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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka framställningen av familjekonstellationer utifrån 

aspekterna heteronormativitet och genus i läroplaner och läroböcker över tid. Undersökningen 

har avgränsats till att analysera det första kapitlet “Skolans värdegrund och uppdrag” i Lpo-94 

och Lgr-11 samt åtta läroböcker i engelska som riktar sig mot årskurs fyra. Studiens relevans 

motiveras av det knapphändiga forskningsunderlaget på detta område. Metoder som användes 

för att studera empirin är en kvalitativ diskursanalys samt en visuell textanalys. Analysen 

visade att läroplanernas första kapitel har närmast identiska formuleringar kring 

familjekonstellationer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus samt att de är öppna 

för mångfald. Det som däremot skiljer dem är den senare läroplanens inkludering av riktlinjer 

för diskrimineringsgrunderna. Även läroböckerna visade sig vara relativt lika i 

framställningen av familjekonstellationer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus 

över tid, med varierande grad av traditionella mönster. Läroplanerna är jämförelsevis mer 

öppna för mångfald medan läroböckerna endast presenterar kärnfamiljer och ombildade 

familjer utan alternativa konstellationer. Representationerna av familjer i läroböckerna 

motsvarar generellt inte samhällets struktur. Uppsatsen resultat överensstämmer delvis med 

den tidigare forskning som presenteras men motsäger andra delar av forskningen på detta 

område. Slutsatsen är att normer och strukturer bör synliggöras i skolan för att de inte ska 

reproduceras utan reflektion.  

 

Nyckelord: familjekonstellationer, kärnfamilj, heteronormativitet, genus, normkritisk 

pedagogik 

  



 

 3 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................... 5	

1.1. Ansvarsfördelning ....................................................................................................................... 6	

2. Bakgrund ............................................................................................................................................... 7	

2.1. Utveckling av demografisk kontext .......................................................................................... 7	

2.2. Pedagogisk kontext ...................................................................................................................... 8	

2.3. Problemformulering .................................................................................................................. 10	

3. Tidigare forskning ............................................................................................................................. 11	

3.1. Heteronormativitet och genus ................................................................................................. 11	

3.2. Familjekonstellationer ............................................................................................................... 13	

3.3. Sammanfattning av tidigare forskning .................................................................................... 15	

4. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................................... 17	

4.1. Heteronormativitet och genus ................................................................................................. 17	

4.1.1. Den heterosexuella matrisen ............................................................................................ 17	

4.1.2. Genussystemet ................................................................................................................... 18	

4.2. Kärnfamiljen ............................................................................................................................... 18	

4.3. Normkritisk pedagogik ............................................................................................................. 19	

4.3.1. Den dolda läroplanen ........................................................................................................ 20	

4.4. Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter ..................................................................... 20	

5. Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 22	

6. Metod .................................................................................................................................................. 23	

6.1. Visuell textanalys ........................................................................................................................ 23	

6.2. Material och avgränsningar ...................................................................................................... 25	

6.2.1. Presentation av material .................................................................................................... 26	

6.3. Genomförande ........................................................................................................................... 26	

6.4. Metoddiskussion ........................................................................................................................ 27	

7. Analys och resultat ............................................................................................................................ 29	

7.1. Hur benämns familjekonstellationer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus 
explicit i kapitlet “Skolans värdegrund och uppdrag” i Lpo- 94 och Lgr-11? .............................. 29	

7.1.1. Likheter ................................................................................................................................ 29	



 

 4 

7.1.2. Skillnader ............................................................................................................................. 30	

7.2. Hur framställs familjer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus i läroböckerna 
som är producerade mellan år 1994 och 2006? ................................................................................. 31	

7.2.1. Champion 4 (1994) ............................................................................................................ 31	

7.2.2. Lift off (1996) ..................................................................................................................... 31	

7.2.3. Good luck (2003) ............................................................................................................... 32	

7.2.4. What’s up? (2006) .............................................................................................................. 34	

7.2.5. Sammanfattning av analys av läroböckerna producerade mellan år 1994 och 2006 35	

7.3. Hur framställs familjer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus i läroböckerna 
som är producerade mellan år 2012 och 2017? ................................................................................. 35	

7.3.1. Talking English 4 Practical English (2012) .................................................................... 35	

7.3.2. Good stuff gold 4 (2014) .................................................................................................. 37	

7.3.3. Champ 4 (2015) .................................................................................................................. 39	

7.3.4. Magic 4 (2017) .................................................................................................................... 40	

7.3.5. Sammanfattning av analys av läroböckerna producerade mellan år 2012 och 2017 41	

7.4. Likheter och skillnader över tid ............................................................................................... 41	

8. Diskussion .......................................................................................................................................... 43	

8.1. Lpo-94 och Lgr-11 .................................................................................................................... 43	

8.2. Läroböcker från år 1994 till 2017 ............................................................................................ 45	

8.2.1. Hur presenteras familjer? .................................................................................................. 45	

8.2.2. Hur presenteras heteronormativitet och genus? ........................................................... 49	

9. Slutsats ................................................................................................................................................ 52	

10. Referenslista ..................................................................................................................................... 53	

10.1. Källor för analys ...................................................................................................................... 53	

10.2. Litteraturförteckning ............................................................................................................... 54	

10.3. Webbdokument ....................................................................................................................... 56	

11. Bilaga ................................................................................................................................................. 59	

 

 

 



 

 5 

1. Inledning 

Under vår utbildning har vi läst en kurs om mångfald vilket fick oss att inse vikten och bristen 

av mångfald i olika läroböcker samt förståelse för betydelsen av att alla elever kan identifiera 

sig och känna en tillhörighet i skolan. Vi undrar därför om läroplaner och läroböcker inom 

ämnet engelska kan bidra till detta. Vi är intresserade av att avgränsa oss till mångfald som 

berör familjekonstellationer och därför titta på aspekterna heteronormativitet och kärnfamilj. 

Samhället har förändrats och vi vill därför undersöka om läroplanerna och läroböckerna 

speglar detta. Våra erfarenheter är att läroböcker i ämnet engelska tar upp familjen på ett 

konkret sätt i både text och bild, vilket gör ämnet didaktiskt relevant. I läroböckerna vill vi 

avgränsa oss till att analysera de avsnitt där familjen och/eller hemmet presenteras för första 

gången, beroende på hur respektive bok benämner temat. Detta betyder att vi kan analysera ett 

större antal böcker och behålla fokus på just familjekonstellationer. 

 

Vi som skriver uppsatsen har olika inriktningar på våra program, där en av oss (Stella) läser 

till grundskollärare med inriktning mot arbete i årskurs Fk-3 och en av oss (Emma) läser till 

grundskollärare med inriktning mot arbete i årskurs 4-6. På grund av det har vi valt att 

analysera engelska läroböcker för årskurs 4. Årskurs 4 och dess läroböcker är det som 

eleverna från lågstadiet kommer att möta när de har gått ut trean och därför behöver en 

lågstadielärare veta vad som kommer vänta eleverna för att kunna förbereda dem på bästa sätt. 

Detta gör att dessa läroböcker är relevanta att analysera. Det är även relevant för en 

mellanstadielärare att analysera läroböcker för årskurs 4 då det är de böckerna som kommer 

användas första året läraren har eleverna.  

 

Relevansen av urvalet stärks även då det i kursplanerna i engelska för mellanstadiet finns 

formuleringar om att eleven ska ges förutsättningar att kommunicera om vardagliga 

situationer och personer (Skolverket, A 2016:35-36) samt berätta om sig själv och andra i sin 

närhet (Statens skolverk, 2000:15). Läroplanen från år 1994 presenterar mål som ska vara 

uppfyllda redan vid slutet av årskurs 5 medan målen för den senaste läroplanen gäller vid 

slutet av årskurs 6. Av den anledningen är det relevant att undersöka just läroböcker från 

årskurs 4 eller 5. Inför undersökningen har en snabb genomgång av läroböcker visat att det 

finns särskilt stort underlag för analys i böckerna som riktar sig mot årskurs 4. 
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1.1. Ansvarsfördelning 

Vi har valt att skriva uppsatsen tillsammans då vi tror att det ökar möjligheterna till en mer 

omfattande och genomarbetad produkt. Vi tror på ett sociokulturellt lärande och att social 

interaktion ger förutsättningar för kunskapsutveckling. Uppsatsens inledande avsnitt skrivs 

tillsammans, vilka utgörs av inledning, bakgrund, tidigare forskning, teoretiska 

utgångspunkter, syfte och frågeställningar samt metod. Vid arbetet med dessa avsnitt skriver 

vi parallellt i ett gemensamt dokument och refererar till litteratur vi valt ut tillsammans. I 

analysavsnittet delas empirin upp mellan oss och analyseras separat för att sedan presenteras i 

den gemensamma texten. Uppdelningen innebär att var och en av oss analyserar två 

läroböcker vardera från varje tidsperiod. Sammantaget analyseras innehållet i åtta böcker; fyra 

som är producerade utifrån Lpo-94 och fyra utifrån Lgr-11. Uppdelning görs för att göra det 

möjligt att urskilja vem av oss som analyserat innehållet i respektive bok samt öka 

transparensen i uppsatsen. Stella, som läser inriktningen mot arbete i årskurs Fk-3, analyserar 

böckerna “Champion 4” och “What’s up? 4” som producerats utifrån Lpo-94 samt “Good 

Stuff gold 4” och “Champ 4” som producerats utifrån Lgr-11. Emma, som läser inriktningen 

mot arbete i årskurs 4-6, analyserar böckerna “Good luck” och “Lift off” som producerats 

utifrån Lpo-94 samt “Magic 4” och “Talking English 4 Practical English”. Analysen av 

läroplanerna samt de resterande avsnitten skrivs gemensamt.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras den bakgrund uppsatsen bygger på. Den demografiska och den 

pedagogiska kontexten i det svenska samhället är viktig att presentera för att redogöra för den 

kontext som problemformuleringen uppstår i. Befolkningen har ökat och samhället har 

förändrats under den tidsperiod som undersökningen berör (Socialdepartementet, 1996; 

Statistiska centralbyrån, B 2016). Det breda mångfaldsbegreppet kan exempelvis innefatta en 

variation av kön, sexualitet, klass, bakgrund och klass (Edling, 2012:58-63). I denna uppsats 

fokuseras de delar av begreppet som berör familjekonstellationer utifrån aspekterna 

heteronormativitet och genus, inom pedagogiken som forskningsfält.  

2.1. Utveckling av demografisk kontext 

Barndomen påverkar människor, både de som lever i den just nu, men även de personer som 

har lämnat den. Under barndomen läggs grunden för varje individs värderingar vilket leder till 

att de erfarenheter som barn upplever sätter spår i deras föreställningsvärld (Kristjánsson, 

2001:15). Med det som grund förstås vikten av val av undervisningsinnehåll eleverna möter i 

skolan. 

 

Synen på familjekonstellationer har förändrats under åren, bland annat genom att 

ensamförälderfamiljer tidigare varit en marginaliserad grupp i samhället till att inte längre 

vara det. Vid sekelskiftet 1800 till 1900-tal var den vanligaste orsaken till en ensamstående 

förälder att den andra föräldern hade avlidit (Socialdepartementet, 1996:19-20). Detta var 

även den enda bakomliggande orsaken till omgifte (Trost, 1993:98). I mitten av 1990-talet var 

istället den vanligaste anledningen till omgifte att par hade separerat eller genomgått 

skilsmässa (Socialdepartementet, 1996:19-20). De traditionella utvecklingspsykologiska 

teorierna kring familjeliv har bytts ut och synen på idealet inom familjeliv har fått ny 

betydelse (Kristjánsson, 2001:16). Idealet kärnfamilj har progressivt utvecklats till att idealet 

istället är en heteronormativ tvåsamhet mellan vuxna, vilket kan utgöras av biologiska 

föräldrar, adoptivföräldrar samt styvföräldrar (Eilard, 2008:449). Ensamföräldrarna har på 

grund av samhällsförändringen fått bättre förutsättningar till social och ekonomisk trygghet 

(Socialdepartementet, 1996:20). År 2015 levde nästan 18 % av alla barn mellan 0-17 år med 

en ensamstående förälder (Statistiska centralbyrån, B 2016). Det betyder att cirka en femtedel 
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av eleverna i varje klass lever i en ensamförälderfamilj. Stora skillnader finns gällande 

ensamföräldrar, bland annat när de blev ensamma, hur många barn de har, vilken utbildning 

de besitter samt hur ansvarsfördelningen för barnen med möjlig annan förälder ser ut. Detta 

tyder på att ensamföräldrar inte är en homogen grupp av människor, de finns i alla delar av 

landet och samhällsklasser (Socialdepartementet, 1996:11). 

 

Även synen på familjekonstellationer med samkönade par har förändrats. Homosexualitet har 

tidigare i historien inte varit accepterat i det svenska samhället men från år 2009 är äktenskap 

könsneutralt i Sverige, vilket får ses som ett tecken på högre grad av acceptans (RFSL, 2016). 

Samma år som äktenskap könsneutraliserades fick samkönade par rätt till att bli vigda inom 

Svenska kyrkan. Varje enskild präst har vigselrätt men däremot inte vigselskyldighet, det är 

kyrkoherden som är skyldig att se till att en präst genomför vigseln (Svenska kyrkan, 2016). 

Juridiskt gäller däremot att om ett gift olikkönat par får ett barn blir båda personerna 

automatiskt föräldrar, medan i ett gift samkönat par blir endast den person som fött barnet 

automatiskt förälder (RFSL, 2016). I och med könsneutraliseringen av äktenskap upphävdes 

den då rådande partnerskapslagen, vilken hade funnits i Sverige från och med 1995. Det finns 

statistik för hur många homosexuella par som har barn, men i den statistiken räknas endast 

homosexuella par som registrerade partnerskap före år 2009 eller de som gifte sig från och 

med år 2009. Barn med samkönade föräldrar som varken är gifta eller har registrerat 

partnerskap räknas alltså inte in i statistiken (Barn i regnbågsfamiljer, 2017). Statistiken är 

ofullständig och riskerar att vara icke-representativ. Därför kommer den statistiken inte 

användas i uppsatsen.  

2.2. Pedagogisk kontext 

Varje skola ska ha en värdegrund som bland annat ska innefatta arbete kring alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan könen, människolivets okränkbarhet samt individens frihet och 

integritet (Skolverket, B 2016). Eleven ska göras medveten om kulturarvet och ges 

förutsättningar att utveckla sin identitet. Även förmågan att se på värderingar och 

förutsättningar ur andra människors perspektiv ska utvecklas (Skolverket, A 2016:7).

  

Värdegrunden ska förmedlas och gestaltas till eleverna vilket kan göras med hjälp läroböcker 

som representerar värdegrunden (Skolverket, B 2016). För att ingen elev ska känna sig 

diskriminerad krävs det att läroböckerna inte följer samhällets typiska normer. På skolverkets 
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hemsida finns en artikel som handlar om hur man kan arbeta i skolan för att förändra normer 

(Skolverket, C 2016). Artikeln beskriver att det inte räcker med att undervisa om att orättvisor 

finns, eleverna behöver även lära sig om hur normer skapas. De flesta personer har 

förutfattade meningar om hur till exempel kvinnor ska klä sig. Det är först när något bryter 

mot normerna som de blir synliga, vilket skulle ske oftare om läroböckerna använde sig av 

normbrytande texter och bilder (Skolverket, C 2016). Exempel på detta kan vara läromedel 

som presenterar olika familjekonstellationer och/eller olika sexuella identiteter.   

 

Undervisning kan ske på olika sätt och får på så sätt olika konsekvenser. För att eleverna inte 

ska ta skada av undervisningen är det viktigt att läraren är medveten om vilket val som tas och 

vilka för- respektive nackdelar undervisningssättet för med sig. Enligt Kumashiro (2000) 

finns det fyra olika strategier för hur undervisning kan genomföras; utbildning för den andra, 

utbildning om den andra, utbildning som ställer sig kritisk mot priviligierade och andrafiering 

samt utbildning som förändrar studenterna och samhället (Kumashiro, 2000). Utbildning för 

den andra handlar om att eleverna delas upp i olika undervisningsgrupper utifrån till exempel 

kön eller etnicitet. När denna undervisningsmetod används kan eleverna skadas av lärarens 

fördomar och läraren ser eleverna utifrån olika grupper och inte som enskilda individer 

(Kumashiro, 2000:26-31). Denna typ av undervisning kan på så sätt bidra till förutfattade 

meningar och att normer oreflekterat förs vidare. Undervisning som fokuserar på att utbilda 

majoriteten om minoriteter kallas för utbildning om den andra (Kumashiro, 2000:31-33). 

Detta kan leda till att elever som lever i familjekonstellationer som inte följer samhällets 

normer ses som annorlunda, vilket kan leda till att de känner sig utstötta eller diskriminerade. 

Denna typ av undervisning kan därför vara riskfylld och läraren bör göra medvetna val 

gällande undervisning om den andra. Utbildning som ställer sig kritisk till priviligierade och 

andrafiering belyser vikten av att vara kritisk även mot de priviligierade grupperna och inte 

endast minoriteterna. Skolan kan vara en del av det förtryck som sker i samhället och för att 

motverka detta måste skolan skapa en medvetenhet kring detta (Kumashiro, 2000:35-39). Den 

sista strategin, utbildning som förändrar samhället och studenterna, handlar om att 

undervisningen ska utmana normer. Denna strategi belyser vikten av lärarens val av 

undervisningsmaterial och det ska ske med en kritisk blick. När denna undervisningsform 

används kan det bidra till att samhället blir mer jämställt men det kan vara svårt för läraren att 

se om eleverna har tagit till sig och förstått det som läraren ville få fram (Kumashiro, 

2000:40-47). Genom att lärare har kunskap om att det finns olika undervisningsstrategier kan 
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medvetna val göras vid varje undervisningstillfälle för att eleverna ska lära sig så mycket som 

möjligt och att inte samhällets normer förs vidare utan reflektion.  

2.3. Problemformulering 

Utifrån ovanstående bakgrundsbeskrivning av den historiska och pedagogiska kontexten 

formuleras ett problemområde som är didaktiskt relevant att undersöka. I tidigare och nutida 

styrdokument står det klart att elevernas skolgång ska genomsyras av värderingar om allas 

lika värde, jämställdhet, människolivets okränkbarhet, frihet och integritet. Värderingar ska 

förmedlas till eleverna samt bidra till utvecklingen av elevernas identiteter (Skolverket, 1994; 

Skolverket, A 2016). Därför är styrdokumenten relevanta att undersöka. Läroböckerna är ett 

av de verktyg som används i engelskundervisningen i stor utsträckning och kan förmedla 

dessa värderingar. Läroböckerna har möjligheten att antingen utmana eller befästa samhällets 

normer (Björkman, 2010; Kalonaityté, 2014). Genom analys av läroböcker kan normativa 

och/eller normutmanande presentationer synliggöras vilket visar på vikten av att läraren 

behöver göra medvetna val av lärobok i undervisningen. Analysen kan uppmärksamma vad 

eleverna faktiskt möter genom böckerna. Studien är viktig då det saknas tidigare forskning på 

området, vilket tydliggörs i kommande avsnitt. Däremot finns det gott om analysverktyg, 

vilka med fördel kan användas inom detta område. Dessa presenteras som teoretiska 

utgångspunkter. 
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3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som gjorts inom området. Detta görs för att 

redogöra för kunskapsläget och för att bygga upp en relevans av syfte och forskningsfrågor. 

Avsnittet är även viktigt för innehåll och fokus i det kommande diskussionsavsnittet. Begrepp 

som används för att beskriva forskningsfältet definieras mer ingående under det senare 

avsnittet som fokuserar på teoretiska utgångspunkter. 

3.1. Heteronormativitet och genus 

Med heteronormativitet menas att heterosexualitet är norm (Bengtsson, 2013:34) medan 

genus handlar om det socialt konstruerade könet. I Eilards (2008) avhandling ”Modern, 

svensk och jämställd - Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 – 2007” 

undersöks representationer av genus, etnicitet och generationer genom diskursanalys av 

läseböcker (Eilard, 2008). Diskursanalysen syftar att urskilja mönster samt företeelser som 

avviker från dessa mönster. Undersökningen har fokuserat på hegemoniska konstruktioner av 

bland annat barn och kön, samtidigt som motsatta sätt att presentera identiteter som kvinna, 

man, vuxen och barn gått att finna i läseböckerna. De motstående synsätten menar Eilard kan 

vara tecken på en förändring som sker över tid i materialet. Hon benämner undersökningen 

som främst kvalitativ och explorativ, då liknande studier av den fokuserade empirin saknas 

(Eilard, 2008:23, 79-80). I Eilards (2008) presentation av analyser av en rad läseböcker från 

tidsperioderna mellan 1962 och 2007 urskiljs ett genomgående mönster av heteronormativitet 

genom tiden (Eilard, 2008:430). Dessutom synliggörs i läseböckerna en utveckling av 

heteronormativitet även inom jämställdhetsdiskursen. Flickor och kvinnor presenteras 

visserligen som starka självständiga individer i jämförelse med “mjukare” pojkar och män. 

Däremot fungerar de kvinnliga karaktärerna oftast som partners till manliga huvudpersoner, 

vilka är de som får mest inflytande. Detta beskrivs som ett tecken på den traditionella 

makthierarkin där mannen är överordnad kvinnan (Eilard, 2008:448-449). Avhandlingen 

lyfter även att heterosexuella relationer idealiseras samtidigt som kvinnliga och manliga 

attribut framställs allt tydligare genom tiden (Eilard, 2008:283). 

 

Ytterligare en rapport på samma tema är Skolverkets (2005) forskningsrapport ”I enlighet 

med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, 



 

 12 

religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker”. Rapporten bygger på en 

analys av läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap i 

grundskolans senare år. Berge och Widding presenterar rapportens avsnitt med temat “kön” 

och fastslår där att transpersoner är underrepresenterade i både bild och text i det urval av 

läroböcker som undersökts. Resultatet av analysen visar även, i likhet med Eilards forskning, 

att det råder en heteronormativitet i majoriteten av de undersökta läroböckerna (Berge & 

Widding, 2005:30-31). 

 

”Flickor och pojkar i idrottens läromedel: konstruktioner av genus i 

ungdomstränarutbildningen” är en avhandling från 2008 producerad av Karin Grahn. I studien 

har hon, genom text- och bildanalys, studerat olika läromedel som används inom 

ungdomsidrotten. Grahn (2008) menar att läromedel påverkar synen på hur barn och 

ungdomar ska vara och att läromedel ofta delar upp flickor och pojkar i olika kategorier och 

tillskriver dem olika attribut. Bilder som används förmedlar det som är synligt och kan 

reflektera verkligheten, men de kan även bidra till att skapa verkligheten (Grahn, 2008:17). 

Studien är relevant att presentera då denna uppsats, i likhet med Grahn (2008), undersöker 

genus, attribut och hur verkligheten förmedlas genom läromedel. Eilard (2008) menar att 

forskning som berör analys av mångfald i läroböcker är knapphändig vilket gör avhandlingen 

än mer relevant vid kartläggningen av tidigare forskning inom området. Även Grahn (2008) 

menar att det finns bristfällig forskning om hur genus framställs med hjälp av text och bild i 

(idrottens) läromedel (Grahn, 2008:17). Resultatet från studien belyser bland annat att fler 

pojkar är illustrerade i bilder i de läromedel som analyserats och att bilderna som används till 

stor del är könsspecificerade, det vill säga att det är tydligt vilket kön personen har som bilden 

gestaltar (Grahn, 2008:72-73). Resultatet visade att flickor i de flesta läromedel nämndes 

oftare än pojkar i könsspecifika kontexter i text, medan pojkar framställdes som norm och 

skildrades både i könsneutrala och könsspecifika situationer. Studiens resultat stämmer 

överens med tidigare forskning utfört på skolans läromedel, vad gäller att pojkar förekommer 

till högre grad än flickor i både text och bild (Grahn, 2008:76-77).         
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3.2. Familjekonstellationer 

I Sverige fanns det år 2015 drygt 1,1 miljoner familjer med barn som är yngre än 18 år. Mer 

än 80 % av familjerna har antingen ett eller två barn (Statistiska centralbyrån, C 2016). För att 

ge en tydlig bild av hur familjekonstellationer har sett ut över tid presenteras statistik för olika 

år i följande text. Statistiken har satts ihop i två olika tabeller för att ge en överblick av 

innehållet som är hämtat från olika källor. 

 

Tabell 1 visar statistik över antal hushåll i Sverige som innefattar barn i åldern 0-17 år, från 

åren 1993/1994 och 1996. Dessa år visas då de representerar samma år som böckerna som ska 

analyseras är producerade. De olika hushållstyperna som anges är “sammanboende med 

barn”, “ensamstående kvinna med barn” och “ensamstående man med barn” och siffrorna är 

angivna i hela tusental.  

 

Tabell 1 År 1993/1994 År 1996 

Hushållstyp Antal hushåll Antal hushåll 

Sammanboende m. barn 876 000 st. 

ca 81,5 % 

870 000 st. 

ca 81 % 

Ensamstående kvinna 167 000 st. 

ca 15,5 % 

164 000 st. 

ca 15 % 

Ensamstående man 32 000 st. 

ca 3 % 

42 000 st. 

ca 4 % 

Totalt 1 075 000 st. 

100% 

1 076 000 st. 

100 % 
(Statistiska centralbyrån, 1996:14; Statistiska centralbyrån, 1998:17) 

 

Tabell 2 är en sammanställning av statistik gällande familjekonstellationer i Sverige. Den 

vänstra kolumnen utgörs av olika familjetyper som barn ingår i. Den övre raden motsvarar 

produktionsår för de böcker som ska analyseras och statistiken i kolumnerna nedanför varje år 

motsvarar det antal barn som ingår i respektive familjetyp. För varje år och familjetyp 

presenteras dessutom hur stor andel den gruppen av barn utgör i förhållande till det totala 

antalet barn i Sverige. Tabellen skiljer sig från tabell 1 då statistiken för de tidigare åren, 

1993/1994 och 1996, presenteras genom kategorier av hushållstyper medan de senare årens 

statistik presenteras genom kategorier av familjetyper. Tabell 2 saknar statistik från den senast 
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producerade läroboken då siffror från år 2017 inte ännu är tillgängliga att nå hos Statistiska 

centralbyrån.  

 

Tabell 2 År 2003 År 2006 År 2012 År 2014 År 2015 

Familjetyp Antal barn Antal barn Antal barn Antal barn Antal barn 

Sammanboende 

m. ursprungliga 

föräldrar 

1 415 965 st. 

ca 73 % 

1 420 078 st. 

ca 73,5 % 

1 441 899 st. 

ca 75 % 

1 478 185 st. 

ca 75 % 

150 432 st. 

ca 75 % 

Sammanboende 

m. mor och 

styvförälder 

79 223 st. 

ca 4 % 

81 329 st. 

ca 4,5 % 

69 230 st. 

ca 3,5 % 

108 069 st.  

ca 5,5 % 

107 553 st. 

ca 5 % 

Sammanboende 

m. far och 

styvförälder 

13 904 st. 

ca 1 % 

15 689 st. 

ca 1 % 

16 314 st. 

ca 1 % 

28 321 st. 

ca 1,5 % 

29 302 st. 

ca 1,5 % 

Ensamstående 

mor 

349 859 st. 

ca 18 % 

331 992 st. 

ca 17 % 

307 637 st. 

ca 16 % 

283 713 st. 

ca 14 % 

289 991 st. 

ca 14,4 % 

Ensamstående 

far 

67 941 st. 

ca 3,5 % 

70 069 st. 

ca 3,5 % 

75 696 st. 

ca 4 % 

69 030 st. 

ca 3,5 % 

72 043 st. 

ca 3,5 % 

Bor m. annan 

person än 

förälder 

8 760 st. 

ca 0,5 % 

8 469 st. 

ca 0,5 % 

10 158 st. 

ca 0,5 % 

9 949 st. 

ca 0,5 % 

10 391 st. 

ca 0,5 % 

Totalt 1 935 652 st. 

100 %  

1 927 626 st. 

100 % 

1 920 934 st. 

100 % 

1 977 267 st. 

100 % 

2 016 712 st. 

100 % 
(Statistiska centralbyrån, A 2015; Statistiska centralbyrån, B 2015; Statistiska centralbyrån, C 

2015; Statistiska centralbyrån, A 2016; Statistiska centralbyrån, B 2016) 

 

Fagrell (2000) undersöker i sin doktorsavhandling hur barn ser på kropp, idrott, familj och 

arbete utifrån könstillhörighet. Studien bygger på intervjuer med 60 barn i åldrarna sju till åtta 

och visar på ett resultat där pojkar och flickor har liknande uppfattningar om vilka egenskaper 

som utgör normen för vad som är manligt och kvinnligt. Barnen placerar i studien även in 

aktiviteter i manligt och kvinnligt. Exempel på aktiviteter som uppfattas kvinnliga är 

dans/balett, konståkning, ridning och gymnastik, medan aktiviteter som tyngdlyftning, 

boxning, fäktning, rally, backhoppning och skytte uppfattas vara manliga. Detta mönster 

överensstämmer dock inte med vilka aktiviteter flickorna och pojkarna i undersökningen 

säger sig vilja utöva (Fagrell, 2000:104). Forskningen fokuserar på genus och har stark 

koppling till familjen och genusmönster inom familjen vilket gör avhandlingen relevant att 
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inkludera i denna uppsats som har liknande fokusområden (jmf. Hirdman, 1990). Ett mönster 

som går att urskilja är att barnen förknippar män med lönearbete och kvinnor med både 

lönearbete och hushållssysslor (Fagrell, 2000:108-109). Hemnära uppgifter som att tvätta, 

städa och laga mat förknippas med kvinnor medan kroppsarbete förknippas med män (Fagrell, 

2000:109). Även Nordberg (2005) lyfter att traditionellt kvinnliga intressen är nära anslutna 

till hemmet, som matlagning, bakning och kläder, medan bilar, alkohol och sport ses som 

traditionella intressen för män. Om rollerna är omvända och kvinnor eller män intresserar sig 

för aktiviteter som traditionellt är förknippade med det motsatta könet ses det som modernt 

och normutmanande (Nordberg, 2005:68). Könsspecifika sysslor och intressen är aspekter 

som undersöks i denna uppsats analysavsnitt och därför är Fagrells (2000) och Nordbergs 

(2005) forskning av vikt.  

 

Steyer (2014) presenterar en forskningsartikel om analyser av barnlitteratur i USA. Där slås 

fast att den analyserade litteraturen i stor utsträckning underrepresenterar kvinnor samt att den 

presenterar stereotypa bilder av kvinnor och män. I kritiska perioder i läsarens utveckling, när 

barn- och föräldraroller skapas, kan presentationen bidra till upplevda förväntningar om hur 

barn- och föräldraskap ska vara. Samtidigt som vissa (stereotypa) presentationer av barn- och 

föräldraskap kan ge negativa konsekvenser, kan andra (icke-stereotypa) presentationer snarare 

inspirera och utveckla (Steyer, 2014:173). Steyer (2014) framhåller även att den undersökta, 

storsäljande, barnlitteraturen innehåller sexistisk framställning, vilket har negativ påverkan på 

barnen. Däremot synliggörs stor potential att positivt påverka barnen i deras utveckling om 

litteraturen innehåller icke-traditionella könsroller som utmanar normer (Steyer, 2014:171). 

3.3. Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen bör ses som en kartläggning av det forskningsfält som är kopplat till 

familjekonstellationer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus. Främst har analyser av 

olika texter och statistik presenterats för att låta forskningsavsnittets innehåll korrelera med 

uppsatsens syfte och metod. 

 

De olika studierna presenterar ett generellt mönster där heteronormativitet råder (Berge & 

Widding, 2005; Eilard, 2008) och att transpersoner är underrepresenterade i text och bild 

(Berge & Widding, 2005). Även stereotypt manliga och kvinnliga attribut är genomgående 

inslag i texter som studier analyserat (Eilard, 2008; Grahn, 2008; Steyer, 2014). Dessutom 
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presenteras en undersökning som slår fast att intervjuade barn förknippar lönearbete med både 

kvinnor och män, medan hushållssysslor endast förknippas med kvinnor och kroppsarbete 

med män, vilket kan kopplas till teorier om genus och jämställdhet (Fagrell, 2000; Nordberg, 

2005). Barnlitteraturstudier visar hur kvinnor blir underrepresenterade, hur könsstereotypa 

karaktärer framställs och hur litteraturen kan bidra till läsarens föreställningar om hur barn- 

och föräldraskap ska vara. Det fastslås att normutmanande litteratur har stora möjligheter att 

positivt påverka barn och dess utveckling, medan litteratur med sexistiska inslag bidrar till 

motsatsen (Steyer, 2014). Forskningsavsnittet innehåller även statistik gällande 

familjesammansättningar från Statistiska centralbyrån. Statistiken visar hur barn i Sverige har 

varit fördelade mellan olika hushållstyper och familjetyper genom tiden.  

 

Tidigare forskning på området heteronormativitet är knapphändig, vilket nämns i flera av de 

redovisade studierna (se Eilard, 2008; Grahn, 2008). Bristen på forskningsunderlag gör den 

här studien än mer relevant att genomföra. Genom att undersöka ett fält som är förhållandevis 

ostuderat kan upptäckterna i studien bidra till innehåll som forskningsfältet saknar.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt beskrivs de perspektiv och analysverktyg som används för att studera 

materialet i analysen. De teoretiska utgångspunkterna korrelerar med det tidigare presenterade 

forskningsfältet, men är avgränsade att mer specifikt anpassas till uppsatsens 

problemformulering. Heteronormativitet är ett komplext begrepp med en bred innebörd, 

därför kommer begreppet att förklaras utifrån den heterosexuella matrisen och genussystemet, 

vilket även är teorier som analysen kommer utgå ifrån. Dessa teorier används för att belysa 

framställningen av familjer och familjemedlemmar i läroböckerna. Detta motiveras mer 

ingående i sammanfattningen av de teoretiska utgångspunkterna. Andra teorier som används 

är teorin om kärnfamiljen samt en normkritisk pedagogik. Den normkritiska pedagogiken är 

viktig för att få ett samband mellan de övergripande perspektiven (heteronormativitet och 

genus samt kärnfamiljen) och den didaktiska aspekten av studien. 

4.1. Heteronormativitet och genus 

För att få en förståelse för heteronormativitet och genus, samt vilka effekter de har inom 

familjekonstellationer, kommer dessa att förklaras under följande två underrubriker.  

4.1.1. Den heterosexuella matrisen 

Begreppet ”den heterosexuella matrisen” har myntats av den feministiska teoretikern Judith 

Butler. Begreppet använder Butler för att förklara den västerländska synen på sexualitet 

(Edling & Liljeros, 2010:111). Den heterosexuella matrisen bygger på att det finns en tydlig 

skillnad mellan könen, män och kvinnor, vilket leder till att vissa attribut identifieras som 

typiskt manligt eller kvinnligt (Butler, 1990:23). Könen bildas utifrån kontinuerliga 

företeelser som sker i samhället, vilka har etablerats under lång tid som i sin tur skapar en 

maktordning mellan könen (Butler, 1990:179). Inom den heterosexuella matrisen inryms den 

normativa heterosexualiteten vilket leder till ett antagande om att kvinnor beter sig som 

kvinnor och män beter sig som män utifrån samhällets normer och strukturer (Butler, 

1990:41). Skillnaderna mellan könen är anatomiska, sociala, psykologiska och kulturella. Den 

heterosexuella matrisen kan förklaras som att samhället delar in de två könen i olika fack 

vilka har stora skillnader mellan varandra, större än skillnaderna som förekommer inom 
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respektive kategori (Butler, 1990:42f). Den heterosexuella matrisen används som 

analysredskap för att se om materialen visar könsstereotypa attribut och aktiviteter.   

4.1.2. Genussystemet 

Relationen mellan män och kvinnor är föränderlig och kan förändras av sociala, kulturella 

eller ekonomiska aspekter (Hirdman, 1990:78). Relationen kan förklaras med hjälp av 

genussystemet som är ett socialt mönster som syns i varje samhälle. Genussystemet 

karaktäriseras av två aspekter, könens isärhållanden samt den manliga normens primat. 

Könens isärhållanden representeras av att könen skiljs åt och att manliga normen är så 

självklar att den stundvis blir osynlig. Den andra aspekten, den manliga normens primat, 

belyser mannen som makthavare i samhället genom att mannen är överordnad kvinnan. Dessa 

tankar om genussystemet kan jämföras med Butlers (1990) idéer om att könen delas in i två 

kategorier och att det är en maktskillnad mellan dem som skapats utifrån samhällets strukturer 

(Butler, 1990:179). Kvinnor kan ha makt på vissa positioner, men endast om det är på 

männens villkor. De kan till exempel handla om att kvinnor historiskt sett har haft större makt 

i hemmen, vilket däremot inte haft någon hög status (Hirdman, 1990:78-80). Mannens tydliga 

maktposition gör att genusordningen reproduceras eftersom det är svårt att bryta strukturerna 

som råder i samhället. Genussystem kan spela en mer eller mindre viktig roll i det sociala 

beroende på hur det ser ut, men det kan aldrig vara helt jämlikt (Hirdman, 1990:78-80). 

Denna teori kommer användas för att undersöka om denna uppdelning mellan könen går att 

urskilja även i materialen som analyseras. Teorin används också för att se om, och i så fall 

hur, den manliga normens primat framställs.  

4.2. Kärnfamiljen                   

Begreppet kärnfamilj definieras som en familj där alla barn är föräldrarnas gemensamma 

(Statistiska centralbyrån, C 2016). I Nationalencyklopedin finns kärnfamiljen presenterad som 

familj där äktenskap råder mellan man och kvinna samt parets gemensamma biologiska eller 

adopterade barn (Nationalencyklopedin, 2017). Trost (1993) förklarar att kärnfamiljen består 

av “mamma, pappa och barn” och innefattar minst tre personer. Begreppet myntades på 1940-

talet då det främst användes för att skilja olika familjekonstellationer från varandra vid 

klassifikationen av olika samhällen (Trost, 1993:10). Trost (1993) menar att de tre faktorerna 

hushåll, blodsband och äktenskap (eller samboskap) ofta är avgörande för vad som räknas 

som familj (1993:13). I samhället finns en norm och förväntning att alla som kan få barn 
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också ska skaffa barn, vilket barn tidigt i livet får erfara. Ett exempel på detta är att barn 

många gånger får frågan hur många barn de vill ha när de blir stora, inte om de vill ha barn 

när de blir stora (Trost, 1993:33). Definitionen av begreppet kärnfamilj som fortsättningsvis 

kommer att användas är en familj som innefattar minst tre personer och där barnet/barnen är 

föräldrarnas gemensamma. Föräldrarna är av olika kön (man och kvinna) men behöver 

nödvändigtvis inte vara gifta, men de bor tillsammans. Kärnfamiljen förutsätter på så sätt en 

heterosexuell parrelation och är relevant att undersöka kopplad till genussystemet och den 

heterosexuella matrisen.  

4.3. Normkritisk pedagogik 

Skolan är en institution med mycket makt och inflytande. Nästan alla människor i Sverige har 

gått eller går just nu i skolan, vilket gör att nästan alla blir påverkade av skolan som 

institution. Syftet med normkritisk pedagogik är inte att eliminera normer, den normkritiska 

pedagogiken ska istället synliggöra normerna samt tydliggöra vilken makt de har och vilka 

konsekvenser de bidrar till (Björkman, 2010:155-156). Den norm som fokuseras i denna 

uppsats är bland annat den heterosexuella normen inom familjekonstellationer.  

 

Precis som Björkman (2010) menar Kalonaityté (2014) att den normkritiska pedagogiken ska 

ses som ett förhållningssätt där normer och maktstrukturer synliggörs och ifrågasätts 

(Kalonaityté, 2014:14). Det är viktigt att normerna synliggörs i både valet av material och 

metodik för att alla ska inkluderas i undervisningen (Björkman, 2010:168). Kumashiro (2000) 

förklarar hur det utifrån ett poststrukturalistiskt synsätt blir viktigt att uppmärksamma både 

det som syns och uttrycks i materialet, men även det som inte syns och uttrycks. Olikhet är 

eftersträvansvärt i undervisningen (Kumashiro, 2000:42-43). Kalonaityté (2014) menar att 

denna form av pedagogik behövs i skolan, istället för en pedagogik där stereotypa normer 

framhävs. Björkman (2010) betonar att det är viktigt att våga göra misstag, det är de som 

synliggör normerna som finns i klassrummet och samhället (Björkman, 2010:159). Som 

tidigare nämnts delas människor ofta upp i olika grupper (se den heterosexuella matrisen samt 

genussystemet) vilket Kalonaityté (2014) ställer sig kritisk mot. Hon menar att både 

uppdelningen i grupper samt de förutfattade meningarna kring dessa grupper är 

bekymmersamma. Det är viktigt att skolan bidrar till att eleverna själva får chansen att skapa 

en egen identitet gällande bland annat kön - att skolan använder en normkritisk pedagogik 

(Kalonaityté, 2014:72).  För att en normkritisk pedagogik ska kunna genomföras krävs det att 
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läraren har kunskap om vad normer är samt hur de fungerar (Björkman, 2010:160-161). 

Genom att belysa heterosexuella normer och genus i läroböckerna kan reflektionen hos 

eleverna vad gäller dessa normer öka.  

4.3.1. Den dolda läroplanen 

Den dolda läroplanen är ett begrepp grundat av utbildningssociologen Donald Broady (2007). 

Den dolda läroplanen handlar om att eleverna inte endast lär sig det som står i läroplanen, de 

lär sig även vilka dolda krav skolan ställer på eleverna. Kraven kan till exempel vara att de 

ska lära sig undertrycka sina egna erfarenheter och att lära sig underordna sig efter lärarens 

osynliga auktoritet. Lärare bör ha förståelse för att eleverna lär sig andra saker än vad de har 

planerat, vilket gör att val av material är av stor vikt (Broady, 2007:4-6). Lärarens val 

påverkar vilka normer som förs vidare och det är därför viktigt att den dolda läroplanen 

synliggörs, precis som med skolans alla normer (Björkman, 2010:168; Broady, 2007:25; 

Kumashiro 2000:42-43). Vid tillfällen då den dolda läroplanen förblir dold bidrar den till att 

skolans redan fastställda normer förs vidare, vilket även leder till att den hjälper till att 

reproducera samhällets normer vad gäller heteronormativitet (Broady, 2007:25).  

4.4. Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna motiveras utifrån den problemformulering som går att finna i 

uppsatsens bakgrundsavsnitt. För att förstå hur heteronormativitet och genus fungerar samt 

hur dessa påverkar det material som ska analyseras används två begrepp. Den heterosexuella 

matrisen används som teoretisk utgångspunkt för att i analysen kunna belysa aspekter så som 

om det är en heteronormativitet som råder i läroböckerna samt om det görs en tydlig 

uppdelning mellan könen (utifrån Butler, 1990). För att bredda analysen av aspekterna 

används ett ytterligare perspektiv, genussystemet. Teorin används för att komplettera den 

heterosexuella matrisen och på så sätt få en större tillförlitlighet till analysdelen. Genom att 

denna teori används kan aspekter som könens uppdelning och isärhållning fördjupas och 

perspektivet om mannen är i maktposition inom familjekonstellationer tydliggöras (utifrån 

Butler, 1990; Hirdman, 1990). Då denna studie behandlar hur heteronormativitet, genus och 

kärnfamiljen skildras i engelska-läroböcker är det relevant att använda kärnfamiljen som en 

teoretisk utgångspunkt. På så sätt kan materialet analyseras utifrån respektive utgångspunkt 

för att se om (och i så fall hur) innehållet motsvarar definitionerna av heteronormativitet, 
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genus och kärnfamiljen. Det är av vikt att begreppen är förklarade för att kunna analysera 

böckerna samt för att skapa en samstämmig förståelse mellan författarna och läsaren.   

 

Då syftet med studien har en didaktisk inriktning används teorin som berör normkritisk 

pedagogik. Den utgångspunkten är viktig då den bidrar med att koppla ihop de tidigare 

teorierna till syftet, vilket skapar en relevans och korrelation. Teorin om den normkritiska 

pedagogiken synliggör vilka normer som förekommer i läroplanerna och läroböckerna, samt 

om de synliggörs och utmanas på något sätt (utifrån Björkman, 2010; Kalonaityté, 2014). De 

normer som kommer att undersökas är de som berör heteronormativitet, genus samt 

kärnfamiljen inom framställningen av familjerna, vilket har tydliggjorts tidigare i avsnittet. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka framställningen av familjer i läroböcker, med fokus på läroböcker i 

ämnet engelska som riktar sig mot årskurs 4. Syftet är även att undersöka om det finns någon 

skillnad i hur familjer presenteras i läroplanerna Lpo-94 och Lgr-11 samt om läroplanernas 

riktlinjer syns i läroböckerna. Blicken riktas mot familjekonstellationer utifrån aspekterna 

heteronormativitet och genus vid undersökningen av läroplanerna och läroböckerna. 

Materialet avgränsas till att konsekvent omfatta det första avsnittet i varje lärobok som 

uttryckligen presenterar familjen och/eller hemmet, för att lika ska ställas mot lika och på så 

sätt giltiggöra jämförelsen (Bell, 2006). 

 

Följande frågor ställs till det empiriska materialet: 

- Hur benämns familjekonstellationer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus 

explicit i kapitlet “Skolans värdegrund och uppdrag” i Lpo- 94 och Lgr-11? Vilka 

likheter och skillnader i formuleringar finns över tid? 

- Hur framställs familjekonstellationer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus i 

läroböckerna? Vilka likheter och skillnader finns över tid? 
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6. Metod 

Metodavsnittet innehåller en redogörelse för val av metod, urval av material, avgränsningar, 

genomförande av analys samt metoddiskussion. Den övergripande metoden som kommer att 

användas är en kvalitativ diskursanalys. Diskursanalysen har stort fokus på hur 

maktförhållanden presenteras och hur verkligheten formas av språket (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012:210-213). Därför är den relevant att använda för att se hur 

texterna i läroplanerna och läroböckerna konstruerar och reproducerar samhällsstrukturer. 

Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna kan analysmetoden bidra till att hitta dolda 

mönster och normer som styr människors sätt att handla i materialet som ska analyseras. Den 

kvalitativa diskursanalysen är en bred metod som fungerar som utgångspunkt i uppsatsen och 

ligger till grund för de mer preciserade ingångarna som beskrivs nedan. Utifrån Bells (2006) 

beskrivning av hur dokument bör analyseras kommer allt material ifrågasättas och granskas 

kritiskt (Bell 2006:133). 

6.1. Visuell textanalys 

Björkvall (2012) menar att vid analys av texter är även bilder och illustrationer viktiga för att 

förstå samhälleliga problem. Han nämner bland annat läroboken som ett sådant exempel där 

språk och bild samspelar för att skapa mening. Textbegreppet förstås ofta som skrivna ord, 

men har även en bredare multimodal betydelse i många sammanhang (Björkvall, 2012:310). I 

denna uppsats används textbegreppet som det skrivna ordet och separeras således från bild 

och illustration. Uppdelningen görs för att på ett så tydligt sätt som möjligt formulera 

analysen av materialet. Denna typ av analys, som inkluderar både text och bild, ger 

förutsättningar för en detaljerad redogörelse och benämns som en multimodal diskursanalys 

(Björkvall, 2012:310). En analysingång som benämns “versioner av världen” (Björkvall, 

2010:323) kommer att användas i uppsatsen. Ingången fokuserar på hur texter och bilder 

skapar olika sätt att se på världen, vilket inte är att förväxla med hur världen verkligen är. Här 

undersöks relationen mellan deltagare samt de processer som deltagarna deltar i. Ett exempel 

på ett resultat av processanalys ur ett genusperspektiv är hur kvinnor framställs som passiva i 

motsats till männen som framställs aktiva. I situationer där texten har möjlighet att genom ord 

beskriva och göra skillnad på handlingar och händelser är bilder mer begränsade (Björkvall, 

2012:324). Eftersom de läroböcker som analyseras i uppsatsen innehåller mycket bilder blir 
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det viktigt att använda lämpliga verktyg för att synliggöra vilken version av världen bilderna 

erbjuder. 

 

Narrativa processer och konceptuella processer är två olika ingångar som kan användas för att 

analysera “versioner av världen”. De narrativa processerna fokuserar på någon form av rörelse 

medan de konceptuella processerna beskriver statiska tillstånd (Björkvall, 2012:323-328). 

Denna analys är avgränsad till att använda den senare av dessa två. Detta för att möjliggöra 

djupare och tydligare analys och behålla fokus på ett avgränsat antal begrepp som kan 

undersöka frågeställningarna. Samlingsnamnet för de processer som är statiska, och beskriver 

tillstånd, ägande eller varande, kallas konceptuella processer. En undergrupp av de 

konceptuella processerna är de analytiska processerna som fokuserar på helhet och delar. 

Inom ingången förklaras deltagarna som bärare (helhet) vilka har attribut (delar) som på ett 

eller annat sätt identifierar bärarna, dvs. avgör helheten. Om attributen fysiskt placeras längre 

bort från bäraren brukar man istället tala om symboliska processer, där de symboliska 

attributen i princip har samma funktion som attribut. Den sistnämnda konceptuella processen 

är den klassificerande, vilken fokuserar på över- och underordning. Ett vanligt sätt att 

presentera hierarki är genom en trädmodell där deltagaren med mest makt placeras överst och 

nedanför presenteras deltagare i sjunkande maktposition. I processanalysen av bilder nämner 

Björkvall (2012) att omständigheterna är viktiga. Var, när, hur och med vad uppstår 

processen? Dessa omständigheter påverkar de versioner av världen som bilden skapar 

(Björkvall, 2012:328-331). 

 

Sammanfattningsvis belyser den visuella textanalysen hur processer presenteras genom bild 

och illustration. Inom de konceptuella (statiska) processerna undersöks deltagaren i egenskap 

av bärare av attribut, eller som kopplad till symboliska attribut. För att klassificera inom de 

statiska processerna blir underordnad, överordnad och hierarki användbara begrepp. 

Omständigheterna är viktiga betydelsebärare i processerna (Björkvall, 2012:323-333). 

 

Den avgränsade versionen av visuell textanalys kan kopplas samman med de teoretiska 

utgångspunkterna för att beskriva tillstånd, ägande och/eller varande. Den klassificerande 

processen kan kopplas ihop med heteronormativitet och genus då både den heterosexuella 

matrisen och genussystemet handlar om maktordningar vilket den klassificerande processen 

analyserar. Även de analytiska och symboliska processerna kan undersökas utifrån 

heteronormativitetsperspektivet då attribut som definierar bärare kan förstås utifrån både den 
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heterosexuella matrisen och genussystemet (se Butler, 1990; Hirdman, 1990). På samma sätt 

kan processerna undersökas med blicken riktad mot begrepp som berör olika 

familjekonstellationer, däribland kärnfamiljen (se Trost, 1993) 

 

Genom att analysera läroböckerna utifrån den visuella textanalysen och de teoretiska 

utgångspunkterna undersöks läroböckerna från det perspektiv som behandlar normkritisk 

pedagogik. Begreppen synliggör på vilket sätt normer behandlas i både text och bild (se 

Björkman, 2010; Kalonaityté, 2014). Genom dessa processer är det även möjligt att undersöka 

om, och i så fall hur, den dolda läroplanen blir synlig eller förblir dold genom text och bild i 

läroböckerna (se Broady, 2007). I ingångarna, kopplade till teorier, blir omständigheterna som 

text och bild befinner sig i viktiga för analys av vilken version av världen som erbjuds 

(Björkvall, 2012). Läroplanerna innehåller endast text och berörs därför av den kvalitativa 

diskursanalysen vilken i sammanhanget fokuserar på hur familjekonstellationer utifrån 

aspekterna heteronormativitet och genus presenteras. 

6.2. Material och avgränsningar 

I studien analyseras det första kapitlet i Lpo-94 och Lgr-11 samt fyra böcker som är 

producerade mellan år 1994 och 2006 (då Lpo-94 var rådande) och fyra böcker som är 

producerade mellan år 2012 och 2017 (då Lgr-11 var rådande), för att möjliggöra en 

jämförelse över tid. Läroböckerna är utgivna av sex olika förlag: Bonnier utbildning, Liber, 

Ekelunds förlag AB, Sanoma Utbildning, Studentlitteratur/Adastra och Studentlitteratur AB. 

Eftersom studien fokuserar mångfald av familjekonstellationer används läroböcker som 

innehåller avsnitt med tydlig presentation av familjen för analys. Böcker som endast 

inkluderar familjer i andra avsnitt eller sammanhang, som exempelvis resor eller måltider 

analyseras inte, för att låta urvalet av avsnitt vara konsekvent kopplat till uttryckta 

familjepresentationer. Alla åtta böcker riktar sig mot elever i årskurs 4, vilket preciserar 

undersökningen till att motsvara de forskningsfrågor som formulerats under avsnittet med 

syfte och frågeställningar. Varken lärarhandledningar eller böcker som riktar sig mot andra 

årskurser används för att låta fokus stanna vid ett mer avgränsat område, vilket ger 

förutsättningar för en djupare analys. 
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6.2.1. Presentation av material 

Läroplaner: 

- Skolverket (1994). Kapitel 1 “Skolans värdegrund och uppdrag”. Ingår i: Läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 94. Skolverket: 

Stockholm 

- Skolverket A (2016). Kapitel 1 “Skolans värdegrund och uppdrag”. Ingår i: Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket: Stockholm 

Läroböcker som producerats mellan år 1994 och 2006: 

- Axelsson, Carl-Axel (2003). Kapitel 9. Ingår i: Good luck. A, Textbook. 2. uppl. Liber: 

Stockholm 

- Bermheden, Christer, Sandström, Lars-Göran & Wahlgren, Staffan (1994). Kapitel 5 

“My family”. Ingår i: Champion: [engelska för grundskolan]. 4, Textboken. 1. uppl. 

Bonnier utbildning: Stockholm 

- Bowen, Mary & Söderlund, Kurt (1996). Kapitel 3 “Here we are”. Ingår i: Lift off: 

[engelska för mellanstadiet]. 1, Textbook. Plus. Ekelunds förlag AB: Solna 

- Göransson, Maria (2006). Kapitel 3 “The Clarks”. Ingår i: What's up?. 4, Textbook. 1. 

uppl. Bonnier utbildning: Stockholm 

Läroböcker som producerats mellan år 2012 och 2017: 

- Bermheden, Christer, Sandström, Lars-Göran & Wahlgren, Staffan (2015). Kapitel 3 

“My blog”. Ingår i: Champ. 4, Textbook. 1. uppl. Sanoma utbildning: Stockholm 

- Collins, Anna (2012). Kapitel 4 “Family”. Ingår i: Talking English. 4, Practical 

English. 3. uppl. Studentlitteratur/Adastra: Lund 

- Hedencrona, Eva, Smed-Gerdin, Karin & Watcyn-Jones, Peter (2017). Kapitel 8 

“Kate’s family”. Ingår i: Magic! 4, Textbook. 2. uppl. Studentlitteratur: Lund 

- Keay, Carolyn & Coombs, Andy (2014). Kapitel 3 “Colours/Family”. Ingår i: Good 

stuff gold. 4, Textbook : year 4. 1. uppl. Liber: Stockholm 

6.3. Genomförande 

Innan arbetet inleddes gjordes en översikt av läroböcker i engelska som riktar sig mot årskurs 

4. Sedan avgränsades urvalet till böcker som innehåller kapitel med någon form av explicit 

presentation av familjen. En ansats till att välja böcker från en variation av förlag gjordes, för 
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att undvika en ensidig representation av material. Totalt samlades åtta böcker in som underlag 

för analys. Dessa producerades mellan år 1994 och 2017. Utöver dessa hämtades även de 

båda läroplanerna och fokus riktades mot respektive läroplans första kapitel (Lpo-94 och Lgr-

11). Analysen inleddes med en granskning av läroplanernas första kapitel. Läroplanerna 

lästes, en i taget, med stor noggrannhet och alla formuleringar som explicit berör familj, 

heteronormativitet och genus markerades av båda uppsatsförfattarna. Den kvalitativa 

diskursanalysen användes tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna och därefter 

jämfördes författarnas markeringar med varandra. Efter försäkran om samstämmighet i 

markeringar gjordes en jämförelse läroplanerna mellan för att synliggöra eventuella likheter 

och skillnader. 

 

Läroböckerna delades upp mellan uppsatsförfattarna; två böcker vardera från varje tidsperiod 

(se uppdelning av böcker under avsnitt 1.1. Ansvarsfördelning). Därefter analyserades 

böckerna var för sig utifrån de teoretiska utgångspunkterna; den heterosexuella matrisen, 

genussystemet, kärnfamiljen och normkritisk pedagogik. Dessutom användes de två 

metodverktygen; den visuella textanalysen för bild och den kvalitativa diskursanalysen för 

text. De teoretiska utgångspunkterna, den visuella textanalysen och den kvalitativa 

diskursanalysen fanns kortfattat nedskrivna på en mall under analysens gång (se bilaga). 

Mallen fungerade som ett stöd och bidrog till att fokus stannade vid de avgränsade 

perspektiven och verktygen. Dessutom fungerade den som underlag för vad som skulle finnas 

med i respektive analys och försäkrade att ingen del missades. I alla material fanns inte 

underlag för användning av alla ingångar av den visuella textanalysen och den kvalitativa 

diskursanalysen. I de fallen har vissa av verktygens delar fått lämna plats till de delar som 

varit möjliga att applicera på innehållet i böckerna. Av den anledningen kan det antagas vid 

läsning av texten att om ett perspektiv eller en ingång inte nämns har den inte varit relevant 

utifrån underlaget. 

6.4. Metoddiskussion 

Begreppet validitet blir viktigt i uppsatsen för att mäta giltigheten av studien. I detta 

sammanhang handlar det om huruvida analysen fokuserar på de frågeställningar som 

formulerats utifrån syftet (Bell, 2006:117). Med väl avgränsade teoretiska utgångspunkter, 

kartläggning av relevant tidigare forskning och ett val av lämplig metod utifrån 

frågeställningarna stärks validiteten. 
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Reliabiliteten är relevant att nämna för att undersöka tillförlitligheten av studien. I denna 

situation handlar det om hur analysen skulle sett ut om den gjorts vid ett annat tillfälle 

och/eller av andra personer. Om resultatet blir detsamma oberoende av tid och person är 

reliabiliteten hög. Om resultatet däremot påverkas av när och hur undersökningen görs blir 

reliabiliteten svagare (Bell, 2006:117). Undersökningen är beroende av vilka böcker och 

avsnitt som analyseras samt vilka teoretiska ingångar som används. Av den anledningen kan 

reliabiliteten ifrågasättas. Däremot stärks reliabiliteten då undersökningen genomförs med 

stor noggrannhet, fokus på avgränsade områden och hög transparens vilket ger läsaren 

möjlighet att göra samma analys på egen hand. Relevansen av uppsatsen stärks då läroböcker 

har stort inflytande på elever och studier likt denna saknas på området. Även om 

undersökningen är liten till sin storlek finns möjligheter till upptäckter som kan vara av 

didaktisk betydelse.  

 

Vid genomförande av denna analys behöver hänsyn inte tas till vetenskapsrådets riktlinjer för 

forskningsetiska principer då människor inte inkluderas i analysen genom exempelvis 

intervjuer (Vetenskapsrådet, 2004:6). Den etiska aspekten som främst finns att ta hänsyn till 

vid denna analys är att det material som används tillhör författarna och därför refereras det 

noggrant till dem genom hela texten. Eftersom de åtta läroböckerna och de två läroplanerna är 

publicerade och tillgängliga för användning får det antas att författarna är redo att stå för det 

innehåll som de producerat. Det är även möjligt för vem som helst att kritiskt granska 

innehållet. Läsaren bör ha i åtanke att uppsatsen ställer sig kritisk mot innehållet i både 

läroböcker och läroplaner. 

 

Av etiska skäl har begrepp och uttryck definierats utifrån forskning och väletablerade källor. 

På så sätt har risk för felaktig användning eller missförstånd undvikits i största möjliga mån. 

Även om analysen är en kritisk granskning av materialet är det inte meningen att ge läsaren en 

negativ bild av läroboksförfattarna, skolverket eller förlagen. Syftet är att, på ett så objektivt 

sätt som möjligt, urskilja eventuella mönster utifrån den forskning och teori som används som 

ingångar i analysen. Däremot är det ofrånkomligt att den (subjektiva) mänskliga faktorn 

påverkar uppsatsens riktning genom valet av ämne, forskning, teori, metod etc. 

Valmöjligheterna är oändliga och därför kan inte alla perspektiv belysas inom uppsatsens 

ramar. 
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7. Analys och resultat 

Detta avsnitt presenterar analys och resultat av de två läroplanerna och de åtta läroböckerna. 

Analysen har genomförts genom att svara på frågeställningarna med hjälp av metoden och de 

teoretiska utgångspunkterna. 

7.1. Hur benämns familjekonstellationer utifrån aspekterna 

heteronormativitet och genus explicit i kapitlet “Skolans värdegrund 

och uppdrag” i Lpo- 94 och Lgr-11? 

I båda läroplanernas första kapitel finns formuleringar om hur mångfald i allmänhet ska 

främjas i skolan. Dessa generella riktlinjer får inte utrymme i denna analys. För att behålla 

fokus vid frågeställningarna har endast de formuleringar som berör familjekonstellationer, 

heteronormativitet och genus markerats. Därför bör inte analysen läsas som en redogörelse för 

hur mångfald i sin helhet presenteras i läroplanerna, utan snarare som en undersökning av 

förekomsten av en preciserad del av mångfald.  

7.1.1. Likheter 

Vid analys av läroplanstexterna, som producerades med 17 års mellanrum, har det 

framkommit att de formuleringar som berör familjekonstellationer utifrån aspekterna 

heteronormativitet och genus till allra största del är identiska. Ett exempel på hur de båda 

läroplanstexterna utmanar den heterosexuella matrisen och genussystemet samt förespråkar en 

normkritisk pedagogik är: 

 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma 

deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet.” (Skolverket, 1994:4; Skolverket, A 2016:8) 
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Den heterosexuella matrisen utmanas genom citatet i och med att skolans ansvar att motverka 

traditionella könsmönster framskrivs. Citatet bidrar även till att medvetandegöra att båda 

könen ska ha lika rättigheter och möjligheter. Citatet visar även tecken på normkritisk 

pedagogik då det synliggör att bemötande, bedömning och förväntningar är avgörande för hur 

uppfattningar om kön bildas. Med hjälp av den kvalitativa diskursanalysen har det 

synliggjorts hur språket i citatet förhåller sig till maktförhållanden och hur språket gör ansats 

till att motverka samhällsstrukturens reproduktion. 

 

I läroplanstexterna finns det fem citat som är identiska och som benämner hem, familj, 

föräldrar och vårdnadshavare. Ett exempel på detta är: ”Alla föräldrar ska med samma 

förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt 

påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen” (Skolverket, 1994:4, Skolverket, A 

2016:8).  Gemensamt för de fem citaten är att det ska finnas ett samarbete mellan hem och 

skola och att alla föräldrar med förtroende ska kunna skicka sina barn till skolan. Det uttrycks 

att det är viktigt att eleverna är trygga både i hemmen och i skolan (Skolverket, 1994:3-7; 

Skolverket, A 2016:7-11). I formuleringarna nämns varken äktenskap, män eller kvinnor eller 

biologiskt föräldraskap vilket gör att olika familjekonstellationer får utrymme i tolkningen av 

texterna och inte endast kärnfamiljen. På så sätt blir valet av ord och vad som ryms inom dem 

en viktig del av språkets makt, likaså det som inte nämns. Begrepp som förälder och 

vårdnadshavare rymmer större variation än kärnfamiljens “mamma och pappa”. 

7.1.2. Skillnader 

I de formuleringar som berör familjekonstellationer, heteronormativitet och genus finns 

endast en markant skillnad. I Lpo-94 finns orden: “Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. 

Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas.” (Skolverket, 1994:3). Den formuleringen 

har i Lgr-11 bytts ut mot riktlinjer utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, vilka tillkom i och 

med diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2009 (Regeringen, 2015). Följande går 

att läsa i Lgr-11: 

 

“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. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.” 

(Skolverket, A 2016:7). 
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Heteronormativiteten utmanas av citatet från Lgr-11 genom att det framskrivs att eleverna 

oberoende av kön, könsöverskridande identitet och sexuell läggning ska skyddas från 

diskriminering och kränkande behandling. Texten öppnar för andra läggningar än den 

heterosexuella, vilket är icke-reproducerande av samhällsstrukturen. Enligt Kalonaityté 

(2014) ska den normkritiska pedagogiken bidra till att hjälpa eleverna att skapa en egen 

identitet gällande bland annat kön, vilket citatet kan bidra till om det efterlevs i både 

undervisningstillfällen och läroböcker. 

7.2. Hur framställs familjer utifrån aspekterna heteronormativitet och 

genus i läroböckerna som är producerade mellan år 1994 och 2006? 

Under rubriken presenteras analyser av fyra läroböcker producerade mellan år 1994 och 2006. 

Varje underrubrik motsvarar analysen av en bok. 

7.2.1. Champion 4 (1994)  

I kapitlet “My family” presenterar Sarah Blackwell sin familj (Bermheden, Sandström & 

Wahlgren, 1994:12-13). Presentationen sker genom foton på varje familjemedlem med en kort 

tillhörande text som förklarar vem personen är. Familjen är en heteronormativ kärnfamilj som 

består av en mamma, en pappa, tre barn och en katt. Mamman presenteras först, sedan pappan 

och efter det visas syskonen i åldersordning. Det framgår inte om ordningen är till för att 

tydliggöra klassificerande processer eller hierarkier. I texten framgår det att barnen är 

föräldrarnas gemensamma då Sarah benämner dem som “my brother” samt “my sister” 

(Bermheden, Sandström & Wahlgren, 1994:13). Även om det är liten mängd text för den 

vidare mönster och normer för hur en familj bör se ut, vilket även bilderna förstärker. 

Analytiska processer i form av attribut är inte könsbundna för föräldrarna då det knappt går att 

urskilja vad de har på sig. Barnen bär dock kläder som kan anses som manliga respektive 

kvinnliga attribut då pojken har byxor och tröja på sig medan flickan har en klänning.  

7.2.2. Lift off (1996)  

Bowen och Söderlund (1996:10-13) presenterar familjen Morgan i Kapitel 3 “Here We Are!”. 

Representationen innefattar kärnfamiljen; mamma, pappa, dotter och son. Denna konceptuella 

process framgår genom att personerna presenterar sig själva genom pratbubblor som: “Hallo, 

I’m Carol Morgan! I’m Tom and Mandy’s mum.” (Bowen & Söderlund, 1996:10). På samma 
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sätt presenterar sig hela familjen: David Morgan (“Tom and Mandy’s dad”), Mandy Morgan 

(“Tom’s sister”) och Tom Morgan (“Mandy’s brother”) (Bowen & Söderlund, 1996:10-11). 

Förutom kärnfamiljen inkluderar representationen två vänner till Tom och Mandy som heter 

Becky och Ben, vilka presenterar sig som just vänner till barnen i familjen. Utöver personerna 

i bilden presenterar sig Mandys katt Lucky och Toms hund Fatso genom pratbubblor, på 

samma sätt som personerna i bilden. Alla individer befinner sig i en bil vid presentationen.   

 

De enda explicita formuleringar som berör någon form av parrelation är den mellan pappa 

David och mamma Carol, vilka uttrycker föräldraskap till samma två barn. Dessutom befinner 

sig föräldrarna i samma utrymme (en bil) som barn, barnens vänner och husdjur. 

Omständigheten som beskriver var och hur familjen befinner sig kan vara en symbolisk 

process som visar på sammanhållning individerna emellan. Vid antagande om Carols och 

Davids relation kan representationen visa på en rådande heteronormativitet. 

 

Vid en närmare blick mot heteronormativitet och genus finns inte tillräckligt underlag för att 

avgöra om bilden stämmer överens med eller utmanar den heterosexuella matrisen och 

genussystemet. Däremot går det att se ett icke-traditionellt mönster då det är kvinnan och inte 

mannen som kör bilen. Dessutom visar den klassificerande processen på jämlikhet mellan 

könen då både man och kvinna får utrymme i framsätet i bilen, en pojke och en flicka sitter i 

“mittendelen” av bilen samt en pojke och en flicka sitter längst bak i fordonet. Andra attribut 

eller intressen som går att härleda till konstruktion, reproduktion eller utmanande av normer 

finns inte gestaltade i varken text eller bild. 

 

Med den normkritiska pedagogiken i åtanke går det att få syn på mönster som motsvarar 

normer för kärnfamiljen och heteronormativitet. Den heterosexuella matrisen och 

genussystemet osynliggörs men utmanas inte explicit, vilket står i motsats till Broadys (2007) 

idéer om att synliggöra den dolda läroplanen. Han menar att om normer förblir osynliga kan 

de föras vidare oreflekterat men att denna risk kan undvikas om normer synliggörs. Detta kan 

kopplas till Kumashiros (2000) formuleringar om att både det som syns och det som inte syns 

är av betydelse för innehållet. 

7.2.3. Good luck (2003)  

I Axelssons (2003) bok finns på sidan 40 en konversation mellan Sarah och Brian med en 

tillhörande illustration av aktörerna. I illustrationen visar Sarah upp något som liknar ett 
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fotoalbum. Vad som finns i albumet kan dock bara Sarah och Brian se. Sarah berättar om 

personerna på de tänkta fotografierna och säger: “Yes, it’s me. And this is my mum and this is 

my stepfather.”, varpå Brian frågar: “Where is your real dad now?” och Sarah svarar: “He 

lives in London now.” (Axelsson, 2003:40). Förutom mamma, styvpappa och “riktig pappa” 

berättar hon utifrån albumet om sin syster Sue, lillebror Ben, en farfar och två “grandmas’” 

varav den ena är död. På följande sida berättar Sarah mer om sig själv och där framgår det att 

hon bor tillsammans med sin mamma, styvpappa, syster, lillebror och hunden Snuffy. 

Dessutom nämns “two grandfathers” och en “grandmother” som bor i Newton (Axelsson, 

2003:40-41). 

 

Vad som går att utläsa av den textuella informationen är att den familjekonstellation som 

Sarah ingår i inte representerar den traditionella kärnfamiljen. Dock reproduceras 

heteronormativiteten då det endast är en heterosexuell parrelation som explicit inkluderas. 

Beskrivningarna hintar om att en kärnfamilj tidigare varit rådande i och med formuleringar 

kring Sarahs “riktiga pappa”, vilket dock inte kan antas eftersom det inte explicit uttrycks. 

Vad som menas med “riktiga pappa” lämnas fritt för tolkning. Mor- och farföräldrarnas 

respektive relation till varandra eller inom familjen uttrycks inte heller, inte mer än att de är 

just mor- eller farföräldrar. Genom det som inte sägs ges utrymme för tolkning, och således 

även utrymme för konstellationer och verkligheter som skiljer sig från kärnfamiljen. 

 

Vad gäller den visuella analysen finns två bilder att redogöra för. På sida 40 illustreras Sarah 

och Brian sittandes i en soffa med ett fotoalbum framför sig. Det uttrycks inte vem av 

personerna som representerar respektive person, och därför går det inte att säga om de 

analytiska processerna visar på könsstereotypa attribut eller attribut som utmanar 

heteronormativitet eller traditionella genusmönster. Personerna är för övrigt relativt 

könsneutralt illustrerade där den enda större skillnaden dem emellan är hårlängden. Den andra 

bilden finns på sidan 41 och utgörs av en person och en hund. Vem personen är, eller vilket 

kön personen har, går inte att utläsa av varken illustration eller text. 

 

På sida 42 och 43 introduceras “The Powells” som flyttar in i deras nya hus (Axelsson, 2003). 

The Powells utgörs av “Dad”, Rachel, Robert, Emma och hunden Spot. Det framgår av en 

dialog att den person som benämns “Dad” är pappa till Robert och Emma. Rachel och “Dad” 

kallar varandra ömsesidigt för “darling”, vilket pekar på att de har en kärleksrelation med 

varandra. Eftersom Rachel aldrig benämns som mamma, medan “Dad” konsekvent benämns 
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som pappa kan en slutsats dras om att Rachel inte är barnens mamma. Om hon är barnens 

mamma bör hon benämnas efter samma mönster som pappan. Denna familjekonstellation 

utgörs inte av kärnfamiljen, men inkluderar en heterosexuell relation vilken kan ses som en 

representation som bidrar till reproduktion av heteronormativitet. 

 

På uppslaget om The Powells finns tre illustrationer. Den första bilden visar att familjen just 

har anlänt med bil till huset tillsammans med en lastbil med texten “Finlay’s removals”. Det 

som är relevant för analys är att “Dad” och de två männen som agerar flytthjälp är fysiskt 

sammanlänkade med fordon, medan ingen av de kvinnliga personerna är det. Detta kan ses 

som en symbolisk process där fordonen utgör symboliska manliga attribut vilket bidrar till att 

reproducera den heterosexuella matrisen. Björkvalls (2012) exempel på hur kvinnor ofta 

framställs som passiva och män som aktiva finns representerat i uppslaget. Det är männen 

som öppnar/stänger dörrar och bär möbler medan kvinnan (Rachel) står bredvid med armarna 

utsträckta utan att fysiskt delta i aktiviteterna. Undantaget är en bild där Rachel bär en bricka 

med te som hon ska servera familjen. Representationen går att koppla till genussystemet då 

kvinnan har makt i hemmet, vilket traditionellt anses vara en maktposition med låg status.   

7.2.4. What’s up? (2006)  

Kapitlet “The Clarks” kommer främst att analyseras utifrån den visuella aspekten då bilden 

har huvudfokus och den text som finns endast förklarar bilden. Familjen som presenteras är en 

typisk kärnfamilj. Familjen består av en pappa (Mr Clark), en mamma (Mrs Clark) och två 

barn (Fraser och Olivia) (Göransson, 2006:14). Båda barnen är föräldrarnas gemensamma 

vilket är en faktor som avgör att familjen som presenteras tillhör kategorin kärnfamilj. Att 

barnen är föräldrarnas gemensamma framgår genom dessa utdrag från boken: “And this is 

Fraser. He is their son.” “And this is Olivia. She is their daughter.” (Göransson, 2006:14). 

Utöver de tidigare presenterade familjemedlemmarna tillhör även tre husdjur familjen, en 

papegoja, en hund och en katt. Framställningen av familjen ger läsaren en syn på världen där 

kärnfamiljen neutraliseras och framstår som att den typen av familjekonstellation är den 

vanliga.  

 

Föräldrarna lever i en heterosexuell parrelation, vilket gör att heteronormativiteten 

reproduceras i läroboken. Det är svårt att se hur genussystemet behandlas i bilden då det inte 

framgår vad personerna jobbar med och/eller har för intressen. På bilden sitter Mr Clark i en 

fåtölj och resten av familjen är samlad runt honom (Göransson, 2006:14). Genom att 
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analysera detta utifrån de klassificerande processerna kan det tolkas som att Mr Clark 

uppfattas som överordnad och är den som innehar mest makt då han utgör centrum för bilden.  

 

Utifrån de analytiska processerna blir det tydligt att attribut som kläder och frisyrer inte är 

könsbundna och identifierar bäraren med könet. Mamman har till exempel kort hår och 

dottern har liknande kläder på sig som sonen har, blåa byxor och en tjocktröja. Bilden följer 

inte typiska normer för attribut som är typiskt kvinnligt och manligt vilket kan ses som 

modernt och normutmanande. Den heterosexuella matrisen bygger på att man skiljer på 

manligt och kvinnligt och att vissa attribut förknippas med vardera grupp (Butler, 1990), 

vilket motverkas av exemplet ovan. Detta gör även att kapitlet om “The Clarks” kan arbeta 

mot en normkritisk pedagogik då bilden synliggör traditionellt förutfattade meningar kring att 

kvinnor bör ha långt hår eller klä sig på annat sätt än vad män gör. Det finns inte några 

symboliska attribut i bilden då bilden består av familjen och inte så mycket utöver personerna. 

7.2.5. Sammanfattning av analys av läroböckerna producerade mellan år 1994 

och 2006 

I läroböckerna som är producerade mellan år 1994 och 2006 är det endast heterosexuella par 

som representeras. Analytiska och symboliska attribut har i de analyserade böckerna visat sig 

vara både traditionellt könsbundna, men även bestå av attribut som bryter mot det som 

traditionellt ses som manligt och kvinnligt. I en av böckerna presenteras familjer som inte 

motsvarar kärnfamiljen, men i de tre andra är de endast kärnfamiljen som får fokus. 

7.3. Hur framställs familjer utifrån aspekterna heteronormativitet och 

genus i läroböckerna som är producerade mellan år 2012 och 2017? 

Under denna rubrik presenteras analyser av fyra läroböcker producerade mellan år 2012 och 

2017. Varje underrubrik motsvarar analysen av en bok. 

7.3.1. Talking English 4 Practical English (2012)  

I kapitel 4 “Family” presenterar läroboken familjen (Collins, 2012:15-22). På det första 

uppslaget beskrivs “The Dogson Family” genom familjeporträtt och text. Både illustrationen 

och texten motsvarar den heteronormativa kärnfamiljen; en mamma, en pappa och deras tre 

barn vilka är syskon med varandra. “The Dogson Family” utgörs av djur vilka alla är 

personifierade. Familjemedlemmarna har samma egenskaper som människor och analyseras 
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därefter.  I familjen ingår två husdjur vilka inte har egenskaper av människor; en mus och en 

katt. Familjen innehåller analytiska processer vid en granskning av familjemedlemmarnas 

respektive illustrerade attribut. De manliga familjemedlemmarna bär traditionellt manliga 

attribut som skjorta, slips, hängslen, byxor, kort hår och keps medan de kvinnliga 

medlemmarna har traditionellt kvinnliga attribut som läppstift, färgglad hatt, klänning, 

handväska, långt hår och rosetter i håret. Texten och illustrationen motsäger inte varandra 

innehållsmässigt, däremot finns mer information i illustrationen. Texten synliggör strukturer 

gällande kärnfamiljen och heteronormativitet, men det är illustrationen som ger underlag för 

djupare analys av vilken version av världen som erbjuds. 

 

Längre fram i kapitlet presenteras medlemmarna av “The Dogson Family” tillsammans med 

attribut som antingen motsvarar analytiska eller symboliska processer. Där är mönstret 

förhållandevis könsneutralt där den ena dottern har en cykel, sonen har en katt, mamman har 

en hatt, den andra dottern har en kjol och pappan har en tröja. Bortsett från att en av döttrarna 

har en kjol, och de redan presenterade traditionella attributen, finns i framställningen varken 

tecken på att traditionella genusmönster utmanas eller reproduceras. Dessa attribut är även 

tecken på att “The Dogson Family” fungerar som människor, vilket ger underlag för analys. 

 

På kapitlets sista uppslag finns ett släktträd med rubriken “A Family Tree” som visar 

illustrationer av släktmedlemmar i tavelramar. Där går att urskilja ett genomgående mönster 

av kärnfamiljer med fyra representationer med en mamma, en pappa och barn och en 

representation med en mamma, en pappa och tre barn. Generationerna presenteras från och 

med “Great-grandmother” och “Great-grandfather” i nedåtstigande led till och med den 

person som benämns “Myself” (Collins, 2012:21). Inga alternativa konstellationer visas. Vad 

gäller de analytiska processerna för respektive individ i släktträdet finns vissa traditionella 

könsbundna mönster att notera. Av de sex manliga släktmedlemmarna har samtliga 

kortklippta frisyrer samt skjorta och/eller kavaj. Fyra av dem har slips eller fluga. Av de sex 

kvinnliga släktmedlemmarna har fem längre hår än männen, en har örhängen, två har läppstift 

och en har rosetter i håret vilket kan ses som tecken på stereotypa genusmönster. Ett attribut 

som utmanar heteronormativiteten är en “Grandmother” som har skjorta och slips. Den person 

som benämns som “Myself” ges varken ett kön, könsstereotypa attribut eller 

heteronormativitetsutmanande attribut, vilket är avvikande i sammanhangets mönster.  
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Strukturen av ett träd, likt detta, är den typiska representationen av över- och underordning 

inom de klassificerande processerna. Beroende på detta släktträds innehåll tolkas det utifrån 

kronologisk ordning snarare än hierarki. Trädet fungerar främst som verktyg för att synliggöra 

på vilket sätt släkten är sammanlänkad. Kapitlet innehåller även utrymmen för eleven att fylla 

i och beskriva sin egen familj. Dessa utrymmen ligger inte till grund för analysen då de inte 

kan bidra till att besvara frågeställningarna. 

7.3.2. Good stuff gold 4 (2014)  

I kapitel 3, “Colours/Family”, presenteras två olika familjer (Keay & Coombs, 2014:16-19). 

Familjen Smith presenteras genom en illustration av varje familjemedlem samt en tillhörande 

bildtext som berättar hur gammal personen är och något den gillar. Konstellationerna är 

heteronormativa och utgörs av farmor/mormor, morfar/farfar, mamma, pappa, två barn (en 

pojke och en flicka), en katt och ett gosedjur (Keay & Coombs, 2014:16-17). Eftersom 

mormor/farmor och morfar/farfar är med i presentationen är det inte en typisk kärnfamilj som 

visas, det är snarare en utvidgad kärnfamilj. 

 

De analytiska processerna är olika för de kvinnliga familjemedlemmarna, “Grandma Smith” 

bär en blå klänning, “Mrs Smith” har på sig fotbollskläder och den yngsta dottern har på sig 

en turkos klänning. Attributen är både sådana som är typisk kvinnliga (klänning), men även 

attribut som inte representerar det kvinnliga ur en traditionell synvinkel (fotbollskläder). 

Uppdelningen kan jämföras med heterosexuella matrisen som beskriver att vissa attribut anses 

vara kvinnliga eller manliga ur ett traditionellt synsätt. Detta kan tolkas som att den 

heterosexuella matrisen delvis bryts då inte alla personer bär attribut som representerar sitt 

kön. Den heterosexuella matrisen utmanas även av att “Grandpa Smith” gillar att dansa och 

att “Mrs Smith” gillar att spela fotboll. Dans är en aktivitet som traditionellt sett är förknippad 

med kvinnor och fotboll sammankopplas med ett manligt intresse (Fagrell, 2000). Vidare kan 

detta tolkas som att personerna som presenteras inte beter sig efter samhällets strukturer, och 

därför kan anses vara normbrytande i förhållande till traditionella normer gällande kvinnliga 

och manliga intressen. Det har skett en förskjutning av normerna i bilden då de representerar 

män som gillar att dansa och kvinnor som gillar att spela fotboll. Genussystemet och 

klassificerande processer som hierarkier och maktordningar är inte något som är synligt i 

uppslaget om familjen Smith. Alla personer presenteras på liknande sätt, vilket gör att det inte 

finns något som visar på att könen isärhålls. 
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Det andra uppslaget i kapitlet “Colours/Family” presenterar en familj som inte motsvarar 

kärnfamiljen. De familjemedlemmar som syns på bild är mormor, mamma och tre barn (två 

flickor och en pojke). I texten som tillhör bilderna framgår det att ett utav barnen (pojken) är 

de andra barnens halvsyskon. I texten framgår det även att det finns en till familjemedlem 

som inte finns med på bild. Det är mamman som, i en pratbubbla, förklarar att hon är gift med 

en man som heter Frank (Keay & Coombs, 2014:18-19). Det är svårt att utläsa vilka barn som 

hör till vilken förälder. Den informationen uppfattas därför som oväsentlig för 

familjekonstellationen. Det blir här tydligt att både det som nämns, men även det som inte 

nämns är av vikt för innehållet och behövs ta hänsyn till. Konstellationen visar en 

heteronormativ, men ombildad familj. Mönster och normer förs vidare genom det skrivna 

språket, vilket här leder till att normer och en version av världen som inte motsvarar 

kärnfamiljen förs vidare.  

 

I första textrutan på sidan 18 framkommer det att alla i familjen har en sak gemensamt, de är 

alla “crazy about things with wheels” (Keay & Coombs, 2014:18). Alla personer på bilden, 

utom den ena dottern, är förenade med ett symboliskt attribut som är antingen en bil, en 

motorcykel eller en cykel. Dessa symboliska attribut är normbrytande i förhållande till den 

traditionella uppfattningen om att bilar är ett manligt intresse, att bilar hör till det manliga 

domänet. Mormodern säger detta om sin dotter: “She´s the best driver in the family” (Keay & 

Coombs, 2014:19). Citatet belyser att kvinnan i familjen är bättre på att köra bil än mannen, 

vilket gör att det traditionella genussystemet utmanas när kvinnan tar sig in på mannens 

domän. Det görs ingen skillnad mellan könen och det framgår inte att något kön skulle ha mer 

makt. Den heterosexuella matrisen som belyser en ojämlikhet mellan könen eller det 

traditionella genussystemet reproduceras därför inte av detta kapitel. 

 

Det finns aspekter i kapitlet som analyserats som är normbrytande. Den normkritiska 

pedagogiken handlar om att synliggöra, vilket boken gör då olika normer gällande 

familjekonstellationer och intressen visas. Det framgår varken av text eller bilder att det 

normbrytande är något annorlunda. Det är lika viktigt att ta hänsyn till det som framkommer i 

text som det som inte nämns, vilket boken gör då det normbrytande inte poängteras som något 

anmärkningsvärt. 
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7.3.3. Champ 4 (2015)  

I denna bok tas familjen upp på ett annat sätt än i tidigare böcker. Boken har skrivits i en 

modern kontext där familjen presenteras genom att Lily Brown skriver ett blogginlägg 

(Bermheden, Sandström & Wahlgren, 2015:10-11). Uppslaget består av en sida med olika 

bilder som representerar det Lily Brown skriver om och den andra sidan består till största del 

av text. Då bilder och text är sammankopplade med varandra analyseras de som en enhet. 

Lilys familj är en heteronormativ kärnfamilj och består av en mamma, en pappa och tre barn. 

I första stycket beskriver Lily sin familj där mamman jobbar som pilot, pappan är 

fotbollsspelare i Arsenal, hennes bror är rockstjärna, familjen har tre husdjur och de bor i ett 

stort hus med swimmingpool. Detta visar sig vara påhittat och hur hennes familj egentligen 

ser ut framkommer i andra stycket (Bermheden, Sandström & Wahlgren, 2015:11). I det 

första stycket beskrivs det som Lily anser vara den optimala familjesituationen, det ger en 

version av världen som inte motsvarar den riktiga versionen av Lilys värld. Verkligheten kan 

formas av språket vilket sker i kapitlet, både en påhittad verklighet och den riktiga 

verkligheten. Detta tyder på att det finns en värld som Lily drömmer om men som inte kan 

uppfyllas av den värld som hon lever i. I fantasin ändrar Lily på information som bland annat 

berör konceptuella processer som tillstånd, ägande och varande. I fantasin äger familjen ett 

hus och i verkligheten bor de i en lägenhet. De äger även tre husdjur i fantasin vilket de inte 

gör i verkligheten då Lily är allergisk. I fantasin har personerna andra yrken och/eller 

intressen än vad de har i verkligheten vilket ändrar deras varande och tillståndet ändras då 

hela familjesituationen ser olika ut i fantasin och i verkligheten. 

 

I fantasin arbetar mamman som pilot och i verkligheten arbetar hon som polis. Båda yrkena 

sker utanför hemmen och är på så sätt inte traditionellt kvinnliga yrken. Det leder till att det 

traditionella genussystemet kan uppfattas som att det utmanas då kvinnan innehar makt på ett 

område som inte rör hemmet. Det är ingen tydlig skillnad mellan mamman och pappan och 

vem som har mest makt inom familjen. Det finns inga tydliga klassificerade processer 

representerade, vilket varken motverkar eller reproducerar den heterosexuella matrisen. Den 

heterosexuella matrisen blir dock tydlig när Lily presenterar fantasiversionen av sina syskon: 

“My brother, Tyler, is a rock star. He´s great!” samt “My little sister, Ella, is only four. I love 

her. She´s so cute!” (Bermheden, Sandström & Wahlgren, 2015:11). Beskrivningen fokuserar 

på att brodern gör något som han är bra på medan systern endast beskrivs som söt, vilket kan 

tyda på att det sker en kulturell och social uppdelning mellan könen. I texten som beskriver 
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verkligheten ser beskrivningen av syskonen annorlunda ut: “My brother´s seven, and my little 

sister Ella´s four and they´re both cute. I love them! That´s true.” (Bermheden, Sandström & 

Wahlgren, 2015:11). Här inkluderas båda syskonen i samma beskrivning och det sker inte en 

uppdelning mellan könen i denna version. Mellan beskrivningen av fantasifamiljen och den 

riktiga familjen står detta: “So this is my family. Not true? No, you´re right. It´s not, I´m 

afraid.” Citatet visar att Lily önskar att fantasin var sanning.  

 

Detta kapitel kan användas vid normkritisk pedagogik. Det finns underlag till diskussion för 

varför Lily väljer att skriva om en påhittad familj först och vilka normer det är som har skapat 

det behovet. Genom att använda dessa ämnen som diskussionsunderlag synliggörs samhällets 

normer och reproduktionen av dem har möjlighet att brytas. 

7.3.4. Magic 4 (2017)  

I Magic 4 presenteras “Kate’s family” i kapitel 8 (Hedencrona, Smed-Gerdin, Watcyn-Jones, 

2017: 20-21). Uppslaget består till största delen av en illustration av familjen men innehåller 

också en pratbubbla genom vilken Kate berättar om sin familj i text. Texten beskriver Kates 

mamma Liza på följande sätt “She’s a designer. She’s got long, black hair. She’s also got a 

red car - a Ford” och sin pappa Steve: “He’s a firefighter. He’s got short, red hair. He’s got a 

car, too - a blue Volvo” (Hedencrona, Smed-Gerdin, Watcyn-Jones, 2017:21). Kate berättar 

vidare att hennes bror Ben är åtta år gammal, har många bilar och blont hår samt att familjen 

också har en vit katt; Rinaldo. I både text och bild visas en konceptuell process där den 

heteronormativa kärnfamiljen med mamma, pappa och två barn råder vilken erbjuder en 

stereotyp version av verkligheten. 

 

Den heterosexuella matrisen och genussystemet får utrymme genom traditionsenligt 

könsassocierade yrken och analytiska processer i form av attribut som kvinnor med långt hår, 

män med kort hår. Dessutom finns symboliska processer presenterade i illustrationen i form 

av Bens leksaksbilar och Stevens basketboll som attribut. Både Liza och Steven en varsin bil, 

vilket ger tecken för ett icke-stereotypt och likvärdigt intresse, eller behov, av något som är ett 

traditionellt manligt intresse. De manliga och de kvinnliga deltagarna har dessutom 

könsneutrala kläder i form av byxa och tröja, vilket kan tolkas som icke-könsstereotypa 

attribut. Det finns ingen explicit uttryckt under- eller överordning, dvs. klassificerande 

process, i beskrivningen av Kates familj. Däremot är Kate och hennes bror Ben placerade 

långt fram i bilden medan hennes mamma och pappa står bakom, vilket kan tolkas som en 
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makthierarki; ju längre fram i bilden desto större fokus. Att det dessutom endast är Kates röst 

som “hörs” i texten ger henne ensam makt över innehållet. 

7.3.5. Sammanfattning av analys av läroböckerna producerade mellan år 2012 

och 2017 

I de analyserade läroböckerna som är producerade mellan år 2012 och 2017 är det även här 

endast heterosexuella relationer som visas, det är en heteronormativitet som råder i böckerna. 

Kärnfamiljen representeras av hälften av familjerna som presenteras i böckerna, alltså tre av 

sex familjer. De analytiska och symboliska attribut som visas i de analyserade böckerna är av 

blandad karaktär. I fyra av familjerna framkommer både attribut som traditionellt könsbundna 

och attribut som utmanar de traditionella könsrollerna.  

7.4. Likheter och skillnader över tid 

I det sammanlagda antalet läroböcker finns elva familjer varav samtliga följer mönstret för 

heteronormativitet och sex av familjerna representerar konceptuella processen av 

kärnfamiljen. Böckerna som är producerade mellan år 1994 och 2006 innehåller totalt fem 

familjer varav tre utgörs av kärnfamiljer. Tre av de fyra analyserade böckerna innehåller 

endast kärnfamiljen, medan den fjärde boken presenterar två ombildade familjer, det vill säga 

familjekonstellationer som innefattar en ursprunglig förälder och en styvförälder. Böckerna 

som är producerade mellan år 2012 och 2017 har ett liknande mönster. Där finns sex familjer 

presenterade varav tre motsvarar kärnfamiljen. I två av böckerna finns endast kärnfamiljen 

uttryckt medan den tredje boken innehåller en utvidgad familj och den fjärde boken innehåller 

två familjer vilka har andra konstellationer.  

 

De analytiska och symboliska processerna som går att urskilja i böckerna är främst 

utseendemässiga egenskaper, kläder och andra personliga tillhörigheter. I böckerna som är 

producerade mellan år 1994 och 2006 urskiljs två familjer som har traditionellt könsbundna 

attribut, två familjer som har normutmanande attribut och en familj med attribut vilka inte går 

att placera som varken könsbundna eller normutmanande. I böckerna som är producerade 

mellan år 2012 och 2017 skiljer sig mönstret från de tidigare böckerna. I de senare böckerna 

introduceras läsaren för en familj som har traditionellt könsbundna attribut, en familj som har 

normutmanande attribut och fyra familjer som uppvisar både traditionella och 

normutmanande attribut. 
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Sammanfattningsvis är det likheter och skillnader gällande familjekonstellationer, 

heteronormativitet och genus som är relevanta att presentera då det är teman återfinns i alla 

böcker. Det synliggörs inte några markanta skillnader mellan läroböckerna som är 

producerade mellan år 1994 och 2006 och de som är producerade mellan år 2012 och 2017. 

En mer utvecklad jämförelse görs i diskussionsavsnittet. 
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8. Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras analysernas resultat utifrån den tidigare forskningen kopplat till 

de teoretiska utgångspunkterna.  

8.1. Lpo-94 och Lgr-11 

Vid analys av de två läroplanerna upptäcktes att formuleringarna som berör 

familjekonstellationer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus till allra största del är 

identiskt framskrivna. Detta trots att det förlöpt 17 år och en stor samhällsförändring från det 

att Lpo-94 producerades till det att Lgr-11 producerades. Vad som är relevant för diskussion 

är den markanta skillnaden vad gäller formuleringen kring de sju diskrimineringsgrunderna i 

Lgr-11, som ännu inte fanns då Lpo-94 producerades. De diskrimineringsgrunder som kan 

kopplas till denna uppsats tema är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell 

läggning. Att tydliga riktlinjer ges för att ingen får diskrimineras på dessa grunder visar att 

den heterosexuella läggningen inte är den enda rådande, vilket i förlängningen kan ses som ett 

utmanande av heteronormativiteten. Detta förtydligande stödjs även av svensk lagstiftning 

som könsneutraliserade giftermål år 2009, vilket är ett ytterst relevant exempel på ett viktigt 

styrdokument som följt samma linje. Utifrån faktum att både diskrimineringslagen och det 

könsneutrala giftermålet inte ännu var rådande vid införande av Lpo-94 kan det ändå sägas att 

läroplanernas riktlinjer gällande familjekonstellationer, heteronormativitet och genus är 

förhållandevis jämlika. 

 

Genom att läroplanen från 2011 framskriver diskrimineringsgrunderna synliggörs de, vilket 

går i linje med den normkritiska pedagogiken. Om skolan använder läromedel som är 

enhetliga med det inledande kapitlet i läroplanerna synliggörs olika normer och olika sätt att 

leva, vilken gynnar en normkritisk pedagogik. Vid tillfällen där läraren inte reflekterar över 

materialet som eleverna arbetar med och använder läromedel som inte uppmärksammar olika 

sätt att leva förblir samhällets normer dolda. Detta leder, enligt Broady (2007), till att normer 

och strukturer reproduceras utan reflektion. Den dolda läroplanen (Broady, 2007) visar på att 

elever lär sig fler saker i skolan än det som står i läroplanen, vilket visar på vikten av att 

läroböcker synliggör strukturer och gör att eleverna blir mer medvetna. Det är dock inte en 

självklarhet att alla läroböcker efterföljer läroplanerna, även om det bör vara en 



 

 44 

grundförutsättning. I Lpo-94 finns inte diskrimineringsgrunderna med, men det finns andra 

aspekter av det inledande kapitlet som kan bidra till att normer synliggörs, exempelvis 

avsnittet som belyser vikten av att flickor och pojkar ska bemötas och bedömas på ett 

likvärdigt sätt i skolan och att skolan ska bidra till att motverka traditionella könsmönster 

(Skolverket, 1994; Skolverket, A 2016). 

 

I läroplanernas första kapitel finns inga explicita uttryck kring familjekonstellationer som kan 

visa att heteronormativitet råder eller att kön konstrueras. Eftersom formuleringar om familjen 

benämns med könsneutrala begrepp som hem, familj, föräldrar och vårdnadshavare ryms 

långt större tolkningar än den traditionella kärnfamiljen. Således ryms även andra identiteter 

och läggningar än de stereotyper som finns diskuterade i den heterosexuella matrisen och 

genussystemet, vilken kan ses som inslag som utmanar den heterosexuella normen. Utifrån 

dessa iakttagelser följer alltså inte läroplanerna det mönster om ökande heteronormativitet 

som Eilard (2008) presenterar i sin avhandling. I samma avhandling redovisas dock 

upptäckter av alternativa identiteter och konstellationer, vilket är i linje med läroplanerna. Det 

betyder även att Berge och Widdings (2005) rapport om heteronormativitet i läromedel inte 

finner stöd i läroplanernas utveckling på området. Grahns (2008) studie, vilken påvisar 

pojkars majoritet i läromedel, presenterar mönster som inte heller finner stöd i de undersökta 

läroplanerna. Med detta i åtanke går det att urskilja strukturer i läromedel och läseböcker som 

inte går att återfinna i läroplanernas kapitel som beskriver skolans värdegrund och uppdrag. 

De båda läroplanerna har, som tidigare redovisats, följande formulering: 

 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma 

deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet.” (Skolverket, 1994:4; Skolverket, A 2016:8) 

 

Riktlinjerna visar på en tydlig normkritisk pedagogik och utmanande av traditionella 

könsroller. Dock kan det fastslås att dessa riktlinjer inte genomsyrar resultaten av den 

forskning som Fagrell (2000), Nordberg (2005) och Steyer (2014) presenterar. De mönster 

som de funnit i sina studier visar istället på en reproduktion av könsstereotypa strukturer. 



 

 45 

Resultatet av de tidigare studierna, liksom denna studie, är beroende av det empiriska 

underlaget och kan således variera. I läroplanerna benämns endast två kön; män och kvinnor 

eller pojkar och flickor. Detta tyder på att det inte finns något annat alternativ vilket gör att de 

elever som inte identifierar sig som man eller kvinna, pojke eller flicka, exkluderas i 

formuleringarna. Däremot benämns könsöverskridande identiteter och uttryck som en av 

diskrimineringsgrunderna, vilket uttrycker att det finns alternativ som varken motsvarar män 

och kvinnor eller pojkar och flickor. Transpersoner inkluderas endast i 

diskrimineringsgrunderna, vilket går i linje med Berge och Widdings (2005) forskning som 

visar att transpersoner är kraftigt underrepresenterade i läroböcker. Läroplanerna ska ligga till 

grund för läroböckerna som produceras och om endast två kön får plats i läroplanerna, med 

undantag från formuleringen kring diskrimineringsgrunderna, kan det resultera i att det bara är 

två kön som visas i läroböckerna. 

8.2. Läroböcker från år 1994 till 2017 

Under denna rubrik diskuteras resultaten av läroboksanalysen i förhållande till tidigare 

forskning. Denna del av diskussionen delas upp i två underrubriker för att strukturera de 

teman som är genomgående i uppsatsen; familjekonstellationer, heteronormativitet och 

genus.   

8.2.1. Hur presenteras familjer? 

I läroböckerna som producerades när Lpo-94 var rådande representerades tre av de fem 

familjerna av kärnfamiljer, vilket är 60 %. De andra två familjerna representerades av 

ombildade familjer bestående av mamma och styvpappa samt pappa och styvmamma där de 

båda konstellationerna motsvarar 20 % var av de analyserade läroböckerna. Dessa 

framställningar visades i boken “Good luck” från år 2003 och enligt Statistiska centralbyrån 

(A 2015) bodde 4 % av de svenska barnen i en familj men mor och styvförälder och 1 % av 

barnen bodde med far och styvförälder det året. Representationen av andelen ombildade 

familjer i läroböckerna stämmer inte överens med samhället, det är alltså betydligt fler 

familjer i läroböckerna som är av ombildad konstellation än vad samhället består av. Den 

äldre statistiken som visas i tabell 1 har ingen kategori som innefattar styvföräldrar. Kategorin 

“sammanboende med barn” kan därför tolkas som att innehålla både barn som bodde med 

sina ursprungliga föräldrar och de barn som bodde i ombildade familjer, vilket från både år 

1993/1994 och 1996 bestod av ca 81 %. Motsvarande statistik för år 2003 och 2006 visar att 
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den sammanlagda andelen barn som bodde med antingen biologiska föräldrar, 

adoptivföräldrar eller en förälder och styvförälder utgjorde 78-79 % av barnen i Sverige. De 

analyserade läroböckerna består endast av dessa familjekonstellationer vilket alltså inte 

motsvarar hur samhället såg ut under de åren.  

 

I de analyserade läroböckerna som är producerade när Lgr-11 var rådande är det tre av sex 

familjer (50 %) som representeras av kärnfamiljen. Det är dock två av familjerna som är 

utvidgade kärnfamiljer, som består av en mamma, en pappa samt ett eller flera barn i 

representationen men att även far- eller morföräldrar är inkluderade i familjen. 

Konstellationen kan inte kopplas samman med familjer som består av en ensamstående 

förälder eller ombildade familjer, utan ligger närmast en kärnfamilj i konstellationen. Om de 

två familjerna räknas med som kärnfamiljer är det fem av sex familjer som representeras av 

kärnfamiljen vilket är ca 83 %. Det finns ingen statistik för 2017 ännu men under åren 2012, 

2014 och 2015 bodde 75 % av alla barn i Sverige i en kärnfamilj. De analyserade böckerna 

visar alltså en högre andel av kärnfamiljer än vad som fanns i samhället under de åren 

böckerna blev utgivna. Läroböckerna som är producerade mellan år 1994 och 2006 innehåller 

variationer i form av presentationer av kärnfamiljer och ombildade familjer, medan 

läroböckerna som är producerade mellan år 2012 och 2017 innehåller samma konstellationer 

men även presentationer av utvidgade kärnfamiljer. Varför det i de senare böckerna är 

vanligare att far- och morföräldrar räknas in i familjen är något som inte har analyserats i 

denna uppsats, men är en aspekt som är möjlig att arbeta vidare med. Den familj som inte är 

en kärnfamilj, eller utvidgad kärnfamilj, i de analyserade läroböckerna från de senare åren är 

en ombildad familj och motsvarar 16 % av familjerna från läroböckerna. Detta är en högre 

siffra än vad som återfinns i samhället där barn som lever i ombildade familjer under åren 

2012 - 2015 bestod av 4,5 - 6,5 % av alla barn. Siffrorna gällande kärnfamiljer och ombildade 

familjer i läroböckerna och i relation till samhället ska läsas med en kritisk blick då de åtta 

böckerna som har analyserats inte kan ge en helt rättvis bild, men de kan ge en antydan om 

mönster som går att urskilja.  

 

Som framgår i tabell 1 utgjorde hushåll med en ensamstående man eller kvinna med barn ca 

18,5 % av alla hushåll i Sverige. Liknande siffror gällde för 1996 då denna kategori utgjorde 

ca 19% av hushållen. Motsvarande statistik i tabell 2 visar att andelen barn som hade en 

ensamstående förälder, från år 2003 till år 2015, varierade från att som lägst utgöra 17,5 % till 

högst 21,5 % av barnen i Sverige. Vid alla de år som läroböckerna producerats har hushåll 
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eller barn med ensamstående föräldrar alltså utgjort nästan en femtedel av alla hushåll eller 

barn i samhället, men representeras inte i en enda av böckerna. Enligt Socialdepartementet 

(1996) har ensamförälderfamiljer tidigare varit en marginaliserad grupp, men att de inte 

längre ser ut på det viset. Detta visas inte i läroböckerna då denna typ av familjekonstellation 

inte ens är representerad, vilket kan betyda att ensamförälderfamiljer är en mer än 

marginaliserad grupp. Utifrån empirin bör två av de elva familjerna utgöras av ensamstående 

föräldrar för att motsvara samhällets sammansättning. Dock bör alla resultat som diskuterats 

läsas med hänsyn till att det endast är åtta läroböcker som har analyserats, vilket är ett litet 

urval i relation till Statistiska centralbyrån som grundar sin statistik på alla familjer i Sverige 

där det finns barn som är yngre än 18 år. Därför finns det en relevans i att göra en 

kartläggning över alla läroböcker i engelska för årskurs 4 för att se om innehållet motsvarar 

samhällsstrukturen, vilket dock inte utrymme i undersökningen.  

 

Det finns förtjänster med att använda statistik då den täcker familjerna i ett helt land. Däremot 

måste den läsas med insikten om att varje familj är en unik konstellation och blir placerad i en 

kategori utifrån vilka uppgifter som lämnas. Det är inte möjligt att kontrollera vilka uppgifter 

varje enskild familj har lämnat och på så sätt se om statistiken är rättvisande. Eftersom det är 

komplicerat att se om det som syftas undersökas i praktiken framkommer i statistiken kan 

validiteten ifrågasättas (Bell, 2006). Däremot grundas Statistiska centralbyråns uppgifter på 

ett stort antal vilket ökar reliabiliteten (Bell, 2006). Statistik är möjlig att se ur olika 

perspektiv och i denna uppsats presenteras statistiken som forskning utan att den kritiskt 

granskats i detalj, vilket läsaren bör vara medveten om.  

 

Idag är äktenskap könsneutrala vilket betyder att det inte görs någon skillnad på hetero- och 

homosexuella relationer (RFSL, 2016). Statistiska centralbyrån (C 2016) beskriver en 

kärnfamilj där barnen är båda föräldrarnas gemensamma, vilken skiljer sig från den definition 

som genomgående används i uppsatsen. Den definition som Statistiska centralbyrån (C 2016) 

använder inkluderar begreppet “förälder” istället för det traditionella “mamma och pappa” 

alternativt “kvinna och man”. Detta gör att Statistiska centralbyråns definition öppnar för en 

tolkning att även homosexuella par med barn räknas in i begreppet kärnfamilj och då även i 

statistiken. Även de ombildade familjerna grupperas på ett sätt som kan förstås som både 

hetero- och homosexuella relationer. Detta genom att kategorierna benämns som 

“sammanboende mor och styvförälder” och “sammanboende far och styvförälder”. I böckerna 

representeras ingen familj med en homosexuell relation och det resultatet går inte att sätta i 
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relation till samhället då det inte finns någon representativ statistik gällande hur många barn 

som har homosexuella föräldrar (Barn i regnbågsfamiljer, 2017). Detta beroende på att den 

statistik som förs över barn med samkönade föräldrar endast gäller de föräldrar som är gifta 

eller registrerade partners. Det kan dock antas att det finns fler barn som har homosexuella 

föräldrar vilka inte är gifta eller registrerade partners. Med det i åtanke är det relevant att lyfta 

Steyer (2014) som menar att stereotypa framställningar av barn- och föräldraskap kan ge 

negativa konsekvenser, medan icke-stereotypa framställningar kan påverka i en positiv 

riktning. Då de flesta familjekonstellationerna i de analyserade läroböckerna följer 

traditionella stereotyper gällande familjekonstellationer kan användandet av dessa böcker 

utmynna i förväntningar om hur barn- och föräldraskap ska vara istället för att inspirera och 

utveckla elevernas tankar gällande ämnet. 

 

Vad gäller de klassificerande processerna som beskriver över- och underordning är det 

generellt otydligt om sådana förekommer i de analyserade läroböckerna. Genom analys har 

det i resultatavsnittet framkommit exempel på processer som kan tolkas som representationer 

av över- och underordning. Ett sådant exempel är illustrationen av familjen Clark (se rubrik 

7.2.4.) i “What’s up?” (Göransson, 2006). I illustrationen är familjemedlemmarna samlade 

runt pappan som hamnar i centrum och på så sätt får en överordnad maktposition. Däremot 

finns exempelvis i Talking English 4 Practical English (Collins, 2012) ett släktträd vilket inte 

tolkas som en representation av över- och underordning i analysen, trots att en trädmodell 

enligt Björkvall (2012) är den typiska formen för att visa maktpositioner. Vad som avgör 

tolkningen är den kontext i vilken trädmodellen befinner sig. Alla personerna i trädet är 

passiva, får lika stort utrymme och är visualiserade i likvärdiga porträttbilder utan vidare 

beskrivning än vilken relation de har till den person som beskrivs som “Myself” (Collins, 

2012:21). På så sätt tolkas inte personerna i den övre raden av släktingar som mer mäktiga än 

de som finns placerade längst ner. Skillnaderna i analysexemplen lyfts för att synliggöra att 

dess respektive kontext har varit avgörande för att tolka om de representerat maktordning eller 

inte. Detta lyfts även för att tydliggöra att andra eventuella tolkningar är möjliga. 

 

Vid analysen av läroböckerna upptäcktes det att övervägande antalet av familjerna hade ett 

eller flera husdjur som de inkluderade i familjen. Det har inte varit en del av analysen men 

kan vara en upptäckt värd att göra fortsatt forskning om. Förslagsvis genom att undersöka hur 

representationen motsvarar samhället och om djurart och antal husdjur kan kopplas ihop med 

exempelvis klass. Andra aspekter som kommit till ytan under arbetets gång och som är 
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relevanta att undersöka är läroböckers representation av klass och etnicitet. Ur didaktisk 

synvinkel är detta relevant för att få syn på elevernas möjligheter till, eller begränsning av, att 

identifiera sig med materialet. Dessutom skulle en sådan undersökning kunna synliggöra om 

läroböcker bidrar till att utmana eller befästa strukturer och normer kopplade till etnicitet och 

klass. Dessa upptäckter ryms inte inom ramen för uppsatsen men är relevanta inför fortsatt 

arbete.  

8.2.2. Hur presenteras heteronormativitet och genus? 

Samtliga elva familjer som presenteras innehåller heterosexuella parrelationer mellan män 

och kvinnor. Eftersom inga alternativa könstillhörigheter eller relationer introduceras visar 

detta mönster på den heteronormativitet och underrepresentation av transpersoner som även 

Berge och Widding (2005) upptäckt i de läroböcker de analyserat. Eilard (2008) urskiljer ett 

ökande mönster av heteronormativitet genom tiden i de läseböcker hon analyserat. En sådan 

ökning går inte att urskilja i det resultat som presenterats för undersökningen då alla relationer 

som visas, oberoende av tidsperiod, utgörs av heterosexuella par. Därför är en ökning omöjlig 

utifrån urvalet av material. För att undersöka om en liknande ökning, eller minskning, är 

rådande i de läroböcker i engelska som riktar sig mot årskurs fyra behöver ett större urval av 

böcker analyseras. 

 

Relevant för diskussion är Fagrells (2000) doktorsavhandling som problematiserar genus och 

maktordningar. Även i den finns heteronormativa formuleringar. I kapitlet som behandlar 

barns meningsskapande samt fenomen som interaktion och beröring finns formuleringen: 

“Lika betydelsefullt är frånvaron av lek och kel liksom vem av mamman och pappan som är 

mest aktiv i kontakten med barnet...” (Fagrell 2000:89). Förgivettagandet att barnet har en 

mamma och en pappa bidrar till reproduktionen av heteronormativa mönster, trots att 

avhandlingen generellt fokuserar på att synliggöra normer och ifrågasätta strukturer. Detta är 

ett exempel på hur även normkritiska texter kan ge en normativ version av världen. 

 

I Eilards (2008) avhandling visas att könsstereotypa attribut framställs allt tydligare i 

läseböckerna genom tiden. En sådan utveckling finns varken återspeglad eller motsagd i 

resultatet för denna undersökning. I de tidigare producerade läroböckerna visar två av 

familjerna på tydliga könsstereotypa attribut, två visar attribut som utmanar traditionella 

könsnormer och en familj visar varken könsstereotypa eller normutmanande attribut. I de 

senare läroböckerna visar en familj tydliga könsstereotypa attribut, en familj visar attribut som 
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utmanar traditionella könsnormer och fyra familjer uppvisar både könsstereotypa och 

normutmanande attribut. Om man endast ser till de könsbundna attributen finns en minskning 

genom tiden, från två familjer till en familj. Om man däremot räknar in den kategori av 

familjer som presenterar både tydliga könsstereotypa attribut och de som har attribut vilka 

tydligt utmanar traditionella könsnormer finns fyra representerade i de senare läroböckerna 

men ingen representerade i de tidigare läroböckerna. Hur utvecklingen ser ut beror alltså på 

hur resultaten utläses.  

 

Viktigt att nämna vid jämförelser är att kategoriseringen av attribut grundar sig i teorier av 

Butler (1990) och Hirdman (1990). Dessutom kopplas de till forskning av Nordberg (2005), 

Fagrell (2000) och Grahn (2008), vilket avgör vad som ryms inom varje kategori. Om andra 

perspektiv, med andra definitioner, används kan resultatet variera vilket betyder att en 

undersökning som liknar denna skulle kunna få ett annat resultat. Detta kan även förklara 

likheter och skillnader mellan denna undersöknings resultat och resultaten av den 

presenterade tidigare forskningen. Dessutom är respektive studies resultat beroende av den 

empiri som har undersökts. Alla studier har använt sig av olika empiri vilket gör att resultaten 

skiljer sig från varandra. Vad som däremot stärker reliabiliteten av uppsatsens resultat är 

genomgående transparens vilket tillåter läsaren att reproducera analysen. 

 

Steyers (2014) analys av barnlitteratur och Grahns (2008) studie av läromedel visar att 

kvinnor underrepresenteras, vilket inte stämmer överens med resultatet för denna 

undersökning. Om förhållandena mellan denna analys och Steyers (2014) och Grahns (2008) 

analyser är jämförbara, gällande kön, kan dock ifrågasättas då uppsatsen fokuserar på 

konstellationer av familjer där ett genomgående heteronormativt mönster går att urskilja. 

Heteronormativitet förutsätter i sin tur existensen av både kvinna och man, vilket redan på 

förhand kan utesluta en markant underrepresentation av kvinnor. Däremot finns exempelvis 

barn och barnens vänner representerade i läroböckerna vilket vid en innehållsanalys skulle 

kunna avgöra om något av könen är i majoritet eller minoritet. Detta ryms dock inte i 

undersökningen, men kan vara en relevant förlängning vid fortsatt arbete.  

 

Steyer (2014) redovisar att den analyserade barnlitteraturen presenterar könsstereotypa bilder 

av kvinnor och män, vilket till viss del även går att urskilja i denna undersökning av 

läroböcker i engelska. Tolkningen av representationen är dock tvetydig, vilket även framkom 

i diskussionen ovan i jämförelsen med Eilards (2008) avhandling. Av resultatet i denna 
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undersökning går det att utläsa att tre av de analyserade familjerepresentationerna visar 

tydliga normutmanande attribut, vilka enligt Steyer (2014) kan inspirera och utveckla bilden 

av barn- och föräldraskap. Lika många familjerepresentationer visar dock upp tydliga 

könsbundna attribut. Om dessa påverkar läsarens upplevda förväntningar på barn- och 

föräldraskap kan de, enligt Steyers (2014) perspektiv, få negativa konsekvenser för både barn 

och vuxna. Detta resonemang belyser vikten av att arbeta utifrån en normkritisk pedagogik för 

att fokus på att synliggöra normer och strukturer ger verktyg att förhålla sig till och ifrågasätta 

dessa. Oavsett vilka läroböcker som används i skolan är det viktigt att både lärare och elever 

har ett kritiskt förhållningssätt till dessa så att eleverna får chansen att skapa en egna 

identiteter gällande bland annat kön utan att påverkas åt något håll av innehållet i böckerna. 

Genom att arbeta normkritiskt får eleverna verktyg som de kan möta normerna med och 

undvika negativa konsekvenser av dessa, oavsett vilka normer läroböckerna förmedlar.  
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9. Slutsats 

Undersökningen visar att det första kapitlet i läroplanerna från 1994 och 2011 överlag har 

liknande formuleringar vad gäller heteronormativitet, genus och familjekonstellationer samt 

att formuleringarna öppnar för inkludering och mångfald. Den enda viktiga skillnaden dem 

emellan är den senare läroplanens riktlinjer för hantering av diskrimineringsgrunderna, vilka 

ännu inte fanns i den tidigare läroplanen. Läroplanernas öppenhet för inkludering och 

mångfald återspeglas däremot inte i de analyserade läroböckerna. Analysen synliggör 

kärnfamiljer, utvidgade kärnfamiljer och ombildade familjer men lämnar alternativa 

familjekonstellationer som ensamstående föräldrar och homosexuella föräldrar utanför 

innehållet, trots att dessa finns representerade i samhället. Detta gäller både de tidigare och de 

senare producerade läroböckerna. Ett genomgående mönster i alla böcker är 

heteronormativiteten med tydligt framskrivna heterosexuella parrelationer mellan vuxna, både 

inom och utanför kärnfamiljen. Läroplanernas riktlinjer för motverkan av kvinnliga och 

manliga könsroller efterföljs i delar av empirin, medan andra delar bidrar till att förstärka 

traditionella könsroller genom attribut och handlingar. Dessa upptäckter kan ge en 

medvetenhet vilken är nödvändig för genomförande av en normkritisk pedagogik där 

traditionella normer och strukturer ska synliggöras. På så sätt kan oreflekterad reproduktion 

av traditionella normer förebyggas. Om läroböcker kritiskt granskas och väljs med stor 

medvetenhet finns möjligheter för lärare att därigenom möta alla elever utifrån deras olika 

livssituationer och hemförhållanden. Detta är viktigt för att ingen elev ska känna sig 

diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning, oavsett om 

det berör eleven själv eller elevens familj.  
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11. Bilaga 

Mall för analys 
Teoretiska utgångspunkter: 

1.     Kärnfamiljen 

2.     Heteronormativitet 

·       Den heterosexuella matrisen 

·       Genussystemet 

3.     Normkritiskt perspektiv 

·       Den dolda läroplanen 

 

Metod: 

1.     Visuell textanalys 

·       Versioner av världen: 

Konceptuella processer: 

analytiska processer, symboliska processer, klassificerande processer 

Omständigheter: var? när? hur? med vad? 

2.     Kvalitativ diskursanalys 

·       Maktförhållanden 

·       Verkligheten formad av språket 

·       Mönster och normer 

·       Texters konstruktion och reproduktion av samhällsstrukturer 

 

 


