kvinnliga subjekt. 
 

1.3.2 Historia 1b 

Den utvalda boken i historia heter Historia 1b och är skriven av Sture Långström
50

, Weronica 

Ader
51

, Ingvar Ededal
52

 och Susanna Hedenborg
53

 och utgavs år 2012 och är tänkt att 

användas i kursen historia 1b på studieförberedande program. Den fick Sveriges 

                                                           
46

 Läromedelsförfattare och lärare inom vuxenutbildningen. Hedencrona, E., Smed-Gerdin, K. & Watcyn- Jones, 

P. (2007). Bokens baksida. 
47

 Gymnasielärare. Hedencrona, E., Smed-Gerdin, K. & Watcyn- Jones, P. (2007). Bokens baksida. 
48

 Lärarutbildare och lärare. Hedencrona, E., Smed-Gerdin, K. & Watcyn- Jones, P. (2007). Bokens baksida. 
49

Progress Gold A Elevpaket med webbdel. Studentlitteratur. https://www.studentlitteratur.se/#30845-02. 
50

 Lärarutbildare, läroboksförfattare, skolledare och historielärare. Långström, S., Ader, W., Ededal, I. & 

Hedenborg, S. (2012) Bokens baksida. 
51

 Lärareutbildare och gymnasielärare i historia. Långström, S., Ader, W., Ededal, I. & Hedenborg, S. (2012) 

Bokens baksida. 
52

 Gymnasielärare i historia. Långström, S., Ader, W., Ededal, I. & Hedenborg, S. (2012). Bokens baksida. 
53

 Författare och forskare med ekonomisk historia och idrottsvetenskap som inriktning. Långström, S., Ader, W., 

Ededal, I. & Hedenborg, S. (2012). Bokens baksida. 

https://www.studentlitteratur.se/#30845-02
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Läromedelsförfattares Förbunds pris Lärkan som bästa gymnasieläromedel. Elevmaterialet 

innehåller textbok, arbetshäfte och webbdel.
54

 Boken innehåller 21 kapitel, det första belyser 

vad historia är och varför historia skall studeras, kapitel 2 till 15 tar upp epoker i en tids-

kronologisk ordning, 16-18 är kapitel som fokuserar på världen utanför Europa specifikt 

Latinamerika, Afrika samt Asien och de tre sista kapitlen som är tematiserade utifrån kärlek 

och familj, hälsa samt globalisering.  
 

Vi kommer att fokusera på efterkrigstiden och samtiden, det av utrymmes- och tidsskäl i 

förhållande till uppsatsens storlek, men också av det skäl att vi är intresserade av just kvinnor 

och vi anser oss ha störst chans att finna ett större antal kvinnor i de delarna. Vi kommer även 

att inkludera efterkrigstiden och tiden framåt i temakapitlen. Däremot analyseras inte de 

frågor som tillhör respektive kapitel. 
 

1.4 Tidigare forskning 

I följande del presenterar vi den tidigare forskning som vi har bedömt som relevant för den 

studie vi har för avsikt att genomföra. Vårt urval är baserat till hög grad på forskningens 

genomförandeår och publiceringsdatum, det för att säkerställa att det vi väljer att sätta i 

relation till studiens resultat har en samtida relevans.  
 

I april 2009 gav Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) Ann-Sofie Ohlander 

uppdraget att undersöka läromedel i historia med jämställdhetsfokus, vilket resulterade i 

rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. Hon undersöker två 

läromedel på gymnasiets A-kurs samt två på grundskolenivå och en lärarhandledning på 

gymnasienivå.
55

 Undersökningens fokus ligger på jämställdhet mellan könen och hur mycket 

utrymme respektive kön får i de undersökta läroböckerna, även hur stor del som tillägnas ett 

könsneutralt perspektiv tas i beaktande. Ohlander undersöker även själva begreppet 

jämställdhet, bland annat hur det framställs, var det förekommer i texterna och i vilken sorts 

diskurs det används. Hon frågar sig bland annat om både kvinnor och män står som subjekt i 

texterna och vilket perspektiv som utnyttjas. Vidare också om läromedlen själva 

problematiserar framställningen av respektive kön i historiska källor och om sexualitet är en 

                                                           
54

 Historia 1b 100p Elevpaket med webbdel. Studentlitteratur. https://www.studentlitteratur.se/#32815-01. 
55

De undersökta läromedlen samt lärarhandledningen är följande:  

Skrutkowska, Karin; Stattin, Jan; Westin, Gunnar T & Norman, Torbjörn. (2003). Människan genom tiderna , 

Almgren, Hans; Bergström, Börje & Löwgren, Arne. (2008). Alla tiders historia, Almgren, Bengt; Tallerud, 

Berndt; Thorbjörnsson, Hans & Tillman, Hans. (2007). SO Direkt. Historia. Ämnesboken, Folkebrant, Urban. 

(2005). Sofi historia samt Berglund, Lars & Widing, Dick. (1999). Människan genom tiderna. 

https://www.studentlitteratur.se/#32815-01
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faktor som behandlas. Hon kommer fram till att ett snarlikt mönster visar sig i alla de 

undersökta böckerna, manliga perspektiv dominerar liksom enskilda män och grupper av män. 

Det utrymme som tillskrivs kvinnor är begränsat och återfinns oftast som inskott i övrig text, 

även på de ställen där kvinnor omskrivs menar Ohlander att ett manligt perspektiv dominerar. 

Författaren kommer fram till att i en av de två gymnasieböckerna ägnas endast 14 sidor av 

351 åt kvinnor, även den andra visar liknande resultat med 13-14 av 375, hon finner inte 

något fördelaktigare resultat i grundskoleböckerna där representationen kan anses likvärdig 

eller möjligen ännu sämre. Resterande sidor behandlar inte vad Ohlander från början 

misstänkte människan i allmänhet och män, utan nästan uteslutande enbart män.
56

 Även om 

vår studie inte handlar om att jämföra kvinnor och män kan Ohlanders resultat ändå ses som 

relevanta på det vis att vi tittar på hur utförliga beskrivningar som förekommer av kvinnor i 

texten samt att studien behandlar historieböcker, som vår studie. 
 

Ytterligare en studie som fokuserat bland annat på historieböcker är Skolverkets omfattande 

undersökning I enlighet med skolans värdegrund?, som publicerades 2006. Den är baserad på 

en analys av 24 olika läromedel efter uppdrag från regeringen 2005. Studien genomfördes 

med hjälp av ett forskarteam, alla med specialistkompetens inom respektive område. Under-

sökningen omfattade läroböcker från både grundskolan och gymnasiets A-kurs och hade som 

syfte att kartlägga läroböckernas bidrag till diskussionen rörande begreppen etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning, kön, funktionshinder och religion eller trosuppfattning, i 

förhållande till läroplanens värdegrund. Undersökningen belyser framförallt de fall av 

diskriminering och kränkningar som ett resultat av exempelvis sexuell läggning, funktions-

hinder eller något av de andra tidigare nämnda begrepp. De ämnen som undersökningen 

fokuserat på är historia, samhällskunskap, religionskunskap och biologi/ naturkunskap. De har 

i de utvalda läromedlen undersökt såväl text som bild, även elevuppgifter och i vissa fall 

lärarhandledningar. Resultatet visar att när det gäller begreppen funktionshinder och homo-

sexualitet/bisexualitet så används de endast när det är frågan om att visa på en problematisk 

anomali och när frågorna explicit innefattar dessa områden. Bilden av islam och muslimer i 

samhällskunskaps- respektive historieböckerna beskrivs vidare som ensidig när bilden som 

ges alltid är den av militanta muslimer. Gällande kategorin kön menar forskarna att 

heteronormativitet innehar en dominerande ställning och att överrepresentationen av pojkar 

och män är tydlig i såväl text som bild. I flera av texterna hittar de även exempel på att flickor 
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och kvinnor nedvärderas, skuldbeläggs eller förlöjligas. Vidare att den ytterst begränsade bild 

som förmedlas av minoritetsgrupper som samer och judar gör att det inte medges något 

utrymme för problematisering och tolkning medan de övriga nationella minoritetsgrupperna 

romer, tornedalingar och sverigefinnar överhuvudtaget inte nämns. Forskarna menar att det 

leder till att elever som tillhör de marginaliserade eller ibland icke- befintliga grupperna 

känner sig uteslutna samtidigt som den ytterst ensidiga bild som ges av exempelvis muslimer 

kan leda till främlingsfientlighet.
57

 Det resultat som framkommer här utgör en intressant 

jämförelse i förhållande till det resultat vi får, särskilt resultaten när det gäller det 

gemensamma ämnet historia. 
 

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia samt I enlighet med skolans värde-

grund? är båda politiska dokument i form av en offentlig statlig utredning och den andra i 

form av undersökning med Skolverket som avsändare. Vi är medvetna om att vid politiskt 

bundna undersökningar kan styrning förekomma angående såväl undersökningens utformning 

som resultat. Det är inte med det sagt att de för den delen skulle vara irrelevanta då även 

skolan och läroplanen som delvis ligger i fokus i vår undersökning i högsta grad är politiskt 

styrda. Vi har även inkluderat icke-politiska undersökningar som i stort backar de politiska 

och anser därför att de ändå kan sägas ha trovärdigheten intakt. 
 

En undersökning som kommer fram till liknande resultat är Caroline Graeske som i sin studie 

Värdefull eller värdelös? undersöker tre läromedel
58

 i svenska ur ett vidgat genusperspektiv 

med ett intersektionellt förhållningssätt och anknyter starkt i sin undersökning till skolans 

värdegrund. Hennes analys är både av en kvantitativ och kvalitativ art där hon i den 

kvantitativa delen kommer fram till att författarporträtten är dominerade av manliga författare 

och det råder genomgående brist på porträtt av utomeuropeiska/ icke- västerländska författare, 

av de få som faktiskt förekommer finner hon enbart kvinnor i ett av läromedlen. Hon kommer 

fram till att kvinnorna som representeras i läromedlen behandlar frågor som handlar om egna 

erfarenheter samt känslomässiga strömningar medan de manliga författarna får representera 

traditionen, nyskapandet och mångsidigheten. Hennes resultat visar att de analyserade 

läroböckerna tydligt utesluter diskurser gällande kvinnor, icke-européer och nationella 

minoriteter, samtidigt som de huvudsakligen innefattar en manlig, västerländsk, vit diskurs. 

                                                           
57

Skolverket. (2006a). I enlighet med skolans värdegrund? s. 6, 14-15, 42-44. 
58

De läroböcker hon undersökt är följande: Jansson, Ulf. (1995). Den levande litteraturen, Skoglund, Svante. 

(1998). Texter och tankar: 1900- talets litteratur och Ekengren, Hans-Erik & Lorenzon Ekengren, Brita. (2003). 

Ekengrens svenska: litteraturbok 2. 



17 
 

Författaren menar vidare att värderingen mellan män och kvinnor skiljer sig åt, också att det 

finns en tendens att konstruera stereotypa bilder. Dessutom att icke-europeiska författare 

främmandegörs vilket innebär att icke-europeiska kvinnor blir dubbelt så marginaliserade. 

Hon menar att de explicita och implicita utgångspunkterna i läromedlen vidhåller de 

traditionella könsrollerna och en heteronormativitet som hon menar strider mot de 

fundamentala värderingarna i den svenska läroplanen.
59

 Då vi undersöker ett läromedel i 

engelska och inte har funnit någon forskning inom det ämnet har vi valt att inkludera 

forskning som berör språkämnet svenska. Studiens resultat, när det gäller de kvinnliga 

porträtten, kan därmed bidra till en något större helhetsbild än som annars vore möjligt.  
 

Även Jörgen Mattlar undersöker vem som är tillåten att stå som representant för normen i 

läromedel i svenska. Han publicerade år 2008 doktorsavhandlingen Skolbokspropaganda? En 

ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005). Där ställer han huvud-

frågan som följer: “[...] vilken ideologiproduktion som kommer till uttryck i läroboks-

materialet, och i vilken utsträckning läroböckernas ideologiproduktion avviker från varandra”. 

Han undersöker fem olika läromedel
60

 i svenska som andra språk, tänkta för gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen, publicerade mellan åren 1995- 2005. Han undersöker hur det svenska 

samhället förmedlas i de utvalda läroböckerna med hypotesen att de innehåller både 

nostalgiska framställningar av Sverige som en välfärdsstat och globala tankegångar rörande 

svenska medborgare. Bilden han finner kan överlag sägas vara enhetlig. Det svenska 

samhället beskrivs som modernt, demokratiskt, rättvist och välorganiserat. Mattlar menar 

dock att eftersom det inte vidare utforskas så kan man uppleva att en generell samstämmighet 

råder. Vidare drar han också paralleller mellan sekulariseringen av samhället och rådande 

välfärd i böckerna genom att de generellt beskriver att religion tillhör det förflutna och att vi i 

dagens välfärdssamhälle enbart har bruk för förnuft och vetenskap. Författaren menar vidare 

att med bilden av det svenska samhället följer också en bild av det icke-svenska samhället 

som då kan karakteriseras av att ha icke-demokratiska, ojämlika, omoderna och orättvisa 

värderingar. Denna underförstådda icke- svenska grupp antas, enligt Mattlar, vara religiös och 

okunnig. Dessutom menar han att eftersom de svenska normerna och värderingarna innehar 
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en så dominerande roll lämnas det mycket lite eller inget utrymme för alternativa värderingar 

eller normer och att det i sin tur gör det omöjligt att hävda att böckerna av den anledningen 

skulle kunna vara förenliga med den officiella svenska mångkulturella policyn.
61

 Mattlars 

resultat när det gäller den normaliserade svenska bilden av människor i kontrast till de icke- 

svenska är intressant för oss eftersom det är den typen av ensidig kategorisering som vi bland 

annat undersöker. 

 

I avhandlingen Modern, svensk och jämställd från 2008 undersöker Angerd Eilard hur genus, 

etnicitet och generation har framställts i ett 60-tal läseböcker från åren mellan 1962 och 2000-

talets början i den svenska grundskolan. Detta är gjort i syfte att synligöra och utforska dessa 

kategorier och hur de har förändrats med avsikt att öppna upp för en diskussion om hur man i 

framtiden kan använda texter och kommunikation i skolan med ett kritiskt angreppssätt. Hon 

har använt sig av en kritisk diskursanalys för att medvetandegöra sambandet mellan diskurser, 

samhälle och individers medvetande. Detta i sin tur skall i undersökningen leda till att kunna 

spåra samhällsförändringar genom de skoltexter som studien omfattar. Eilard delar in 

textanalyserna i respektive läroplansperiod, Lgr62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94. Hon kommer 

fram till att under den första perioden, 1962- 1969, rådde en strikt patriarkal diskurs med 

stereotypa bilder av nationaliteter och tydliga hierarkier exempelvis mellan barn och vuxen. I 

nästa period som var mellan 1969 och 1980 suddades den tydliga gränsen mellan barn och 

vuxna ut och det könsneutrala barnet vinner fokus.
62

 Perioden 1980-1994 domineras av 

arbetarklassens perspektiv som norm och diskursen präglas av en fokusering på “de utstötta” 

utan att för den saken verkligen inkludera gruppen. Familjeidealet ersätts till stor grad av 

tvåsamhetsidealet i parrelationen och det könsneutrala barnet ersätts av “riktiga” flickor och 

pojkar. I nästa period står det självständiga barnet i fokus och de vuxna karaktärerna är 

marginaliserade. Heteronormativitet förekommer som en ständig underström i texterna och 

flickan beskrivs nu som stark och självständig i allt högre grad. Det mångkulturella begreppet 

introduceras alltmer, men även om ett mer mångkulturellt perspektiv ges är det fortfarande 

västvärldens världsordning som är tydligt rådande. Perioden efter 1994 och framåt beskrivs 

innehålla relationer mellan barn och vuxna som är jämställda där barnet ses som kapabelt och 

idérikt. Det heteronormativa idealet är starkt framträdande. Barn med etniskt ursprung 

förekommer naturligt i text och bild men alltid i bakgrunden. När barn från denna grupp lyfts 
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fram tenderar det att generera gamla stereotyper som “muslimsk flicka med slöja” vidhållande 

en kolonial traditionell diskurs. En ljusglimt för framtiden ser Eilard i det ökade utrymme som 

medges för diskursen gällande lika rättigheter.
63

 Det som kan vara intressant att jämföra med 

Eilards resultat är om vi finner liknande resultat gällande sexualitet och etnicitet, även de 

stereotypa bilderna av kvinnor och tjejer genom tiderna kan vara aktuella i vår studie. 
 

2. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer analysen som är indelad i specifikt och generellt nämnda kvinnor 

samt bilder och bildtexter att redovisas. Med specifikt nämnda kvinnor menas de som är 

enskilda individer, exempelvis skolflickan Elizabeth, medan de generella kvinnorna oftast är 

nämnda i grupp, exempelvis afrikanska kvinnor. I varje delkapitel kommer också de kvinnor 

som bara representerar sitt kön, exempelvis genom endast nämnandet av deras namn utan 

något ytterligare sammanhang ges, att redovisas. I slutet av kapitlet kommer de två läro-

medlen att jämföras och diskuteras samt knytas till den utvalda tidigare forskningen. 

Beskrivningen av kategorierna kommer att presenteras från vanligast förekommande till minst 

förekommande och exemplen som återges används för att belysa den aktuella kategorin. Den 

kontext som kvinnan/kvinnorna förekommer i framhålls och därmed beskrivs även de andra 

kategorierna. Under vissa delkapitel presenteras tabeller som visar på läroböckernas variation 

av kombinationer av kategorier och därmed även variationen av kvinnor. Tabellerna fungerar 

därmed som ett förstärkande redskap för att belysa läroböckernas bredd och mångfacitet i 

linje med de ideologiska värden om variation som läroplanen påbjuder. Tillvägagångssättet är 

valt för att på ett tydligt sätt kunna besvara våra forskningsfrågor som presenterades 

inledningsvis. 
 

2.1 Progress Gold A 

I följande del redovisas resultatet från den engelska läroboken som sedan diskuteras och 

kopplas samman med tidigare forskning inom samma område. 

 

2.1.1 Specifikt nämnda kvinnor 

I Progress Gold A gestaltas 40 specifikt nämnda kvinnor med minst en intersektionell 

kategori, 26 av dem gestaltas med två eller fler. Kombinationen av kategorierna ålder och 
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klass kan sägas vara dominerande då de utgör en femtedel. Strax under en femtedel består av 

kombinationen ålder, klass, etnicitet och sexualitet.  
 

Ålder som kan sägas vara den enskilt förekommande dominerande kategorin är då följaktligen 

den som oftast också finns med i kombinationer, i kategorin utgör barn en fjärdedel. Ålder 

gestaltas i läroboken explicit, genom omnämnandet av antal levnadsår som i exemplet som 

handlar om flickors osäkerhet gällande sina kroppar och vilja att ta till plastikkirurgi för att 

förändra sitt utseende. Flickan i detta fall ser det som en möjlighet att bli den man önskar 

vara, kroppsligen; “Kristen Zeronis is a tall, 19-year-old with blond hair and blue eyes”
64

, 

men det framgår dessutom att hon är collegestudent. Kristen förmedlar alltså även 

funktionalitet och klass, vidare nämns det att hon studerar i Kalifornien vilket tillsammans 

med att hon beskrivs som blond och blåögd vilket skulle kunna tolkas som en etnicitetsmarkör 

men då det saknas uttryckligt fastställande av hennes nationella samhörighet har vi bortsett 

från det.
65

 Det handlar dock om en implicit gestaltning av ålder i de flesta fall då det tolkats 

att personen är vuxen/barn genom olika faktorer såsom sysselsättning, relationer och 

eventuellt föräldraskap. I texten A Typical Irish Christmas förekommer en kvinna som heter 

Jeannie, hon är gift med Harry och de har barn tillsammans. Det nämns att huvudpersonen i 

texten spenderar thanksgiving med dem, men ingen ytterligare information ges om Jeannie.
66

 

Hon förmedlar förutom ålder även sexualitet. I samma text förkommer även receptionisten 

Fionnula som arbetar på en resebyrå och erbjuder huvudpersonen att bo hos hennes ensamma 

far på Irland, över julen, som hon tidigare har brutit med på grund av en olämplig romans, 

vilket tolkas som att hon är vuxen.
67

  Förutom ålder gestaltas även Fionnulas klass, sexualitet 

och etnicitet. 
 

Förutom ålder är även klass frekvent förekommande i läroboken, tillika det uttrycks både 

explicit och implicit. Explicit som i texten om Melinda Gates där det i första meningen ges en 

sammanfattning om hennes livssituation då hon gifte sig med Bill Gates och den omedelbara 

kändisstatus det har inneburit. Vidare uttrycks det att hon är världens rikaste kvinna men trots 

det kan ses handla i den lokala mataffären i Seattle och lämna av barnen i skolan, som vem 

som helst. Texten handlar främst om Melindas engagemang angående global hälsa med fokus 
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på kvinnor.
68

 Med andra ord förmedlas förutom klass även ålder, sexualitet och etnicitet i 

hennes fall. Klass gestaltas dessutom implicit, även i den här kategorin är det vanligast 

förekommande, som i beskrivningen av författaren och förre detta revisorn Marian Keyes där 

yrkeskategorierna får stå för den utbildning och sociala status de medför. Texten handlar om 

hennes liv som författare och de utmaningar som uppstår i form av bland annat osäkerheten 

och viljan att bli igenkänd och erkänd.
69

 Yrket förmedlar inte enbart klass utan även Marians 

ålder.  I samma text nämns även ett butiksbiträde som Marian möter i en skoaffär, även denna 

kvinna förmedlar social status och ålder genom sitt yrke även om hon inte beskrivs lika 

ingående som huvudpersonen Marian.
70

   
 

I nästan hälften av fallen förmedlas också kvinnornas sexualitet genom nämnandet av deras 

relationsstatus eller familjeförhållanden, vilket kan ta sig uttryck som i dikten Manwatching i 

vilken två kvinnor iakttar och förmedlar ett lustfyllt intresse för mannen som rubriken och 

texten antyder.
71

 Förutom den nämnda kategorin förmedlas inga ytterligare kategorier i texten 

då texttypen inte möjliggör en sådan förmedling. Ytterligare ett exempel är kvinnan i Till 

Debt Us Do Part, som beskriver sitt äktenskap och de olika kommunikationsbrister som 

uppstått sedan giftermålet med maken. Kvinnan i texten resonerar kring sin roll i relationen 

och kommer fram till att det är hon och mannen som ett team som får äktenskapet att fungera. 

Deras dagliga liv förmedlar ålder och klass, då hon arbetar som författare, och även 

funktionalitet förmedlas genom att hon bär glasögon.
72

 Exemplen visar på heterosexualitet. 

Ett annat uttryckssätt för sexualitet är alla de kvinnor som oreflekterat beskrivs som mödrar, 

mormödrar eller farmödrar, exempelvis “Grandma kept trying to make excuses for them, 

saying that it was very strenuous work. My mother however [...]”.
73

 Som i de tidigare 

exemplen förmedlas även här heterosexualitet, då det kan antas att om det rört sig om något 

annat som homosexualitet eller adoption i sådana fall hade uppmärksammats och påverkat 

kategoriseringen.   
 

Etnicitet förekommer i cirka en fjärdedel av texterna men det är endast i två fall det handlar 

om någon med samhörighet i någon annan kultur än den västerländska, i ett fall ger en 

femtonårig nepalesisk flicka uttryck för den förvirring som är resultatet av hennes dubbla 
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nationstillhörigheter, Nepal och England. Flickan berättar om att hon väger mellan den strikta 

nepalesiska uppfostran, som syftar till bland annat att bli en god hustru, vilken hennes 

föräldrar förespråkar och den frihet hon ser att engelska flickor runt omkring henne har.
74

 

Flickan gestaltar förutom etnicitet även ålder och sexualitet. I det andra fallet handlar det om 

en kvinna tillhörande ett stamfolk i Australien. Hon bor med sin man och sina barn och texten 

behandlar hennes motvilja mot faderns totem i form av en rutpytonorm som får härja fritt i 

huset. Huvudpersonen i texten är kvinnans barn som uttrycker att moderns tvekan inför att 

göra sig av med ormen har med faderns order och hennes rädsla för religiös vedergällning att 

göra. Hon förmedlar således förutom etnicitet även ålder, sexualitet och religion.
75

 Av de som 

kan sägas tillhöra västerlänningar är endast en uttryckligen mörkhyad, Oprah Winfrey. Hon 

beskrivs i texten som den mäktigaste och rikaste kvinnan i tv-branschen trots sin svåra 

barndom, som präglades av fattigdom, social utstötthet och sexuellt utnyttjande av en kusin 

och andra familjemedlemmar. Texten hyllar Oprah och beskriver såväl hennes barndom som 

hennes framgångsrika karriär.
76

 Alltså kommer förutom etnicitet även Oprahs ålder, klass och 

funktionalitet till uttryck i texten. Det västerländska uttrycks nästan alltid i form av 

nationstillhörighet till exempel när en kvinna beskrivs vara irländsk eller svensk.
77

  
 

Funktionalitet markeras i sex av beskrivningarna. Tre av fallen handlar om kvinnor som blev 

sexuellt utnyttjade som barn; Oprah och två gäster som närvarade i ett av hennes tv-program 

där de berättade om övergreppen, gästerna gestaltas dock enbart genom funktionaliteten. En 

av kvinnorna nämns bara som sexuellt utnyttjad medan den andra beskrivs ha utvecklat en 

personlighetsstörning som resultat av övergreppen. Oprah beskrivs också ha ätstörningar till 

följd av de sexuella övergreppen. Ytterligare två kvinnor som gestaltar funktionalitet är de 

tidigare nämnda Kristen som har problem med sin självbild och vill ta till kirurgi för att 

förändra sin kropp och hustrun som reflekterar kring äktenskapet och är glasögonbärare. 

Vidare visas funktionalitet även i en text som handlar om snatteri och som tar upp Gretchen 

Grimm som från sex års ålder till 83-årsålder led av kleptomani, vilket grundade sig i 

bekräftelsebehov från mamman. Med hjälp av medicinering kunde hon bli frisk.
78

 Samtliga 

fall av funktionalitet i läroboken uppvisar en negativ bild då kvinnornas funktion alltid är ett 

problem som de kämpar med.  
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Den minst markerade kategorin är religion som endast förekommer två gånger, första gången 

nämns Allah och slöja i samband med skolflickan Amal som sitter och diskuterar kropps-

uppfattning och matvanor tillsammans med kompisen Simone. Amal konstaterar att de ska 

strunta i vad alla andra tycker om deras kroppar, matvanor och klädval samt avslutar med en 

sarkastisk framtidsversion av att de vid sin död kommer att ha en paket chips i handen och en 

bordsduk på huvudet. Amal visar förutom religion på ålder och klass då hon går i skolan och 

åker skolbuss hem.
79

 Den andra gången religion nämns handlar det om den tidigare nämnda 

australiensiska kvinnans totem och rädslan att bli bestraffad av guden Biami the Good 

Spirit.
80

 
 

Även om det kan vara intressant att som ovan titta på hur de olika kategorierna framställs i 

texten är det i kombinationen som det intersektionella perspektivet lyfts fram. Som tidigare 

nämnts beskriver kombinationen av kategorier vilken typ av social makt personen i fråga 

uppfattas att ha. Nedan följer en tabell över kombinationer av de intersektionella kategorierna 

gällande samtliga specifika kvinnor representerade i Progress Gold A; 
 

Kombinationer av kategorier Antal 

Ålder och klass 6 

Ålder, klass, sexualitet och etnicitet 4 

Ålder och sexualitet 3 

Ålder, klass och sexualitet 2 

Ålder, klass, etnicitet och funktionalitet 2 

Ålder, sexualitet och etnicitet 2 

Ålder, klass, sexualitet och funktionalitet 2 

Ålder, klass och religion  1 

Ålder, klass och etnicitet 1 

Ålder, klass och funktionalitet 1 

Ålder och etnicitet 1 

Ålder, sexualitet, etnicitet och religion 1 

 

                      Tabell 1. Variation av specifika kvinnor i Progress Gold A.  
 

 

Som nämndes i början av kapitlet dominerar kombinationen ålder samt klass och syns ofta i 

form av yrkesutövande, utbildningsbakgrund eller skolgång. Ju färre kategorier som finns 
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representerade hos en person desto svårare är det att se komplexiteten hos den samma. Det 

innebär att om den dominerande trenden är att beskriva kvinnor utifrån endast en eller två 

kategorier så riskerar bilden av dem att bli relativt platt och försvåra igenkänning hos 

eleverna. Det kan även sägas att om det råder brist på en bred representation när det gäller de 

enskilda kategorierna tenderar de att bli problematiska och begränsande. Utöver de kvinnor 

som nämnts ovan finns det i boken nio stycken kvinnor som bara nämns med namn och därför 

kan sägas bara representerar sitt kön. I deras fall innebär det att de inte får representera någon 

variation och budskapet blir att deras kön är nämnvärt medan de studerade intersektionella 

kategorierna blir oviktiga.  
 

2.1.2. Generellt nämnda kvinnor 

I den engelska läroboken finns det vid sju tillfällen generella kvinnogrupper nämnda med 

minst en intersektionell kategori, sex av dem med två eller fler.  
 

Även när det gäller de generella kvinnogrupperna visas ålder både explicit och implicit, 12-

åriga flickor eller indiska mammor, och även här är det vanligast med implicita beskrivningar. 

De 12-åriga flickorna förekommer i en text om snatteri i vilken det nämns att flickor med 

stark personlighet snattar minst en gång i den åldern.
81

 Av de intersektionella kategorierna är 

det enbart ålder som gestaltas hos flickorna, det ges exempelvis ingen information om vilken 

social eller ekonomisk klass de tillhör eller om vilken nation de känner tillhörighet till. De 

indiska mammorna anses vara orena och får bo i ladan 30 dagar efter förlossningen för att 

sedan genomgå en reningscermoni, vilket man kan läsa om i texten Africa Changed Me.
82

 

Utöver ålder förmedlas även de indiska mammornas klass, sexualitet, etnicitet och 

funktionalitet. I läroboken förekommer ungefär lika många barn som vuxna då det gäller de 

generella kvinnorna. 
 

Klass kan synas implicit i form av yrkestillhörighet, kvinnor behövdes inom produktionen på 

1950-talet, och därmed hade mindre tid för hushållsarbetet, vilket framkommer i det kapitel 

som med korta texter går igenom 1900-talets historia, vilket innebär att beskrivningarna av 

kvinnor i kapitlet inte är speciellt utförliga.
83

 Även ålder gestaltas eftersom kvinnorna arbetar 

och därför tolkas vara vuxna. Ett explicit exempel är beskrivningen av att tonårsflickor ur 
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medelklassen numera utgör en del av den konsumentgrupp som skönhetsoperationer riktar sig 

till nu för tiden.
84

  
 

Etnicitet bland de generella kvinnorna är markerad genom deras nationalitet eller samhörighet 

med en viss världsdel; asiatiska, afrikanska, indiska och engelska kvinnor gestaltas. Samtliga 

förekommer i två av kapitlen.
85

  
 

Beskrivningen av sexualitet förekommer som jakten på en make eller moderskap, alla 

beskrivningar levererar heteronormativa värden.
86

 Det innebär att homosexualitet och bi-

sexualitet inte får något utrymme när det gäller de generella kvinnorna i läroboken, vilket kan 

leda till att kvinnliga elever som är homosexuella eller bisexuella kan ha svårt att känna igen 

sig i beskrivningarna.  
 

Funktionalitet förekommer i två fall, som ovan har nämnts, ena gången som implicit när 

tonårstjejers driv till att förändra sina kroppar kirurgiskt diskuteras och en gång då de indiska 

kvinnornas förlossningar kopplas samman med orenhet och de förhindras att bo inne i huset.
87

 

Här kan det vara intressant att nämna att funktionsnedsättningen i stort ligger i deras kön med 

andra ord anses förlossning vara något orent. I båda fallen är det den kvinnliga kroppen som 

utgör deras funktionsnedsättning. Den kategori som inte förekommer då det gäller generellt 

nämnda kvinnor är religion.  
 

Nedan följer en tabell över kombinationer av de intersektionella kategorierna gällande alla 

generella kvinnor representerade i Progress Gold A; 
 

Kombinationer av kategorier Antal 

Ålder och klass 2 

Ålder, klass och funktionalitet 1 

Ålder, sexualitet och etnicitet 1 

Klass och etnicitet 1 

Klass, sexualitet, etnicitet och funktionalitet 1 

Ålder och etnicitet 1 
                  

                     Tabell 2. Variation av generella kvinnor i Progress Gold A. 
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Då antalet generella kvinnor som beskrivs i läroboken inte är stort går det inte att dra några 

slutsatser förutom att det minimala antalet leder till att det inte förkommer någon större 

variation. Utöver de redan nämnda generella kvinnorna gestaltas även kvinnor vid ett tillfälle 

där inga intersektionella kategorier ges, i texten Reunion “We are men and women as you are; 

but you have forgotten your history, while we have remembered ours”.
88

 Här nämns bara 

kvinnor som kvinnor och inga ytterligare kategorier ges. 
 

2.1.3 Bilder och bildtexter innehållande kvinnor 

I läromedlet Progress Gold A, finns det 15 bilder innehållande kvinnor varav 14 gestaltar två 

eller fler intersektionella kategorier. Bilden som enbart kan sägas visualisera en kategori är en 

tecknad svartvit bild av en vuxen kvinna som byter kroppsskal och förekommer i samband 

med texten om skönhetsoperationer.
89

 Då bilden är svartvit och skuggad är det svårt att säga 

något om kvinnans etnicitet, med andra ord gestaltas enbart kvinnans ålder.  

 

Den dominerande kategorin är ålder tätt följt av etnicitet och de två utgör tillsammans den 

vanligaste kombinationen av kategorier då den förekommer i 10 bilder. Att det är de här två 

kategorierna som förekommer mest frekvent är i sig inte så märkligt då det i bilderna oftast 

går att utläsa något om den avbildades hudfärg och ålder. Ett exempel på hur kombinationen 

ålder och etnicitet kan gestaltas är ett svartvitt fotografi föreställande tre ljushyade, vuxna 

kvinnor med kläder i händerna vid en rad med tvättmaskiner i kapitlet som behandlar 1900-

talets historia.
90

  

 

När det gäller kategorin ålder kan fördelningen mellan vuxna och barn tolkas som något skev 

då endast en femtedel är barn. Under kategorin etnicitet går det att konstatera att majoriteten 

av kvinnorna på bild är ljushyade, det förekommer tre bilder av mörkhyade exempelvis den 

tidigare nämnda Oprah Winfrey och tre fotografier uppvisar kvinnor med asiatiskt utseende.
91

  

 

I fyra bilder tillkommer dessutom en av följande kategorier; klass, sexualitet, religion eller 

funktionalitet. Klass syns genom köpandet och säljandet av varor på en indisk marknad. 

Bilden används som tonsättare tillsammans med en text som handlar om att uppleva Indien 
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och består av ett färgfotografi av en myllrande marknadsgata med försäljare sittandes på 

marken och intresserade konsumenter som står upp och iakttar varorna.
92

  

 

Ett fotografi som visualiserar sexualitet föreställer ett ljushyat, heterosexuellt nygift brudpar 

sittandes i ett litet fordon vilket förmedlar en komisk underton till den formella bröllops-

klädseln och tonen förstärks även i den tillhörande texten som behandlar den tidigare nämnda 

problematiken i att vara gift.
93

  

 

Religion förekommer i en av bilderna som är tecknad och föreställer en flicka bärandes slöja 

sittandes i en soffa vänd mot en annan flicka som ser ut att vara i samma ålder som inte bär 

slöja. Texten förknippad med bilden handlar om två väninnor som diskuterar kroppsideal och 

svårigheten i att få vara som man är, tidigare nämnda i avsnittet om specifika kvinnor.
94

 

Slöjan som traditionellt sett är förknippad med islam tolkas här representera just det.  

 

Funktionalitet gestaltas i en tecknad bild i färg föreställande en glasögonbärande vuxen, 

ljushyad kvinna som knappar på sin dator sittandes på sängen, med papper utspridda runt 

omkring sig. Bilden används som en förstärkande beskrivning av den tidigare nämnda Marian 

Keyes skildring av författarlivet.
95

 Glasögonen tolkas i det här fallet som en funktions-

nedsättning. 

 

2.1.4. Diskussion 

I Progress Gold A gestaltas i både text och bild vuxna och barn, även om den vuxna 

representationen kan sägas vara dominerande. Om barn och unga får ett större utrymme skulle 

det kunna möjliggöra en bredare variation, däremot är det inte sagt att den nämnda läroboken 

helt saknar den variationen bara att den skulle kunna bli ännu vidare. I kursplanen i engelska 

uttrycks det att variation utifrån en rad olika faktorer ska finnas, det står att:”[e]leverna ska 

ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i 

olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
96

 Som utdraget slår fast är det 

en variation som eftersträvas och det kan uppnås även via en varierad vuxenbild där de vuxna 

kan fungera som förebilder.  
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Man kan konstatera att variationen gällande länder där man traditionellt talar engelska kan 

sägas vara bred då kvinnor från olika delar av världen finns representerade i boken och därför 

uppfyller Progress Gold A det mål som citeras ovan gällande etnicitet. Det kan däremot 

tyckas tveksamt om den uppfyller alla mål i läroplanen för gymnasieskolan exempelvis när 

det gäller värdegrunden i skolan och den variation den påbjuder, då en stor majoritet av 

kvinnorna är ljushyade och/eller västerländska. Det är enligt oss positivt att läroboken 

uppfyller kurskraven men samtidigt är det enligt oss problematiskt att det förekommer brister 

gällande värdegrunden då material som används i undervisning bör följa samtliga strävansmål 

som förekommer i läroplanen och inte enbart fokusera på kursplanen. Vi menar att det ställer 

höga krav på lärarens medvetenhet och vilja att ta in de kompletterande texter som krävs för 

att värdegrunden ska uppfyllas. Nämnvärt är att boken även lyfter fram att det är möjligt att 

känna samhörighet med två nationer, som i texten om den nepalesiska flickan. Vilket kan vara 

värdefullt för de elever som känner tillhörighet med flera grupper eller nationer, exempelvis 

en samisk elev som kan uppleva sig som både same och svensk eller en invandrad elev bosatt 

i Sverige. Den totala bilden av etnicitet som framkommer i läroboken gällande hudfärg visar 

som tidigare nämndes endast ett fåtal mörkhyade kvinnor. Oprah Winfrey är den som får mest 

utrymme då hon förkommer i både en egen text och ett par gånger på bild. Vi menar att 

hennes stora utrymme beror på hennes ekonomiska och sociala status då hon beskrivs som 

inflytelserik i den sfär som har störst global påverkan och makt i dagens samhälle, det vill 

säga media. Det innebär att hon tillhör en nutida överklass både gällande ekonomiska och 

sociala faktorer. Därför kan hon sägas inneha en maktposition trots sin hudfärg, vilket 

historiskt sett inte har varit vanligt för en mörkhyad kvinna. Det kan vara värt att nämna att 

Oprah är afroamerikan och boende i ett västerländskt, engelsktalande land, och blir på sätt och 

vis den som i första hand representerar samtliga mörkhyade kvinnor i världen. 
 

Det kan sägas att gestaltningen av sexualitet i Progress Gold A går emot skolans värdegrund 

då läroboken uteslutande förmedlar ett oproblemserande heteronormativt värde. I samtliga 

läseböcker som Eilard undersökt finner även hon att ett heteronormativt värde förmedlas där 

fokus genom tiden skiftat mellan olika aspekter av den heterosexuella kärleken som 

exempelvis kärnfamiljen och parrelationen.
97

 Graeske kommer i artikeln Värdefull eller 

värdelös? fram till liknande resultat där den heterosexuella kärleken blir normgivande och 

oproblematiserad, även om hon finner ett exempel på homosexualitet som, enligt henne, 
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beskrivs vara avvikande och problematiskt.
98

 Att fokus till så stor del ligger på vikten av att 

ha en fungerande heterosexuell relation eller att densamma framställs som norm och aldrig 

diskuteras eller ifrågasätts kan enligt oss bli problematiskt för de kvinnliga elever som känner 

samhörighet med något annat än heterosexuella relationer både gällande sig själva eller 

närstående personer. De skulle då kunna uppleva att deras verklighet blir stämplad som ogiltig 

eller orätt. 

 

Andelen texter som behandlar kvinnor ur medelklassen kan anses som övervägande och 

representeras ofta genom yrke. Yrken som kan representera medelklass i Progress Gold A är 

exempelvis författare som innehar en viss social makt genom deras möjlighet att sprida sina 

ord och idéer till andra människor eller kvinnor som behövdes inom produktionen på 50-talet 

vilket vi tolkar innebar en ny möjlighet till försörjning, det vill säga ekonomisk makt. Vid de 

tillfällen överklassen gestaltas får de flesta kvinnorna stort utrymme och stor vikt läggs vid 

deras framgångsresa, exempelvis Melinda Gates. Hon representerar genom sitt äktenskap med 

Bill Gates en ekonomisk makt som även innebär social makt genom den kändisstatus paret 

innehar. Texten belyser att Melindas ställning både socialt och ekonomiskt har möjliggjort det 

humanitära arbete hon önskar att genomföra. Både Melinda och Oprah kan för elever ses som 

starka kvinnliga förebilder som oavsett bakgrund och etnicitet nått en hög social och 

ekonomiskt maktposition trots de olika intersektionella kategorier de innehar.  Kvinnor ur låg 

social eller ekonomisk klass förekommer sällan och beskrivs då ofta utifrån någon annans 

perspektiv. Vilket vi uppfattar att en risk föreligger att eleverna tolkar det som att kvinnor ur 

ett lågt socialt maktskikt inte är viktiga att lyfta fram eller höra. 

Att tala om en variation när det gäller religion och funktionalitet som beskrivs vid så få 

tillfällen är orimligt. Religion gestaltas enbart då en muslimsk flicka och en kvinna tillhörande 

en australiensisk stamreligion skildras. Religionen får i de texterna representera en liten del av 

deras liv då även andra aspekter representeras. Även om det inte handlar om någon variation 

anser vi att skildringen av den muslimska flickan är nämnvärd då hon gestaltas på så sätt att 

kvinnliga elever kan känna igen sig själva eller andra i henne, oavsett om de har samma 

trosuppfattning eller inte. Engelskboken spär enligt oss därför inte på den annars stereotypa 

bilden av Islam som förtryckande utan ger istället en bild av en vanlig, ung och modern tjej, 

som är muslim.  
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Funktionalitet beskrivs främst i form av kroppsliga besvär, exempelvis sexuellt utnyttjande 

eller glasögonbärande, och sällan i form av psykiska hinder. Det handlar därmed inte om 

någon stor variation. Även Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? kommer 

fram till att funktionshinder beskrivs “i mycket liten omfattning”.
99 

Vilket kan innebära att de 

elever som har ett annat funktionshinder kan uppfatta bristen av variation i läroboken som 

diskriminerande. 

 

Även om vi har påpekat att det förekommer en del brister i läroboken när det gäller variation 

av kvinnor inom vissa intersektionella kategorier betyder det inte att intersektionell variation 

saknas. Som kan ses i Tabell 1 och 2 förekommer det kvinnor med ett flertal olika 

kombinationer, den önskan som vi gett uttryck för handlar snarare om att en bred variation 

tillsammans med enstaka kategorier inte är möjlig då de saknas i boken. Det hade till exempel 

kunnat vara intressant att få ta del av en gestaltning av en mörkhyad kvinna från förorten, för 

att på så vis kunna visa på de olika sociala och ekonomiska maktmarkörer hon innehar i 

kontrast till exempel tidigare nämnda Oprah Winfrey. Vi skulle då kunna visa på det som de 

los Reyes menar när hon skriver att det finns en rad olika faktorer som i samverkan med 

varandra bestämmer vilken makt en kvinna kan utöva och därmed hur ojämnlikhet mellan de 

här kvinnorna uppstår.
100

  En sådan diskussion i klassrummet blir möjlig om de här 

motbilderna finns och vi kan då ta diskussionen med eleverna för att på så medvetandegöra att 

ojämnlikhet och olika maktpositioneringar förekommer och utövas inom alla sorters grupper. 
 

2.2 Historia 1b 

I följande del redovisas resultatet från historieboken som sedan diskuteras och kopplas 

samman med tidigare forskning inom samma område. 

2.2.1 Specifikt nämnda kvinnor 

I Historia 1b gestaltas 99 specifikt nämnda kvinnor med en intersektionell kategori, 98 av 

dem gestaltas med två eller fler intersektionella kategorier. Kombinationen av kategorierna 

ålder, klass och etnicitet kan sägas vara dominerande i läroboken då de står för strax över 

hälften, 53 stycken, av kvinnorna. En anledning till att den är vanligast förekommande går att 

finna i kapitlet 2000-talets första decennier och framtiden som innehåller en tabell över 

kvinnliga politiska makthavare i världen genom tiderna. Tabellen innehåller totalt 30 kvinnor 
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som alla markerar ålder, klass och etnicitet, då deras nationstillhörighet ges och såväl ålder 

som klass går att utläsa från deras respektive maktposition.
101

  
 

Ålder är den enskilt vanligaste förekommande intersektionella kategorin och beskrivs både 

explicit och implicit. De explicita uttrycken för ålder är ytterst få men när de förekommer ges 

personens levnadsår eller ålder vid tillfället, till exempel nämns Karin Kock (1891-1976) i 

rubriken “Den första kvinnan i regeringen” och beskrivs alltså som det första kvinnliga 

statsrådet i Sverige, nationalekonom, chef och socialdemokrat.
102

 Beskrivningen av henne är 

kortfattad och står vid sidan av den löpande texten, vilket tyder på en markering av viktig 

fakta. Karin gestaltas även genom klass och etnicitet på grund av sitt yrke. De implicita 

beskrivningarna är vanligast och förmedlar ålder i form av främst yrkesutövande men också 

genom moderskap eller relationsstatus, det kan även uttryckas som i boktipset gällande Anne 

Franks dagbok. Hon beskrivs som en ung judisk flicka som gömmer sig från nazisterna på en 

vind tillsammans med sin familj.
103

 Här får man alltså även veta något om hennes religions-

tillhörighet. Majoriteten av de kvinnor som gestaltas i boken är i vuxen ålder och de få som 

skulle kunna betraktas som barn nämns alltid i samband med litteratur eller film och är till 

övervägande del fiktiva.  
 

Den kategori som är näst vanligast i Historia 1b är klass som oftast förmedlas genom att en 

kvinna uttrycks ha en politisk maktposition, exempelvis Dilma Rousset som blev vald 2010 

till president i Brasilien. Hon nämns två gånger i kapitlet som behandlar Latinamerika samt i 

kapitlet som handlar om 2000-talets början och framtiden, hon beskrivs främst som 

makthavare.
104

 Alltså förmedlas även hennes ålder och etnicitet. Klass kan även förmedlas 

genom yrkesutövande, ekonomisk status, som i Christina Pipers fall, då hon omnämns ha 

drivit en fabrik i Skåne under 1700-talet i kapitlet som handlar om viktiga entreprenörer. Då 

hon beskrivs vara änka förmedlar hon således även ålder, sexualitet och etnicitet.
105

 Det kan 

även handla om social status vid beskrivningen av klass då kvinnan i fråga beskrivs som 

exempelvis den svenska OS-medaljören och simhopperskan Ulrika Knape som med det blev 

en förebild, enligt läroboken.
106

 Förutom klass förmedlar hon även ålder och etnicitet. 
 

                                                           
101

 Långström, S., Ader, W., Ededal, I. & Hedenborg, S. (2012). s. 303-304 
102

 Långström, S., Ader, W., Ededal, I. & Hedenborg, S. (2012) s. 198. 
103

 Långström, S., Ader, W., Ededal, I. & Hedenborg, S. (2012) s. 205. 
104

 Långström, S., Ader, W., Ededal, I. & Hedenborg, S. (2012). s. 303, 334. 
105

 Långström, S., Ader, W., Ededal, I. & Hedenborg, S. (2012) s. 227. 
106

 Långström, S., Ader, W., Ededal, I. & Hedenborg, S. (2012) s.238. 



32 
 

I lärobokens beskrivningar förekommer i två av tre fall etnicitet och i samtliga fall utom ett 

handlar det om nationstillhörighet som exempelvis Liberias president Ellen Johnson Sirleaf. 

Hon återges genom sin beskrivning, i tabellen Kvinnor som haft eller har politisk makt - ett 

internationellt svep under delkapitlet Manligt “förtryck” och kvinnligt “uppror”, vara det 

första folkvalda statsöverhuvudet i Afrika.
107

 Hon förmedlar förutom etnicitet även klass och 

ålder. Ytterligare ett exempel på hur etnicitet kan gestaltas är Admira som beskrivs som 

bosnier. Det berättas i boken om hennes tragiska kärlekshistoria som utspelade sig i Sarajevo 

under kriget i början av 1990-talet när hon och pojkvännen, som var serb, blev mördade på 

gatan när de två sjuttonåringarna försökte fly för att ha möjlighet att fortsätta vara 

tillsammans.
108

 Hon förmedlar därmed dessutom ålder och sexualitet.  Endast en etnicitets-

markör i texten markerar hudfärg och då rör det sig om ett boktips i kapitlet Afrika - 

civilisationens vagga? Det handlar om en fiktiv romanfigur och här följer texten i sin helhet, 

“[d]en svarta tjänarinnan July räddar de vita barnen och deras föräldrar i den familj hon 

arbetar, när ett raskrig bryter ut i Sydafrika. Hon tar dem till sin svarta hemby, där de ska få 

vänta ut kriget”.
109

 July förmedlar såväl etnicitet som ålder och klass. Kvinnor från samtliga 

världsdelar finns representerade i boken, dock skall det tas i beaktande att många av dem 

förekommer i den tidigare angivna tabellen över kvinnliga makthavare. Värt att nämna är 

ändå att de europeiska kvinnorna dominerar som i sin tur innehåller en övervägande stor del 

kvinnor från Norden. Fördelningen förblir dock den samma oavsett om man väljer att titta på 

kvinnorna med tabellen inkluderad eller ej. Med tabellen medräknad är Nordamerika och 

Oceanien minst förekommande och bortsett från tabellen är den förstnämnda fortfarande 

gestaltad minst gånger fortfarande minst medan Oceanien inte finns representerat över-

huvudtaget. 

 

Sexualitet uttrycks i läroboken främst genom beskrivningen av en kvinna som mor eller 

hustru, fyra av kvinnorna uttrycks ha en relation med en man men även de övriga 

beskrivningarna syftar på heterosexualitet. Ett exempel på det är Moa Martinsson som nämns 

i korthet i en faktaruta om Harry Martinsson. Hon beskrivs som änka och trebarnsmor vid 

giftermålet med Harry och de beskrivs båda som författare. Således förmedlas förutom hennes 

sexualitet dessutom ålder och klass med hjälp av hennes relationsstatus och yrkes-
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tillhörighet.
110

 Ytterligare ett exempel på hur sexualitet förmedlas i Historia 1b är då Maos 

hustru som förekommer under ett avsnitt som behandlar den kinesiska kultur-revolutionen. 

Där beskrivs hon som en av de fyra ledarna kallade de fyras gäng. Dock nämns inte hennes 

namn eller någon mer information vilket kan tyckas intressant ur den synvinkel att hon därför 

blir reducerad till Maos hustru istället för att stå som en egen individ.
111

 Hon förmedlar 

därmed förutom sexualitet, klass och ålder. 

 

De två minst frekventa kategorierna är funktionalitet med fyra gestaltningar och religion med 

två. Funktionalitet syns mestadels som fysiska skador, som i fallet med den polioskadade 

ryttarinnan Liz Hartel. Hon finns representerad i kapitlet som beskriver etnicitet och vikten av 

att anlägga ett intersektionellt perspektiv. Boken lyfter även hennes etnicitet som dansk och 

att den sport hon utövar, som är kostsam att ägna sig åt, skulle kunna säga något om hennes 

klassbakgrund. Vidare nämns det dessutom att hon hade man och barn och menar att det ofta 

lyftes fram i medierna angående henne för att påvisa att hon trots sin säregenhet inte var 

homosexuell.
112

 I de övriga tre fall då funktionalitet förmedlas ses den som ett problem och ett 

exempel är då den psykiskt sjuka mamman i filmen Biutiful omnämns, som på grund av sin 

sjukdom inte har vårdnaden om sina barn, som istället bor med sin pappa. Det ges ingen mer 

ingående beskrivning om mamman som därmed förutom funktionalitet gestaltas via sin ålder 

och sexualitet.
113

 
 

Religion visar sig som i exemplet ovan om den judiska flickan Anne Frank och då Nobel 

fredspristagaren Aung San Suu Kyi beskrivs vara “påverkad av Gandhis lära om ickevåld”.
114

 

Hon finns med i avsnittet som behandlar 2000-talets första decennier och framtiden och det 

poängteras att hon kämpat för demokrati i Burma, är författare och har suttit i husarrest sedan 

1989.
115

 Gandhis lära om ickevåld förknippas med världsreligionen Hinduism. Med andra ord 

beskrivs förutom hennes religionstillhörighet även ålder, klass och etnicitet. 
 

Som tidigare nämnt är det i kombinationerna som den intersektionella bredden syns därför 

följer nedan en tabell över de kombinationer som gestaltas hos de 98 specifika kvinnor som 

förekommer i den utvalda delen av Historia 1b. 
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Kombinationer av kategorier Antal 

Ålder, klass och etnicitet 53 

Ålder och klass 24 

Ålder, klass och sexualitet 6 

Ålder och sexualitet 3 

Ålder och etnicitet 2 

Ålder, klass, sexualitet och etnicitet 2 

Ålder, klass, sexualitet, etnicitet och 

funktionalitet 

2 

Klass och etnicitet 1 

Ålder och religion 1 

Etnicitet och funktionalitet 1 

Ålder, sexualitet och etnicitet 1 

Ålder, sexualitet och funktionalitet 1 

Ålder, klass, etnicitet och religion 1 
                  

                     Tabell 3. Variation av specifika kvinnor i Historia 1b. 
  

Som tidigare nämnts dominerar kombinationen ålder, klass och etnicitet i läromedlet och den 

förmedlas oftast via yrkesutövande och nationstillhörighet. Det kan ses som i exemplet 

Margret Thatcher som beskrivs enbart som Storbritanniens konservativa premiärminister, i ett 

stycke om nyliberalismens mest kända politiker.
116

 Ytterligare ett exempel är den danska 

författaren Karen Blixen vars självbiografiska roman som tas upp i samband med ett tips om 

filmen Mitt Afrika som bygger på romanen. Den handlar om hennes flytt från Danmark till 

Kenya för att där driva ett jordbruk.
117

 Ålder kan uttydas från det yrke de två kvinnorna 

tillskrivs då både premiärminister och författare förmedlar vuxenhet det samma kan sägas om 

klass då premiärminister kan sägas vara synonymt med politisk makt och författare med social 

makt genom spridningen av den specifika individens ord och den bildning yrket förmedlar i 

sig. De respektive kvinnorna får genom läromedlet samhörighet med Storbritannien 

respektive Danmark, då Margret som premiärminister representerar det förstnämnda landet 

och Karen uttryckligen nämns som dansk. I tabellen ovan går det dessutom att finna 

kombinationer av ett fåtal kategorier vilket skulle kunna visa på att en bred variation inte är 

möjlig. Däremot bidrar inte de åtta kvinnor som enbart nämns vid namn alls till variationen då 

de endast gestaltas genom sitt kön. 
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2.2.2. Generellt nämnda kvinnor 

I läromedlet förekommer det vid 31 tillfällen generellt nämnda kvinnor som visar minst en 

intersektionell kategori, 27 av dem gestaltas med två eller fler. Den vanligaste kombinationen 

är ålder och sexualitet därefter kommer kombinationen ålder och klass. 
 

Ålder syns bland de generellt nämnda kvinnorna till övervägande del implicit som att det i 

kapitlet om människor som flydde eller flyttade till Sverige i slutet av 40-talet berättas om de 

svenska kvinnor som gifte sig och fick barn med invandrade arbetare.
118

 Kvinnorna förmedlar 

således förutom ålder även sexualitet och etnicitet. Boken ger ingen ytterligare information 

om vilka de här kvinnorna var även om det skulle kunna vara av intresse att till exempel 

framhålla ytterligare en dimension av hur samhället vid den här tiden såg ut. Ett exempel på 

explicit ålder i Historia 1b bland de generella kvinnorna finns i delkapitlet Så hur blir 

framtiden då? Exemplet handlar om flickor i årskurs nio och tre på gymnasiet som uttalar sig 

om sin syn på sin, Sveriges och Europas framtid. Flickorna beskrivs som mer politiskt 

radikala än pojkarna och mer oroliga för framtiden och miljön i Sverige.
119

 I läroboken 

behandlas nästan uteslutande vuxna kvinnor då det endast i tre fall förekommer flickor i den 

utvalda texten. 
 

Omkring hälften av de generella kvinnorna definieras utifrån klass, oftast utifrån deras 

yrkesmässiga och sociala maktpositioner men det förekommer även definitioner utifrån enbart 

yrkestillhörighet. Ett exempel finns i delkapitlet Den “sköra” demokratin där det framhålls att 

“[...] den procentuella andelen av kvinnliga chefer i världens stora företag är ytterst låg”.
120

 

Även om de här kvinnorna beskrivs vara hemmahörande i en minoritetsgrupp förmedlar ändå 

deras status som chefer någon form av klass. Av den korta beskrivningen går även ålder att 

utläsa. 

 

Sexualitet beskrivs även det i cirka hälften av de generella kvinnogestaltningar som före-

kommer i läroboken. Sexualitet syns oftast genom moderskap men det förekommer även 

enstaka fall där en heterosexuell relationsstatus ges och ett exempel där boken nämner 

homosexuella kvinnor explicit. De homosexuella kvinnorna finns med i kapitlet Kärlekens 

och familjens historia där de problematiserar att det råder en brist på information när det 

gäller hur kvinnor och män i samkönade förhållanden har valt att organisera sina familjer. Det 
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nämns dock att det finns bland annat rättegångsprotokoll från 1600-talet och framåt som 

dokumenterat homosexuella relationer.
121

 Kvinnorna förmedlar förutom sexualitet även ålder 

då skapandet av en egen familj tyder på vuxenhet. 
 

Också bland de generella kvinnogrupperna knyts etnicitetskategorin till nationell samhörighet. 

De nationaliteter som nämns är: svenska kvinnor i ett kapitel om vem som hade makten under 

70-talet, i ett kapitel som behandlar tiden efter atombombningarna i slutet av andra världs-

kriget nämns japanska kvinnor och i ett stycke som handlar om barn i krig nämns flickor från 

Burma, Sri Lanka, Burundi, Kongo, Liberia, Sierra Leone och Uganda.
122

  
 

Även bland de generella kvinnoskildringarna förekommer funktionalitet och religion ytterst 

sällan. Funktionaliteten handlar uteslutande om kroppsliga problem förknippade med 

moderskap eller sexuella övergrepp. Moderskap som i det ovan nämnda kapitlet om Japan där 

det berättas om kvinnor som på grund av den kvardröjande strålningen efter atombombningen 

födde missbildade barn.
123

 Förutom funktionalitet gestaltas även de kvinnornas ålder, 

sexualitet och etnicitet. Sexuella övergrepp som behandlas i kapitlet om barn i krig även det 

tidigare nämnt där det berättas om att barn medverkade i strider, passade upp på äldre 

soldater, utnyttjades som minröjare och att främst flickorna blev utsatta för sexuella 

övergrepp.
124

 Även ålder och etnicitet gestaltas hos flickorna. Religion förekommer en gång i 

kapitlet som behandlar 50-talet och det handlar då om en tidslinje som visar att kvinnor hade 

möjligheten att bli präster i Sverige år 1958. Den här beskrivningen förmedlar förutom även 

ålder.
 125

  
 

Nedan följer en tabell över kombinationer av de intersektionella kategorierna gällande 

samtliga generella kvinnor representerade i Historia 1b; 

 

Kombinationer av kategorier Antal 

Ålder och sexualitet 8 

Ålder och klass 6 

Ålder, klass och sexualitet 3 

Ålder, klass och etnicitet 3 

Ålder, sexualitet och etnicitet 2 
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Ålder och religion 1 

Klass och etnicitet 1 

Ålder, etnicitet och funktionalitet 1 

Ålder, sexualitet och funktionalitet 1 

Ålder, sexualitet, etnicitet och funktionalitet 1 
                  

  Tabell 4. Variation av generella kvinnor i Historia 1b. 

 

Den vanligaste kombinationen, ålder och sexualitet, framställs oftast genom moderskap eller 

relationsstatus medan den näst vanligaste, ålder och klass, oftast genom att kvinnor strävar 

efter en jämlik makt- och yrkesposition. Som i exempelvis den retoriska frågeställningen i 

kapitlet Den “sköra” demokratin där funderingar angående om det i framtiden kommer att 

råda ett mer jämställt förhållande mellan kvinnor och män i politiska maktpositioner.
126

  Även 

om det i Historia 1b förekommer variation när det gäller de generella kvinnorna är det dock 

värt att påpeka att variationen inte existerar bland de vanligaste kombinationerna då de båda 

består av vardera två intersektionella kategorier. 
 

2.2.3 Bilder och bildtexter innehållande kvinnor 

I läroboken Historia 1b förekommer 30 bilder föreställande kvinnor som samtliga gestaltar 

två eller fler intersektionella kategorier.  Den dominerande kategorin är ålder följt av etnicitet. 

 

Då ålder förmedlas är den rådande majoriteten vuxna då barn gestaltas i en tredjedel av fallen, 

även då i övervägande del tillsammans med vuxna. Ett exempel på hur ålder gestaltas är i 

fotografiet, i delkapitlet Vad är en familj?, som föreställer en vuxen man och en vuxen kvinna 

som befinner sig i en mataffär med två barn, en flicka och en pojke som är sittandes i en 

kundvagn. Samtliga är ljushyade.
127

 Kvinnan och flickan förmedlar dessutom etnicitet, den 

förstnämnda även sexualitet.   

 

Etnicitet förmedlas till övervägande del av ljushyade kvinnor men det förekommer även ett 

fåtal kvinnor med asiatiskt, sydamerikanskt, mellanösterntypiskt utseende samt mörkhyade 

kvinnor. I några av fallen tillkommer även nationalitet i bildtexterna som till exempelvis 

bilden i kapitlet om Afrika - civilisationens vagga? föreställande en porträttbild på en vuxen, 

mörkhyad kvinna. I bildtexten nämns det att kvinnan är Luisa Dias Diogo som år 2004 blev 

vald till premiärminister i Moçambique, och därmed blev den första kvinnliga betydelsefulla 
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politiska ledaren i Afrika.
128

 Kombinationen hon representerar blir således etnicitet, ålder och 

klass. 

 

I nästan hälften av fallen gestaltas kvinnornas klass och i samtliga fall går det att finna 

information om kategorin i bildtexten, då bilderna i sig inte uttrycker något definitivt gällande 

klass. Det vanligaste sättet att förmedla klass på är genom omnämnandet av någon form av 

politisk makt. En bild som förmedlar klass genom det politiska maktperspektivet finns i 

kapitlet Mord på en minister - igen där ett färgfotografi taget på blommor, ljus och fotografi 

av en vuxen ljushyad kvinna med glasögon där det i bildtexten står att Anna Lindh var 

utrikesminister, mamma och fru samt att hon sågs som en representant för Sverige och en 

möjlig efterföljare till Göran Persson som partiledare för Socialdemokraterna.
129

 Fotografiet 

kan sägas förmedla förutom klass dessutom ålder, sexualitet, etnicitet och funktionalitet. 

 

Sexualitet förmedlas i en sjättedel av bilderna och uttrycks i samtliga fall genom moderskap 

men i de flesta fall även genom kvinnornas förhållanden till män. Det är med andra ord ett 

heteronormativt perspektiv som råder. I kapitlet Kärlekens och familjens historia 

problematiseras i en bildtext det faktum att det såväl förr som nu råder en familjenorm 

bestående av en mamma, en pappa och två barn, den normativa bilden illusteras med hjälp av 

två fotografier av familjer. Ett från 1960-talet och ett från 2000-talet som båda visar upp 

samma familjeideal. Vidare menar man att det i långt ifrån alla familjer har sett ut på det sättet 

och uppmanar eleven till att fundera över hur han eller hon skulle beskriva sin familj.
130

 

 

Funktionalitet förmedlas även det i en sjättedel av bilderna och i alla fall utom ett handlar det 

om glasögonbärande, då en flicka som inhalerar astmaspray gestaltas. Hon finns med under 

delkapitlet Sjuk eller frisk? och i bildtexten finns information om de medicinska kunskapernas 

utveckling de senaste 50 åren. De skriver vidare att man tack vare utvecklingen av mediciner 

idag kan leva ett fungerande liv med astma, något som inte hade varit lika troligt förr.
131

 

 

Religion förmedlas i två av bilderna, en gång då bild och text visar Moder Teresa i kapitlet 

Asien - En gränslös historia. Bilden är ett färgfotografi föreställande henne i vita heltäckande 

kläder med blå detaljer och hon bär dessutom slöja och kors. Bildtexten avslöjar att hon har 
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sitt ursprung på Balkanhalvön och att hon efter en kort missionärsutbildning flyttade som 

lärare till Calcutta, väl där bytte hon medborgarskap och bad om att bli placerad bland de 

fattigaste. Hon har även startat en romersk-katolsk nunneorden där de insamlade pengarna går 

till startandet av skolor, sjukhus och barnhem. Moder Teresa fick Nobels fredspris år 1979 

och saligförklarades år 2003.
132

 Hon förmedlar därmed kategorierna religion, ålder, klass och 

etnicitet. Det andra exemplet finns i kapitlet 80-tal - marknaden vinner och östblocket 

försvinner där en bild på en grupp kvinnor i färgglada, matchande kläder samt slöja poserar 

med vapen i händerna. I den tillhörande bildtexten framgår det att kvinnorna är från 

Afghanistan och kämpar samt är beredda att strida för kvinnliga rättigheter och demokrati. 

Texten förmedlar vidare att under talibanernas styre, mellan åren 1996-2001, förbjöds 

flickorna att gå i skolan och kvinnorna var ofta tvungna att bära heltäckande kläder med slöja 

eller burka för ansiktet och nekades att arbeta utanför hemmet.
133

 Förutom religion förmedlas 

därmed även deras ålder, klass och etnicitet. 

 

Som tidigare nämndes är det i kombinationen av intersektionella kategorier som en kvinnas 

sociala makt uppvisas, därför följer nedan en tabell över kombinationer av de intersektionella 

kategorierna gällande samtliga kvinnor representerade genom bilder i Historia 1b; 

 

Kombinationer av kategorier Antal 

Ålder och etnicitet 11 

Ålder, klass och etnicitet 8 

Ålder, sexualitet och etnicitet 3 

Ålder, klass, etnicitet och religion 2 

Ålder, etnicitet och funktionalitet 2 

Ålder, klass, sexualitet, etnicitet och 

funktionalitet 

1 

Ålder, sexualitet, etnicitet och funktionalitet 1 

Ålder, klass, sexualitet och etnicitet 1 

Ålder, klass, etnicitet och funktionalitet 1 
 

                     Tabell 5. Variation av kvinnor representerade genom bilder i Historia 1b. 
 

Ålder och etnicitet utgör tillsammans den vanligaste kombinationen av kategorier, vilket kan 

avläsas i tabellen ovan. Som nämndes i resultatavsnittet som presenterar bilder och bildtexter 
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ur den engelska läroboken är det inte märkligt att den ovannämnda kombinationen är 

dominerade då det i de flesta fall går att utläsa kvinnornas ålder och hudfärg. Ett exempel på 

hur kombinationen ålder och etnicitet kan gestaltas kan ses i kapitlet Andra världskriget och 

tiden fram till 50-talet där ett färgfotografi föreställande tre vuxna, ljushyade kvinnor i 

badkläder på stranden visas. Det framkommer att den tvådelade baddräkten introducerades i 

mitten av 1900-talet av två modedesigners från Frankrike, den fick namnet efter ön Bikini där 

USA genomförde provsprängningar av atombomber.
134

 

 

Den vanligaste kombinationen består av två intersektionella kategorier medan de övriga 

kombinationerna visar på en bredare variation då olika faktorer hos kvinnorna uppvisas. Dock 

är det värt att nämna att variationen i många fall enbart förmedlas på en eller två bilder. Med 

tanke på antalet bilder föreställande kvinnor i Historia 1b förekommer till viss del en 

variation av kvinnor i läroboken. 

 

2.2.4 Diskussion 

I Historia 1b omnämns både vuxna och barn i både text och bild, även om majoriteten är 

vuxna och de flesta specifika barngestaltningarna är fiktiva. Som tidigare nämndes i 

diskussionsavsnittet gällande den engelska läroboken kan ett ökat utrymme i läroböckerna för 

barn och ungdomar leda till en vidare variation. Att variation förekommer är nödvändigt för 

att eleverna ska kunna åstadkomma förståelse för olika värderingar och människogrupper i 

nutiden samt ur ett historiskt perspektiv. I kursplanen för historia framgår det under rubriken 

Ämnets syfte att; 
 

[e]leverna ska också få utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig 

inför framtiden. Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa 

olika identiteter. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla 

förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt 

historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning.
135

 
 

För att olika identiteter ska kunna skapas är det nödvändigt att utrymme ges till en mångfaldig 

kvinnorepresentation. Man kan konstatera att variationen gällande kvinnornas etnicitet kan 

sägas vara bred när det gäller nationstillhörighet då kvinnor från samtliga världsdelar är 
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representerade i Historia 1b, även om europeiska kvinnor kan sägas dominera. I läroboken är 

en stor majoritet av kvinnorna ljushyade, men det förekommer även ett fåtal gestaltningar av 

mörkhyade kvinnor samt kvinnor med mellanösterntypiskt, sydamerikanskt och asiatiskt 

utseende. Graeske kommer i sin studie fram till att de svenska minoriteterna och etnicitet 

knappt diskuteras samt att det förekommer ytterst få gestaltningar av utomeuropeiska 

författare, särskilt när det gäller de kvinnliga författarna.
136

 Hon menar att “kvinnor, 

utomeuropeiska författare och nationella minoriteter tydligt exkluderas”.
137

 Vi menar att det 

finns vissa likheter i vårt resultat gällande historieboken och Graeskes undersökning, då både 

visar att kvinnor tillhörande en del etniska grupper inte får lika stort utrymme som de 

europeiska kvinnorna. Det gäller även de svenska minoritetsgrupperna som även i vår studie 

exkluderas då vi inte har funnit någon kvinnlig skildring tillhörande de grupperna. Däremot 

delar våra undersökningar inte samma fokus då Graeske studerar både män och kvinnor 

medan vi har fokuserat på kvinnor, det är därför inte möjligt att jämföra resultaten rakt av 

även om de innehåller drag av överförbarhet. Det gäller även Mattlar undersökning vars fokus 

ligger på den ideologiproduktion som förekommer i läroböckerna. Beskrivningen av etnicitet i 

Historia 1b kan sägas till viss del överensstämma med det som Mattlar har kommit fram till i 

sin doktorsavhandling, där skildringen av samhället utgår från det svenska majoritetssamhället 

och personer med icke-svensk etnicitet beskrivs som invandrare eller med en 

nationalitetsmarkör.
138 

Exempelvis har vi inte markerat någon etnicitet på Moa Martinson då 

det inte uttryckligen står något om den, fastän vår förförståelse innebär att vi vet att hon tillhör 

de svenska arbetarförfattarna. Det här motiveras med att vi, som tidigare nämndes, har valt att 

ha ett elevperspektiv som långt som möjligt och inte utgår ifrån att elever som läser läroboken 

har samma förförståelse som vi. Motbilden finns i tjänarinnan July som beskrivs vara en svart 

sydafrikan. Vi menar således att det finns en sorts förutfattad mening gällande vilka som kan 

tillhöra “vi”, det vill säga det svenska samhället, och tydliga markörer för vilka som kan 

tänkas tillhöra “de andra”, vilket också ligger i linje med Mattlars resultat. Till skillnad från 

honom tas även hudfärg med i bedömningen av etnicitet i den här studien vilket kan sägas 

tillföra ytterligare en dimension till kategorin, och avslöja ytterligare detaljer om kvinnans 

maktpositionering då det kan sägas vara en stor skillnad på vilken makt man innehar som 

mörk- eller ljushyad sydafrikan. Som tidigare nämndes kan sådana motbilder bidra till 
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diskussioner i klassrummet om vilken inverkan exempelvis hudfärg och etnicitetsmarkörer 

har och kan leda till att ojämlika maktpositioner uppstår.
139

 
 

 

 

Det förmedlas i Historia 1b nästan uteslutande ett heteronormativt värde, som oftast beskrivs 

genom moderskap eller kvinnors relationer till män både explicit och implicit, men det 

förekommer förutom det ett fall då homosexuella kvinnor omnämns. Där problematiseras den 

bristande information som råder gällande homosexuella relationer ur ett historiskt perspektiv. 

Man kan även tolka det som en problematisering av heteronormativiteten som i det tidigare 

nämnda exemplet där familjenormen problematiseras, då det påpekas att familjebilden inte 

alltid följer normen. Även om vi självklart tycker att det är bra att sexualitet problematiseras i 

de här kapitlen är det nämnvärt att det är just bara i dem som någon form av diskussion 

förekommer, i resten av de kapitel vi studerat förekommer det inte någon debatt eller 

synlighet för ämnet. Vi menar att om frågor som exempelvis sexualitet och olika familjebilder 

ska kunna återspegla samhället och värdegrundsideologin på ett naturligt sätt måste det ske 

kontinuerligt och inte under enstaka rubriker, då det kan uppfattas av framförallt eleverna som 

en fråga om anomali istället för variation. 
 

Klass förmedlas främst genom politiska maktpositioner eller i yrkesutövandet hos kvinnor 

men det förekommer även att en del kvinnor gestaltas genom sin sociala makt, som tidigare 

nämnda OS-medaljören Ulrika Knape. Boken beskriver att hon genom sin framgång blev en 

förebild och influerade många till att börja idrotta. Knape menar vi är ett exempel på en 

person som oavsett sin ekonomiska status genom sin idrott når ut till en bred massa och 

innehar den sociala status och makt som möjliggör påverkan. Vi menar vidare att det är 

anmärkningsvärt att beskrivningen av en historiskt betydelsefull person som Margaret 

Thatcher är platt, då hon enbart som tidigare nämnts beskrivs som konservativpolitisk 

makthavare i Storbritannien, medan författaren Moa Martinsson skildras mer detaljerat och 

med fler kategorier. Vi menar att Historia 1b gestaltar en variation av olika möjligheter till 

maktpositioner för medel- och överklasskvinnor, de med lägre klass och makt kan inte sägas 

vara representerade i någon större omfattning. Elever som läser boken får ta del av att makt 

kan uppnås genom politik, ekonomisk och/eller social status. Däremot kan de sakna en 

representation av de lägre klasserna, som nästintill saknas. Det finns ytterst få kvinnor med 

funktionshinder som beskrivs inneha maktpositioner. 
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Då kvinnornas funktionalitet och religion omnämns vid få tillfällen är det knappt möjligt att 

tala om en variation när det gäller de kategorierna. Funktionalitet förmedlas oftast i texten 

som kroppsliga skador, vilka mestadels ses som ett problem medan det i bilderna framförallt 

visas genom glasögonbärande. När det gäller religion är det nämnvärt att enbart världs-

religionerna Judendom, Hinduism, Islam och Kristendom representeras i läroboken. De två 

första finns bara med förbigående och utvecklas inte vidare, medan följderna av den extrema 

islamismen i Afghanistan framkommer i en bildtext. Kristendomen förekommer både explicit 

och implicit då Moder Teresa presenteras ingående samt nämnandet av möjligheten för 

kvinnor att bli präster i Sverige. Det är intressant att nämna att Historia 1b drar slutsatsen att 

samtliga som läser boken delar förförståelse med bokens författare, därför ges ingen 

information om vilket samfund möjligheten innefattar vilket kan leda till att elever utan 

förkunskapen om att Sverige traditionellt sett har varit ett kristet land misstolkar eller inte 

förstår fakta. Vår tolkning är att författarna syftar på kristna, kvinnliga präster men att det 

kräver att en förförstålse ges i samband med texten, vilket kan indikera att författarna innehar 

en snäv förförståelse av vilka som kan tänkas ingå i deras läsarkrets. Med tanke på att 

variation knappt förekommer gällande religion och funktionalitet i Historia 1b faller en viktig 

del av det som möjliggör identitetskapandet och utvecklandet av förståelse för de gruppernas 

skapande av historia, som lyfts fram i citatet ovan. Bristen på representation när det gäller de 

här kategorierna kan av de som identifierar sig med grupper som faller under dessa två 

kategorier verka diskriminerade vilket står i motsättning till de riklinjer som värdegrunden 

fastställer vilka citerades inledningsvis.   

 

Bristen på variation inom vissa kategorier kan leda till att flickor har svårt att känna igen sig 

och hitta förebilder bland de kvinnor som gestaltas, vilket även Ohlander i rapporten Kvinnor, 

män och jämställdhet i läromedel i historia nämner; “[h]istorieundervisningen, om den följer 

de läromedel som här granskats, kan knappast bidra till att ge flickor positiva självbilder eller 

kvinnliga förebilder i historien”.
140

 En intressant reflektion kan vara att Historia 1b själva i 

delkapitlet Vad är etnicitet? reflekterar över vikten att anlägga ett intersektionellt perspektiv 

för att på så vis tillskansa sig en helhetsbild. De använder själva begreppet och ger som 

exempel på hur ett sådant perspektiv kan se ut genom den tidigare nämnda ryttarinnan Liz 

Hartel.
141

 Det skulle kunna sättas i rak kontrast till hur man valt att presentera de kvinnor som 

förekommer i den redan omskrivna tabellen över kvinnliga politiska makthavare, de 
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kvinnorna blir inte bara lätta att missa då alla 30 förekommer i samma tabell utan även platta i 

sin beskrivning då de enbart mekaniskt räknas upp utan att vidare skildras eller 

problematiseras. Även i historiebokens tabeller går det att se att en  viss variation av kvinnor 

med olika kombinationer av intersektionella kategorier förekommer. Eriksson-Zetterquist och 

Styrhe menar att samspelet mellan olika kategorier ger en helhetsbild som leder till förståelse 

för en företeelse.
142

 Vi menar att det är kombinationen av en kvinnas intersektionella 

kategorier som ger en rättvis bild av henne och hade önskat en vidare variation, särskilt 

gällande inkluderandet av kategorier som religion och funktionalitet. Möjligheten för att börja 

förstå hur en intersektionell infallsvinkel kan anläggas ges till eleverna i boken, men frågan är 

om den tas tillvara ifall det inte uppmärksammas även av läraren. Att som lärare hitta 

motbilder för diskussion i de delar vi tittat på blir besvärligt då flera av kategorierna kan 

tyckas något homogena medan andra helt enkelt saknar bredd för jämförelse.  
 

2.3 Jämförande analys och slutdiskussion 

I de två analyserade läromedlen Progress Gold A och Historia 1b finns drag av både 

inkluderande och exkluderande natur, vissa kategorier förekommer så pass sällan att någon 

varierad bild av kvinnorna förknippade med dem inte går att utröna. Andra kategorier är mer 

välrepresenterade och möjliggör då att ett vidare perspektiv går att uppfatta. Bredden eller 

variationen av kategorier beror givetvis också på vilket perspektiv man väljer att anlägga som 

grund. Är grunden en kategori med många kvinnor inkluderade kan man även tala om att en 

viss bredd förekommer eftersom det då i de kombinationerna som uppstår kommer att finna 

även de inte så frekvent representerade kategorierna.  Vi menar att en sådan bredd går att 

finna i de två undersökta böckerna beroende på vilket utgångsläge som väljs. Med det här vill 

vi inte påstå att det för den delen är så vi ser på det, vi menar att den teori vi valt går ut på att 

ett flertal av en kvinnas faktorer lyfts för att samlat kunna förmedla en helhetsbild, vilket 

Eriksson-Zetterquist och Styrhe talar om.
143

 

 

Den kategori som i båda böckerna kan sägas vara mest inkluderande är etnicitet, då det både i 

engelsk- och historieboken förekommer en bred spridning av representation från hela världen 

när det gäller de kvinnor som beskrivs i både text och bild. Vi har dock funnit att den 

dominerande nationstillhörigheten i historieboken är europeisk och i engelskboken 

västerländsk, båda böckerna gestaltar nästan uteslutande ljushyade kvinnor. Då böckerna är 
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producerade, författade och tänkta för svenska elever kan det tänkas ha påverkat urvalet. 

Författarnas egna bakgrunder, tidigare utbildning och intresseområden, samt det faktum att 

samhället är utformat på ett specifikt sätt kan vara bidragande till det urval som presenteras i 

böckerna. Den viktigaste styrningen till utformande borde enligt oss vara läroplanen, eftersom 

det är ett av styrdokumenten som skolan ska följa och därmed även materialet som används 

där. Att kvinnor från alla världsdelar finns representerade i Historia 1b och kvinnor från olika 

delar av världen gestaltas i Progress Gold A kan ses som ett tecken på att variationen skulle 

vara bred. Med det sagt betyder det inte att representationen i sig kan stå som garant för att ett 

brett intersektionellt perspektiv ges, då en stor del av den grupp som representerar variationen 

rabblas upp mekaniskt och problematisering uteblir. Vi menar att etnicitet måste stå 

tillsammans med andra faktorer samt problematiseras med dem för att uttrycka mening till 

läsaren, även de los Reyes och Mulinari menar att problematisering är en viktig del av 

förståelsen gällande en individ.
144 

 
 

Etnicitet måste stå tillsammans med andra faktorer samt problematiseras med dem för att 

uttrycka mening till läsaren.  

 

Som tidigare nämndes försöker historieboken göra just det då begreppet intersektionalitet lyfts 

fram och förklaras, samtidigt så ges en oreflekterad bild i samtliga andra avsnitt, förutom i 

kapitlet Kärlekens och familjens historia där sexualitet och familjeideal problematiseras. I 

engelskboken sker ingen problematisering, vilket skulle kunna förklaras med att 

 historieämnet i sig har ett större drag av reflektion än engelskämnet som inriktar sig på 

språklig variation och kompetens. Att historieämnet har ett inneboende kritiskt förhållningsätt 

syns i kursplanen för ämnet som uttrycker bland annat att eleven ska utveckla förmågan;  “[...] 

att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera 

resultatet med varierande uttrycksformer”.
145

 Precis som Mattlar kommer fram till finns det 

böcker som innehåller en granskande framtoning och skapar ideologier i syfte att väcka 

diskussioner. Framtoningen kännetecknas av problematiserandet och ifrågasättandet av 

värderingar i samhället, normer och hegemoniska föreställningar.
146

 Med det sagt bör vara 

möjligt att sträva efter en högre grad av sådant innehåll även i det utvalda materialet.  
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Den genomgående framställningen av sexualitet i böckerna är heteronormativ och det 

förekommer endast en beskrivning av homosexualitet i Historia 1b och inget alls i Progress 

Gold A. Det är värt att nämna att andra former av sexualitet, exempelvis bisexualitet, inte 

existerar i någon form i materialet. Eilard kommer fram till samma resultat och nämner att 

heterosexualitet idealiseras och som tidigare nämndes finner även Graeske i sin studie att ett 

heteronormativt värde råder och att enbart en gestaltning av homosexualitet förekommer, som 

hon menar beskrivs som problematiskt och avvikande.
147

 Skolverkets rapport från 2006 

kommer fram till liknande resultat gällande de undersökta läroböckerna i samhällskunskap 

samt historia där forskarna menar att homo-, hetero- och bisexualitet gestaltas. Dock 

förekommer bisexualitet ytterst sällan eller inte alls och begreppet HBT existerar inte i någon 

av läroböckerna som har undersökts i rapporten.
148

 Det tyder på en exkludering och att det 

råder en förtryckande makt med en normgivande position som avgör vad som ska speglas i 

läroboken.
149

 Vi menar att exkluderingen kan leda till att elever kan känna sig diskriminerade 

samt att de inte får möjligheten att utveckla empati för olika livsåskådningar och sätt att leva.  
 

Funktionalitet har redan tidigare diskuterats och den sammanfattande bilden som ges är att i 

de fall funktionshinder nämns i historieboken är det i form av ett kroppsligt hinder och i de 

fall personen bär glasögon ges ingen beskrivning av det som ett hinder. I engelskboken 

handlar det till största del om psykiska funktionshinder. I de flesta fall är kvinnornas 

funktionalitet ett hinder, utom när det gäller glasögonbärande, vilket gäller i båda böckerna. 

Kategorin i sig är inte heller speciellt frekvent förekommande vilket redan har 

problematiserats då respektive bok diskuterades. Representationen i sig förefaller 

problematisk i förhållande till skolans värdegrund vilket även rapporten I enlighet med 

skolans värdegrund? belyser; 
 

Utan att gå in i en diskussion om diskrimineringsbegreppet menar Nyberg och Gustavsson 

emellertid att de elever som läser läroböckerna, och som identifierar sig själva med den 

sociala kategoriseringen ”människor med funktionshinder”, kan uppleva texterna som 

kränkande, exkluderande och diskriminerande. Detta stämmer dåligt överens med 

läroplanernas centrala formuleringar om en gemensam värdegrund kring exempelvis 

människors okränkbarhet, integritet och lika värde, oavsett vilket diskrimineringsbegrepp 

som används för att definiera såväl oavsiktlig som ”objektiv” diskriminering.
150 
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Ett liknande resonemang kan föras angående religionens förekomst i böckerna som visar upp 

få representationer gällande religion. Det som kan lyftas som intressant när det gäller religion 

i historieboken är de två bildexempel som förekommer. Bilden på Moder Theresa förmedlar 

hjälpande och medmänsklighet vilket resulterar i en lugn och positiv bild av Kristendomen 

medan bilden på de afganska kvinnorna, även om de beskrivs vara beredda att strida för 

kvinnliga rättigheter, förmedlas främst våld och förtryck vilket kan resultera i en delvis 

fördomsbekräftande och negativ bild av Islam. Det förekommer risk att eleverna tolkar in att 

kristna kvinnor verkar genom hjälpinsatser och fredliga lösningar medan muslimska kvinnor 

åstadkommer förändringar genom våldsutövande. Den ensidiga och oreflekterade bild som 

ges av Islam utan någon bakgrundsbeskrivning kan få till följd att läroboken ger näring åt 

främlingsfientligheten som skolans värdegrund har till uppgift att motarbeta enligt 

Skolverket.
151

 Med det här är det inte sagt att Kristendom och Islam gestaltas på det här viset 

genom hela boken utan det kan mycket väl förekomma andra gestaltningar.  
 

Klass kan på grund av sin frekventa förekomst sägas representera någon form av variation, 

dock något mer i Progress Gold A. Det kan bero på att boken behandlar berättande texter 

medan Historia 1b innehåller faktatexter, vilket innebär att beskrivningarna av kvinnorna är 

mindre omfattande.  I båda läroböckerna dominerar representationen av medelklass och i 

historieboken finns även överklassen representerad frekvent. Den gemensamma bild vi funnit 

i böckerna är att de skildringar av kvinnor som skulle kunna sägas tillhöra överklassen med 

 ekonomisk och/eller social makt, som inte är politisk, är förknippade med västvärlden. Vi 

menar att det kan förstärka den “vi” och “de andra” strömning som även Mattlar framhåller, 

vilket vi nämnde tidigare. Att man som kvinna kan förknippas med maktfaktorer om man 

tillhör västvärlden spär på den föreställning som förekommer om att vi lever i ett 

demokratiskt och jämställt samhälle vilket de som står som motbilder i det här fallet, “de 

andra”, med automatik inte gör. En liknande motbild kan även ses där “vi” är de som är 

inkluderade i läroböckerna, det vill säga medel- och överklassen, och de lägre klasserna får då 

representera “de andra”. Det finns då en risk att det av eleverna antingen uppfattas som 

diskriminerande eller i värsta fall en riktig återgivning av samhället.  

 

Kategorin ålder gestaltas mestadels på liknande vis i båda läroböckerna då de vuxna 

kvinnorna dominerar och flickorna förekommer sällan, den enda skillnaden är att de barn som 

gestaltas i historieboken mestadels är fiktiva. Som tidigare är nämnt kan de få 
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barnbeskrivningarna leda till en känsla av exkludering för eleverna samt försvåra utvecklandet 

av en förståelse för andra människor och deras förutsättningar. Det här diskuteras även i 

undersökningen I enlighet med skolans värdegrund?, som bland annat citeras inledningsvis.
152

 
 

I uppsatsen har det kontinuerligt nämnts och diskuterats att kategorierna i sig inte beskriver en 

kvinna utan att kategoriernas mångfald skapar variation och visar på maktförhållanden. Under 

rubriken Intersektionalitetsbegreppet citeras de los Reyes gällande att kvinnor aldrig “bara” är 

kvinnor utan att kombinationer av olika intersektionella kategorier visar på hur jämställdhet 

och makt konstrueras i samhället. En kvinna beskriven utifrån många olika kategorier kan 

således ge en indikation till läsaren om vilka värderingar och samhällskonstruktioner som för 

tillfället vid beskrivningen av henne rådde/råder. Den variation som synliggörs i läroböckerna 

ska inte sägas vara obefintlig men dock något snäv då den i många fall, speciellt i de 

dominerade kombinationer, har belyst kvinnor ur endast ett fåtal perspektiv som dessutom 

ofta har varit likriktade. Det innebär att de kvinnor som beskrivs endast synliggörs genom en 

liten del av deras person och man kan ställa sig frågan om den bild som ges är den rätta. Än 

mindre rättvis är bilden av de kvinnor som förekommer likvärdigt i läroböckerna utan 

kategorier och därmed endast representerar sitt kön. Det är viktigt att en bred och rättvisande 

bild ges i de läroböcker som förekommer i skolan eftersom värdegrunden bland annat slår 

fast; 

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. [...] 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 [...] det svenska samhällets internationalisering och den växande 

rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla 

som verkar där [...] skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte 

bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.
153 

 

Det innebär att ju mer mångkulturellt och komplext samhället som skolan verkar i blir, desto 

viktigare blir det att anlägga ett intersektionellt perspektiv när texter som ska tas in i skolan 
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väljs. Det gäller inte bara de texter som förekommer i läroböcker då även andra typer av texter 

och information används i dagens skolor, vilket innebär att allt material bör följa skolans 

värdegrund.  Det är viktigt att kritiskt granska skolmaterial för att förhindra diskriminering 

och exkludering av elever som kan resultera i kränkning och mobbing. Därför måste man 

synliggöra de maktstrukturer som finns representerade i de texter man tar in i undervisningen 

för att på så vis ha möjlighet att diskutera tillsammans med eleverna vad de förmedlar. Vi 

tycker också att det är viktigt att synliggöra de kvinnor som i texterna är icke-existerande då 

de kan bidra som en motbild till de ibland normaliserande bilder som förekommer i 

läromedel. Vårt resultat går ofta hand i hand med den tidigare forskning vi har tagit del av. Att 

vårt fokus i den här undersökningen är kvinnor beror på vår övertygelse om att ojämlikhet 

förekommer i alla former av grupper, det innebär emellertid att vi inte har tagit del av vilken 

bild som förmedlas av exempelvis manlig sexualitet eller religionsutövning och inte heller 

den eventuellt hierarkiska ordning som kan förekomma mellan män och kvinnor.  Vi menar 

att vi i vår undersökning har tagit fasta på att kvinnor som grupp kan på samma sätt som alla 

andra grupper diskuteras och jämföras internt när det gäller frågor om jämställdhet och 

maktfaktorer, vilket vi menar kan bidra till att fokus riktas istället för att splittras. Som de los 

Reyes uttrycker det: “[k]vinnor är således aldrig "bara" kvinnor eftersom könsrelationer – lika 

lite som klass, etnicitet eller sexualitet – inte är tillräckliga för att förklara hur ojämlikhet 

uppstår och på vilket sätt makt utövas”.
154

 
 

3. Sammanfattning 

I denna studie undersöks följande; vilken variation av kvinnor gestaltas i två svenska 

läromedel i ämnena historia och engelska utifrån sex olika intersektionella kategorier? 

Begreppet intersektionalitet går ut på att man studerar en individs olika kategorier och hur de 

samverkar då det på det viset går att utläsa något om hur makt utövas samt på vilket sätt 

jämlikhet konstrueras. I den här studien ligger fokus på kvinnor eftersom vi menar att 

jämlikhet inte enbart förekommer då man ställer män och kvinnor mot varandra utan att 

jämlikhet går att studera i många olika grupper. Med andra ord kan inte kvinnor ses som en 

homogen grupp och därför undersöks här vilka kvinnor som representeras i materialet. 

Intersektionalitetsbegreppet är valt med bakgrund av läroplanens krav på en bred 

representation av människor i såväl värdegrunden som i de respektive ämnenas kursplaner. De 

intersektionella kategorier vi har valt att utgå från går att finna i Läroplanen och är därmed 
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ålder, klass, sexualitet, etnicitet, religion och funktionalitet. Valet av läromedel som empiriskt 

material har sin grund i att de såväl idag som historiskt sett har ansetts som en viktig del av 

den undervisning som bedrivits i skolan. I den tidigare forskning som vi har påträffat anser vi 

ha funnit en lucka där förlaget Studentlitteratur har lyst med sin frånvaro, vilket påverkade 

vårt urval. De undersökta böckerna är därmed Progress Gold A och Historia 1b. För att få 

svar på vilken variation av kvinnor som förekommer i materialet ställdes delfrågorna; Vilken 

intersektionell kategori och vilken/vilka kombinationer är exkluderade eller dominerande hos 

kvinnorna i förhållande till den variation som läroplanen påbjuder? samt finns det några 

skillnader och likheter i läroböckerna? De besvarades med hjälp av en kvalitativ textanalys, 

närmare bestämt en ideologikritisk komparativ textanalys med syftet att granska om den 

ideologi som förekommer i läroböckerna stämmer överens med värdegrundsideologin. För att 

få en helhetsbild över hur kvinnor gestaltas förekommer även kvantitativa drag i under-

sökningen. 

 

Resultatet visar att det förekommer drag av både inkluderande och exkluderande natur i 

Progress Gold A och Historia 1b, då några kategorier kan sägas vara välrepresenterade medan 

andra förekommer i betydligt mindre omfattning. Vi menar dock att en hög representation av 

en kategori inte omedelbart betyder att den intersektionella variationen skulle vara hög 

eftersom det är kombinationerna av kategorier som utgör variationen. I båda läroböckerna är 

den intersektionella kategorin etnicitet mest inkluderad eftersom kvinnor från olika delar av 

världen gestaltas, oftast genom hudfärg och/eller nationssamhörighet. Det är dock värt att 

nämna att det för det mesta är ljushyade kvinnor som förekommer i de båda böckerna och att 

europeiska kvinnor är vanligast förekommande i historieboken medan västerländska kvinnor 

är främst representerade i engelskboken. Urvalet av kvinnor kan ha påverkats av det faktum 

att läroböckerna är tänkta att användas av svenska elever, som bor i ett västerländskt och 

europeiskt land.  Även kategorin klass representerar en viss variation då den intersektionella 

kategorin förekommer i många av kvinnogestaltningarna, dock något mer i engelskboken 

vilket kan bero på att den boken består av berättande texter till skillnad från de faktatexter 

som finns i historieboken. I båda läroböckerna är medelklasskvinnor överrepresenterade och 

kvinnor från lägre klasser saknas. Vi menar att exkluderingen av kvinnor tillhörande somliga 

etniska grupper och klasser kan förstärka den “vi” och “de andra” föreställning som kan ge 

utlopp för diskriminering, kränkning och/eller mobbing i skola och samhälle, vilket delvis 

förstärks genom den tidigare forskning som vi har tagit del av.  
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I materialet råder ett heteronormativt värde och de ytterst få homosexuella kvinnor som 

omnämns finns i historieboken. Inga fler former av sexualitet, exempelvis bisexualitet, 

gestaltas. De kategorier som sällan representeras i läroböckerna är funktionalitet och religion. 

Den förstnämnda beskrivs i Historia 1b oftast genom kroppsliga hinder eller glasögonbärande 

medan funktionalitet oftast handlar om psykiska hinder i Progress Gold A. Kvinnornas 

funktionalitet i nästan samtliga fall, utom då glasögonbärande kvinnor gestaltas, således ett 

problem. När det gäller kategorin religion är det intressant att lyfta fram att den bild som ges 

av Kristendom i Historia 1b är lugn och positiv medan Islam delvis uttrycks genom våld och 

förtryck. Det kan innebära att en negativ och fördomsbekräftande bild av Islam ges. 

Representationen av funktionalitet och religion kan därmed sägas vara problematisk eftersom 

det knappt förekommer någon variation av de kategorierna och således kombinationer 

innehållande dem vilket går emot vad skolans värdegrund påbjuder. Även då det gäller den 

intersektionella kategorin ålder råder det brist på variation då främst vuxna representeras. 

 

Den tidigare forskning som vårt resultat sätts i relation till har valts baserat till hög grad på 

forskningens genomförandeår och publiceringsdatum, främst för att säkerställa att urvalet har 

en samtida relevans. Delar av den forskning vi har tagit del av visar liknande resultat gällande 

de intersektionella kategorierna. En av undersökningarna lyfter dessutom fram att den snäva 

representationen kan försvåra elevers igenkänning och identitetsskapande, vilket även vi har 

diskuterat. 

 

Då intersektionalitetsbegreppet fokuserar på samverkan av kategorier har även kombinationer 

av kategorier studerats. Undersökningen visar att en viss variation förekommer i materialet 

men att den i många fall är snäv och borde kunna utvecklas för att på ett gynnsammare sätt 

uppfylla skolans värdegrund. Om en kvinna beskrivs utifrån ett flertal olika kategorier finns 

det en möjlighet att utveckla förståelse för det samhällets konstruktioner och värde som hon 

verkar i. Att ge en rättvisande bild av en kvinna eller en grupp av kvinnor genom att endast 

visa en ytterst begränsad del, inga eller få kategorier, av deras egenskaper blir därmed inte 

lika möjligt som ifall de hade beskrivits mer ingående. 

 

Däremot trycker forskarna inom intersektionalitetsteorin på att det inte är tillräckligt att enbart 

skildra kvinnors olika kategorier utan att den bilden som ges måste problematiseras för en 

djupare förståelse ska kunna uppnås. Att det görs till viss del i Historia 1b kan till viss del 

sammankopplas med historieämnets inneboende kritiska förhållningssätt, till skillnad från 
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engelskämnet som fokuserar på språklig kompetens och variation. Samtidigt har samtliga 

lärare inom skolan ett uppdrag att följa skolans värdegrund, vilket innebär att en 

problematisering gällande en variation av människor oavsett aktuell kursplan måste ske i 

undervisningen. Om samtliga läromedel, oavsett ämne, hade innefattat ett problematiserande 

perspektiv hade det både underlättat och eventuellt inspirerat till diskussioner angående 

maktförhållanden i samhället. Vi menar att ett synliggörande av maktförhållanden bidrar till 

en öppnare diskussion med eleverna och möjligheter till empatisk utvecklig. Då vår studie 

visar att en brist råder i läromedlen ställer det omedelbart större krav på lärarens vilja och 

intresse att lyfta den här problematiken. Vilket blir mer angeläget i takt med att samhället som 

skolan verkar i blir mer mångkulturellt och komplext.  

 

Slutligen har vi med vår studie visat att kvinnor sällan bara är kvinnor, utan måste ses i ett 

större och mer komplext sammanhang. Vi hoppas att vår undersökning ska inspirera lärare 

samt andra i samhället och därmed leda till diskussioner kring intersektionalitet i skolan och 

samhället. Det hade varit av intresse att vidare utforska hur pedagoger arbetar med det 

området i sin undervisning och kontakt med eleverna. Vi ser fram emot att ta del av resultatet 

från en studie av den karaktären. 
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