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Sammanfattning 

Det finns en överenskommelse mellan Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 
andraspråk [GNPSSA] och Skolverket som fastslår att de nationella proven inte får missgynna 
någon utifrån diskrimineringsgrunderna eller sociala bakgrund. Nationella proven ska tillika 
synliggöra och inkludera grupper utifrån diskrimineringsgrunderna. Att synliggöra en grupp utan 
att förstärka skadliga stereotyper och därmed inte missgynna samma grupp kan vara ett komplicerat 
uppdrag. Vi valde därför att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur detta dubbla uppdrag 
hanteras i de frisläppta nationella provens texthäften i årskurs 3, 6 och 9. Detta gjorde vi utifrån tre 
forskningsfrågor. Dessa handlade om huruvida normer, utifrån diskrimineringsgrunder, utmanades 
eller reproducerades och hur Kumashiros teori kring normkritisk pedagogik kom till uttryck samt 
hur GNPSSA resonerade kring valet av texterna. 

 
Vi gjorde en kvalitativ innehållsanalys av de frisläppta texthäftena från de nationella proven från 
årskurs 3 mellan åren 2009-2015, årskurs 6 mellan åren 2012-2015 och årskurs 9 mellan åren 2009-
2013. Texthäftena analyserades utifrån hur de olika diskrimineringsgrunderna och social bakgrund 
representerades. Analysen visade att normer kring de olika diskrimineringsgrunderna sällan 
utmanades och när det gjordes var främst ur ett perspektiv där normen inte ifrågasattes. Slutsatsen 
blev att inga grupper utifrån diskrimineringsgrunderna missgynnades i texthäftena men att många 
grupper inte blev inkluderade eller synliggjorda. Där texterna gav upphov till viss normkritik var 
det främst normkritik som gav upphov till utpekande av de andra. Till sist kunde vi konstatera att 
GNPSSAs dubbla uppdrag med att å ena sidan synliggöra och inkludera och å andra sidan inte 
missgynna någon grupp utifrån social bakgrund eller diskrimineringsgrunderna var problematiskt 
och svårt att uppnå.  

 
Nyckelord: normkritik, nationella prov, diskrimineringsgrunder, Andrafiering 
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Inledning 

Alla kurser under det sista året av grundlärarutbildningen har haft en gemensam nämnare - 
nationella proven. På ett eller annat sätt har varje kursledare diskuterat dessa utifrån antingen olika 
perspektiv eller utifrån de debatter som förekommit i media kring proven. Fokus i debatten har 
legat på resultaten av nationella prov, antingen är de orättvisa, tas för mycket eller för lite i 
beaktande vid betygsättning. I våra kurser har det förts diskussioner om att staten mer och mer 
använder sig av prov och utvärderingar för att styra skolan och lärarens individuella avvägningar 
vid bedömningar av prov. Med den kunskap vi fått kan vi konstatera att det finns både för- och 
nackdelar med nationella proven.  

 
Efter att ha skrivit våra två tidigare självständiga arbeten med fokus på normkritik insåg vi att just 
det perspektivet saknas i diskussioner och debatter om nationella prov. Proven ska vara objektiva 
och verka för en jämlik utbildning och betygsättning. Efter att vi har förkovrat oss i normkritik  
under tidigare självständiga arbeten har vi insett att normer förmedlas i allt inom utbildning. I 
nationella proven förmedlas inte bara normer om vilka kunskaper elever ska besitta utan också om 
hur samhället ser ut och hur elever borde vara och agera. Skolverket är medvetna om att normer 
och värderingar förmedlas i de nationella proven. De har tillsammans med de lärosäten som 
konstruerar nationella proven en överenskommelse där det står att: 

 
Diskrimineringslagen 1 § (2008:567) ligger till grund för hur prov och provmaterial ska 

utformas så att de inte missgynnar elever utifrån någon av de grunder som anges i 1 § 

diskrimineringslagen eller utifrån social bakgrund. Lärosätet ska vidare sträva efter att prov 

och provmaterial innehållsligt varieras så att de inkluderar och synliggör även de grupper 

som definieras i 1 § diskrimineringslagen. (2.7.4-2017:1432). 

 
Överenskommelsen betonar vikten av att inkludera och synliggöra olika grupper i samhället och 
att inte missgynna någon utifrån diskrimineringsgrunderna eller social bakgrund. Det här är ett 
svårt uppdrag lärosätena har fått eftersom det är en problematisk avvägning mellan att synliggöra 
en grupp och att inte stereotypisera den (Kumashiro, 2002, s. 42). Huruvida lärosätena uppfyllt 
Skolverkets överenskommelse har inte tidigare undersökts. Forskning som gjorts tidigare har 
istället fokuserat på elevers resultat i nationella proven. Vår intention med detta arbete är därför att 
undersöka hur provkonstruktörerna hanterar denna konflikt mellan att dels synliggöra och dels att 
inte missgynna elever utifrån diskrimineringsgrunderna. Vi har valt att fylla denna kunskapslucka 
med en undersökning av de frisläppta nationella provens texthäften för ämnena svenska och 
svenska som andraspråk från grundskolan. Vi har även använt kompletterande material för att få 
en fördjupad inblick i hur valet av texterna utförs. 
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Arbetsfördelning 

Vi har utfört studien tillsammans. Janina Sjöholm har skrivit metdoavsnittet och Frida Ahlsved 
Tidén har skrivit teoriavsnittet. Resterande delar har vi skrivit och bearbetat tillsammans. I den 
första delen av analysen delades materialet upp mellan oss och därefter sammanställdes analysen 
och resultatet gemensamt.   
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Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs de lagar och direktiv som nationella proven ska utformas efter samt hur 
normer förmedlas i skolan och i pedagogiska texter.  

Nationella prov 

Historik och syfte 

Det har funnits standardiserade prov i Sverige sedan enhetsskolans införande men proven har sett 
olika ut under åren (Gustafsson, Cliffordson & Erickson, 2014, s. 23). De nationella proven 
infördes på mitten av 1990-talet i samband med att betygen blev målrelaterade och statens behov 
av utvärderande ökade (ibid., s. 14). Nationella proven har funnits i årskurs 3 sedan 2008/9, i 
årskurs 6 sedan 2011/12 och i årskurs 9 sedan 1997/89 (Skolverket, 2018, s. 3). 
 
Syftet med nationella proven är enligt Skolverket att få en likvärdig bedömning och betygsättning 
av elevernas prestationer medan de även ska syfta till en analys om kunskapskraven i de olika 
årskurserna uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå (Skolverket, 2018, s. 3). 
Nationella provens ska vid betygssättning ha en särskild betydelse (Utbildningsutskottet 2017:18 
UbU5).  

Utformande 

Det finns prov i svenska/svenska som andraspråk [SVA] i årskurs 3, 6 och 9. Proven i 
svenska/SVA ska, på uppdrag av Skolverket, konstrueras av Gruppen för nationella prov i svenska 
och svenska andraspråk [GNPSSA] på Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet 
(Skolverket, 2017:1432, s. 1). Det är två personer som arbetar med respektive årskurs och alla 
anställda har tidigare varit lärare i grundskolan eller på gymnasiet. Varje år har de nationella proven 
ett tema som GNPSSA måste arbeta utefter, detta kan till exempel vara “Bygga broar” (e-post 
GNPSSA, 2019-04-03). Till provet i svenska/SVA finns texter som eleverna ska svara på 
läsförståelsefrågor till, ha som inspiration vid eget skrivande samt i vissa fall inspiration till muntlig 
framställning. I årskurs 3 är detta en berättande och en beskrivande text medan det i årskurs 6 och 
9 är texthäften med längre och kortare texter av olika genrer. Dessa texter väljs av GNPSSA från 
redan existerande texter. De letar efter texter på bibliotek, internet, dagstidningar, låttexter och de 
måste passa till det övergripande temat som finns. Dessa texter används vid utprövningar av 
nationella prov i olika skolklasser och eleverna får ge sina åsikter om vad de tycker om texterna. 
Enheten för nationella prov på Skolverket kan också ha åsikter på texterna om de anser att något 
innehåll kan anses vara stötande och i så fall kan GNPSSA bli ombedd att förändra eller byta ut 
texten (e-post GNPSSA 2019, 04-03, Intervju m. GNPSSA 2019-04-08). 
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Dokument som de nationella proven ska utgå ifrån 

I Skollagen står det att syftet med utbildningen är att alla barns och elevers utveckling och lärande 
ska främjas. I lagen står det även att diskrimineringslagen måste följas (2010:800, 4,5). 
Diskrimineringslagen är utformad för att diskriminering ska motverkas utifrån följande sju 
diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (SFS 2008:567).  
 
Alla nationella prov är konstruerade utefter läroplanerna: Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, föreskoleklassen och fritidshemmet [Lpo94] eller Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11]. Bägge läroplanerna har en skrivning om att ingen i 
skolan ska utsättas för diskriminering utifrån diskrimingeringsgrunderna och att skolan aktivt ska 
motverka detta (Lgr11, 2018, ss. 5-6 & Lpo94, 2006, ss. 3-4). Skillnaden mellan läroplanerna är att 
i Lgr11 i reviderad upplaga (2018), finns könsöverskridande identitet eller uttryck som 
diskrimineringsgrund medan den inte finns med i Lpo94 eftersom det tillägget i lagen trädde i kraft 
2015 (SFS 2014:958). 
 
Som tidigare nämnts i inledningen finns en överenskommelse mellan Skolverket och de lärosäten 
som konstruerar de nationella proven, i det här fallet GNPSSA. Överrenskommelsen fastslår att 
provmaterialet inte får missgynna någon utifrån diskrimineringsgrunderna och att lärosätet ska 
sträva efter att innehållsligt variera proven så att de synliggör och inkluderar grupper som innefattas 
av diskrimineringsgrunderna och social bakgrund. Texterna ska också, enligt samma 
överenskommelse, vara anpassade utifrån elevernas ålder (2.7.4-2017:1432). Denna 
överenskommelse har, enligt talesperson på Skolverket, varit liknande under de senaste 10 åren (E-
post från Skolverket, 2019-05-06).  

Definition av diskrimineringsgrunderna 

Begreppen i diskrimineringslagen definieras i lagen och Diskrimineringsombudsmannen gör en 
djupare definition. Kön definierades av att någon är kvinna eller man. DO skriver att förbudet mot 
könsdiskriminering även omfattar personer som planerar att ändra eller har ändrat sin 
könstillhörighet. Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig 
som kvinna eller man eller ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än deras juridiska (2008:567). 
Diskrimineringsgrunden avser därför transpersoner, vilket är människor som bryter mot samhällets 
normer för könsidentitet och könsuttryck (Diskrimineringsombudsmannen, 2019).Vi har, precis 
som DO valt att använda begreppen könsidentitet eller könsuttryck istället för lagens begrepp 
“könsöverskridande” då det kan riskera att stärka en bild av människor som avvikare där det finns 
normer och föreställningar om kön.  
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Etnisk tillhörighet innebär enligt lagen antingen nationellt- eller etniskt ursprung eller hudfärg 
(2008:567). Enligt DO innebär etniskt ursprung att personer har ett “relativt enhetligt 
kulturmönster”. Till exempel personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna. Med 
nationellt ursprung avses personer med samma nationstillhörighet 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2019).  
 
Enligt lagen innebär funktionsnedsättning en person som har varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar till följd av en skada eller en sjukdom (2008:567). Enligt DO är 
funktionsnedsättning något som en person har, inte något som en person är 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2019).  
 
Enligt lagen innebär sexuell läggning personer som har homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 
läggning. Med ålder avses en persons uppnådda levnadslängd  (2008:567).  
 
Religion eller annan trosuppfattning definierades inte i lagen. DO definierade religion som religiösa 
åskådningar. Annan trosuppfattning innebär övertygelser som har sin grund i en religiös åskådning 
eller finns i samband med en sådan, till exempel agnosticism eller ateism 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2019). 

Normer i skolan och i text 

Normer är det som anses vara normalt och förgivettaget i vardagen och i samhället. I samband 
med att det finns en norm finns det också något som normen mäts emot, det som inte är det 
normala. De olika diskrimineringsgrunderna är fyllda med normer. Till exempel finns det starka 
normer kring hur en kvinna eller en man ska agera, det vill säga i diskrimineringsgrunden kön. 
Genom att det finns normer kring något skapas också kategorier att identifieras utifrån. Det blir 
ett vi- och demtänkande som skiljer normen från de som inte tillhör normen. I skolan kan normer 
både reproduceras eller utmanas (Martinsson & Reimers, 2014, ss.12-14, 26). 
 
I skolan används texter i form av skönlitteratur och pedagogiska texter som förmedlar normer till 
eleverna om vad som är ett ”normalt” liv, ”normala” känslor och ”normalt” utseende. Barn 
påverkas av de texter som finns i skolan (Kåreland, 2009, s. 104). Texter som eleverna påbjuds i 
svenskundervisningen påverkar deras föreställningar och värderingar om vad som är rätt och fel 
(ibid. 2009, s. 120). Barnlitteratur som porträtterar barndomen är skrivna av vuxna som själva har 
tolkat vad barndomen är för något. Det dessa författare skriver om är attityder till en barndom de 
själva har konstruerat. När barn läser böckerna ska de relatera till det som författarna anser är 
barndom och detta blir en icke ifrågasatt maktkamp. Barnböcker kommer alltid, på något vis, 
manipulera de som läser, både barn och föräldrar (Hunt, 2004, s. 51). Enligt Skolverket ska de 
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nationella proven genomföras i den vanliga undervisningen och tillhör därför ett inslag av 
normreproducerande eller utmanande av normer i skolan.  
 
Med utgångspunkt i de förutsättningar  som beskrivits ovan är det relevant att undersöka vilka 
normer som förmedlas kring diskrimineringsgrunderna och social bakgrund i texthäften som 
används i nationella proven.  
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Forskningsöversikt 

Det finns ringa forskning om de normer som reproduceras i texterna till nationella proven. 
Nationella proven är pedagogiska texter och det är även läroböcker. Eftersom proven utgör en 
provsituation som ska användas i undervisningssyfte har vi valt att undersöka kunskapsläget om 
normer i läroböcker då texterna som används i de nationella proven kan ses som likvärdigt material 
med dessa. Det finns dock skillnader mellan nationella prov och läroböcker, exmpelvis används 
läroböcker under en längre period och inte i samma utvärderingssyfte som de nationella proven. 
Vi anser att dessa skillnader måste tas i beaktan men med tanke på att det finns mycket forskning 
om läroböcker men ingen forskning om normer i nationella proven väljer vi ändå att vår 
forskningsöversikt utgår från dessa. Forskare på detta område menar att läroböcker är texter som 
är multimodala sociala konstruktioner som speglar samhällets normer, ideal och värderingar 
(Mattlar, 2008, s. 37; Eilard, 2008, s. 22). Nedan presenteras forskning som är uppdelad utifrån 
diskrimineringsgrunderna och hur dessa har representerats i läroböcker.  
 
Det finns en rapport från Skolverket som är en sammanställning av fem undersökningar om hur 
etnisk tillhörighet, sexualitet, religion/trosuppfattning, funktionshinder eller kön uttrycktes i 
läroböcker. Forskare med specialkompetens på vardera ämne har gjort självständiga 
undersökningar men på samma empiri. Empirin är 24 granskade läroböcker i ämnena biologi, 
religion, samhällskunskap och historia som riktades mot årskurs 7-9 och gymnasiets första kurser 
(Skolverket, 2006, s. 16). Uppdraget forskarna fått från Skolverket var ämnat att analysera de 
utvalda läroböckerna med avseende på om de var i enlighet med läroplanens värdegrund, vilket 
innebär att deras syfte var att synliggöra om och i så fall hur diskriminering eller andra former av 
kränkningar på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder förekom i texterna (2006, s. 6). Vi presenterar deras resultat i samband med varje 
berörd diskrimineringsgrund. 

Kön och könsidentitet eller uttryck i läroböcker 

Det görs ofta en skillnad mellan begreppen kön och genus. Begreppet kön innebär det biologiska 
och genus innebär något som är socialt och kulturellt konstruerat. Trots detta använder lagen ordet 
kön och den forskning vi har läst begreppet kön synonymt med begreppet genus (Eilard, 2008, s. 
30; Berge & Widding, 2006, s. 6). Därför har vi på samma sätt valt att använda oss av begreppet 
kön. Under rubriken inkluderar vi även könsidentitet eller uttryck vilket innefattar transpersoner.   

 
Som tidigare nämnts finns det ingen akademisk forskning på själva provet eller provmaterialet till 
nationella proven, emellertid finns det en annan studentuppsats som gjort en kvantitativ analys 
utifrån diskrimineringsgrunderna på texthäften i de nationella proven som används på gymnasiet, 
totalt 54 texter (Forestam, 2016, ss. 6, 14). Efter analys av diskrimineringsgrunderna kön och 
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könsidentitet såg Forestam att det fanns fler män än kvinnor i texterna och det endast fanns en text 
där personerna agerar könsöverskridande (2016, s. 21). 
 
Det finns desto mer forskning på läroböcker. Eilard undersökte förändringen i läseböcker i den 
svenska grundskolans tidiga år. Empirin var drygt 60-tal läseböcker för årskurs 1-3 utgivna mellan 
år 1962 och 2007. Avhandlingens syfte var att synliggöra och utforska representationer av genus, 
etnicitet och generation i texter och i bilder (2008, ss. 23-24). Eilard diskuterade en jämställdhets 
diskursordning som har funnits med i läseböckerna sedan Lgr69 implementerades. De senare 
läseböckernas jämställdhet innebar att flickor och kvinnor framstod som starka individualister i 
förhållande till pojkar och män som hade en mjukare framtoning. I de allra senaste läseböckerna 
syntes en vändning mot mjukare, känsligare och reflekterande feminina ideal, inte minst då det 
gäller pojkarna. Dock fanns en annan bild av flickor som sexualiserade och pojkar hade det rätta 
omdömet på flickors utseende (2008, ss. 359, 363, 422-423).  
 
Mattlar har gjort en ideologianalys utifrån kön, etnicitet och klass på fem läroböcker inom ämnet 
svenska som andraspråk, publicerade mellan åren 1995-2005 (2008, ss. 21, 24). Sammanfattningsvis 
fanns en manlig dominans i böckerna och framförallt var det få icke-västerländska kvinnor som 
fanns representerade (2008, s. 77).  
 
På Skolverkets uppdrag tog Berge och Widding avstamp i den statliga diskursen om jämställdhet 
och ställde övergripande frågor till både texter och bilder i de 24 analyserade läroböckerna. 
Resultatet visade att transpersoner inte hade någon som helst prioritet av de läroböcker som 
granskats eftersom de var en kraftig underrepresentation med endast fyra tillfällen där 
transpersoner blev omnämnda. Dock var texterna huvudsakligen könsneutrala vilket innebär att 
tolkningen kan vara öppen för alla att identifiera sig med det som står skrivet, oavsett 
könstillhörighet. Sammanfattningsvis var de granskade läroböckerna präglade av en manlig norm 
då män och pojkar var överrepresenterade i läroböckerna (2006, ss. 28-29). 

Etnicitet i läroböcker  

På Skolverkets uppdrag har Runblom granskat de 24 läromedlen med fokus på etnisk tillhörighet. 
Etnisk tillhörighet tolkade han i bred bemärkelse och menade att det kan uttryckas explicit, till 
exempel genom att säga amerikan men också implicit i möten mellan kulturer och på en 
internationell nivå (2006, s. 13). Fokus låg på kulturarvet i västerlandet och i Europa. Det menade 
Runblom dock till viss del kan vara befogat eftersom läromedlen ska utgå från läroplanen som 
också har ett västerländskt fokus (2006, s. 49). Det fanns få beskrivningar av minoriteter i både 
Sverige och utanför och det mångkulturella samhället som finns i Sverige idag skildras inte alls 
enligt Runblom (2006, s. 45). Han menade dock att det inte fanns några stereotyper i läromedlen 
och att varken individer eller grupper skildrades på ett diskriminerande sätt (2006, s. 47).   
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Mattlar såg i sin analys att det var ett tydligt eurocentriskt fokus i de flesta böcker. Han såg även att 
det i få eller inga texter fanns en person med invandrarbakgrund. Utifrån etnicitet skildrades det 
mångkulturella samhället i böckerna men främst på ett ytligt sätt. De undersökta böckerna 
framhävde att alla i grunden har en gemensam värdegrund, de skildrade inte individer som olika 
utan som i grunden lika (2008, s. 122).  

 
I de läseböcker Eilard undersökte var det allra mest stabila i materialet angående etnicitet den 
koloniala diskursen. De uppenbara rasistiska elementen som förekom i tidigare läroböcker var 
borta i de senaste läroböckerna. Dock ifrågasatte hon att materialet var helt fritt från rasism då hon 
ansåg att det möjligtvis levde kvar omedvetna rasistiska stereotyper i form av dold rasifiering. 
Studien visade att det i senaste läseböckerna fanns barn med olika social och kulturell bakgrund 
som kom till tals, men deras utrymme begränsades (2008, ss. 419-421). Eilard menade att det aldrig 
fanns en huvudperson, som helt och hållet hade sina rötter i ett annat land än Sverige. När personer 
som bar etniska markörer, som till exempel slöja och svart hudfärg, marginaliseras de på olika sätt. 
Hon menade dock att detta borde ses som ett försök till inkludering och normalisering (2008, ss. 
427, 430). Forestam (2016, s. 22) såg att svensk nämndes få gånger i texthäftena för nationella 
proven och att andra nationaliteter och etniciteter nämndes i alla texthäften men olika mycket. 

Religion i läroböcker 

På Skolverkets uppdrag har Härenstam granskat de 24 läromedlen men begränsat sin granskning 
till läroböckerna i historia, religionskunskap och samhällskunskap och dessutom avgränsades 
undersökningen till hinduismen och islam. De muslimer som fanns i alla de undersökta 
läroböckerna representerade i huvudsak militant islam. När det gällde hinduismen var läget något 
annorlunda. Hinduismen målades upp så att den uppfattades som en religion i relativt stor 
samstämmighet med värdegrunden i läroplanerna (2006, ss. 46-48). Forestam undersökte om och 
i så fall vilken religion som kom till uttryck i texterna och resultatet var att det fanns med i 5 av 54 
texter och av dessa var alla omnämnanden om islam (2016, s. 23). 

Funktionsnedsättning i läroböcker 

Gustavsson och Nyberg har på uppdrag Skolverket undersökt funktionsnedsättning 
(funktionshinder i rapporten). Resultatet av läroboksanalysen visade att i de 24 granskade 
läromedlen lyste funktionsnedsättningar med sin frånvaro. De såg också att de bilder som 
framförallt användes när funktionsnedsättningar skulle visas var bilder på personer i rullstol och 
barn med Downs syndrom (2007, s. 24). I sin granskning såg de att alla läroböcker hade lite 
förekomst av personer med funktionsnedsättningar. När det förekom beskrevs det ur ett 
problemperspektiv och att personer inte kunde leva ett gott liv samt att de har drabbats av något 
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hemskt. De såg också att personer med funktionsnedsättningar främst lyftes fram på ett stereotypt 
sätt där deras funktionsnedsättning var det som var fokus (2005, ss. 51, 54). Även om Eilards 
huvudsyfte inte var att undersöka funktionshinder i texterna så sammanfattade hon att 
undersökningen visade att funktionshindrade fanns med i 1970-talets läseböcker men glöms sedan 
bort. Det handlade dock alltid bara om ett fåtal barn, aldrig om en majoritet (2008, s. 427). 

Sexuell läggning i läroböcker 

Larssons & Rosén har granskat de 24 läromedlen med fokus på hur sexualitet framställs. I sin analys 
utgick de från ett queerteoretiskt perspektiv, vilket är ett kritiskt förhållningssätt till det som anses 
vara det normala, normen (2006, s. 6). I många läroböcker fanns en vilja om att texten skulle relatera 
neutralt och naturligt till homosexualitet. I de exempel Larsson och Rosén såg ledde detta istället 
till ett upekande av de homosexuella, de skulle bli tolererade men att de var inte en del av det 
normala - heterosexualiteten (ibid., s. 13) Sammanfattningsvis menade Larsson och Rosén att det 
fanns ett heteronormativt synsätt i alla läroböcker, både implicit och explicit (ibid., s. 37). Även 
Berge och Widding poängterar att de granskade läroböckerna överlag var heteronormativa (2006, 
s. 29). Annan sexualitet än hetero uttrycktes inte som något fel eller äckligt men i läromedlen finns 
en tydlig syn på att det är avvikande. 
 
Eilard såg samma tendenser i sin empiri då det allra mest påtagliga i materialet var ett 
heteronormativt fostrande tvåsamhetsideal, den heterosexuella parrelationen, som verkade ha 
ersatt det gamla kärnfamiljsidealet (Eilard, 2008, s. 423). Även i undersökningen av texthäftena för 
nationella proven visade Forestams undersökning  att heterosexualitet förekom flest gånger och att 
homosexualitet uttrycks i en text samt att bisexualitet inte fanns med någonstans (2016, s. 24).  

Ålder i läroböcker 

Eilard såg att läseböcker under 90-talet visade allt ur barnets perspektiv och föräldrarna var nästan 
helt frånvarande. Efter millinieskiftet porträtteras barn som kompetenta. Barnen och de vuxna 
ansågs vara på samma nivå i böckerna och barnen fick ta mer plats i böckerna medan föräldrarna 
inte var lika närvarande. Flickorna i böcker hade i de nyare böckerna var mer ”tonåriga” och 
betedde sig äldre än i de tidigare böckerna (Eilard, 2008, ss. 416-418). 

Social bakgrund i läroböcker 

Vår intention var att hitta forskning om social bakgrund i läroböcker men efter läsning av befintlig 
forskning kunde vi konstatera att social bakgrund är ett mångfasetterat begrepp som omfattar flera 
av de begrepp vi redan undersökt vilket ledde in oss på ett intersektionellt perspektiv. Eilard 
använde begreppet intersektionalitet för att illustrera samspelet mellan olika sociala hierarkier i 



 

 16 

människors relationer och identiteter som grundar sig på en kombination av bland annat social 
bakgrund, kön, etnicitet, sexualitet, ålder, funktionsfullkomlighet och religionstillhörighet (2008, ss. 
27, 29-30).  
 
Eilard hittade i sitt material två “nya” familjeideal, den etniskt svenska nya medelklassfamiljen och 
den nationellt gränsöverskridande, eller etniska hybridfamiljen som hon kallar dem. I båda 
familjetyperna stod mannen för det intellektuella, medan kvinnan visade sig oumbärlig inför både 
hushållet och för familjernas välbefinnande. Den sistnämnda familjetypen öppnade för ett bredare 
och mer inkluderande perspektiv där eventuella tomrum på olika sätt kunde fyllas med läsarens 
egna associationer. Barnen har dock i dessa fall genom antydningar i texten främst konstruerats 
som svenskar (2008, ss. 424-426). Ur ett intersektionellt perspektiv såg hon även att den muslimska 
flickan framstod som en symbol för ojämställdhet, förtryck och patriarkal kultur och den svarte 
pojken för en etnifierad underklassig machokultur (Eilard, 2008, s. 421).  
 
Mattlar såg i sin analys utifrån klass att det fanns stora skillnader mellan vilka klasser som 
uppmärksammades i böckerna, alltifrån arbetarklass och dess intressen till konsumtionssamhälle 
och medelklassens intresse. Det var ett svenskt, nationellt och eurocentrisk fokus (Mattlar, 2008, 
ss. 79, 177).   
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Teoretiska utgångspunkter 

Under teoretiska utgångspunkter presenteras det normkritiska perspektiv vi använt i vår analys av 
de frisläppta texterna i nationella proven. 

Normer i skolan 

Kumashiro är queerteoretiker och har gjort en teori kring “anti-oppressive education” vilket på 
svenska översätts till normkritisk pedagogik. Texter är alltid partiska  i den bemärkelsen att 
personen som skrivit texten, den som valt ut texten till texthäftet och eleven som läser texten 
kommer att tolka den olika beroende på vilken förförståelse de har (Kumashiro, 2002, s. 20). För 
att kunna granska texthäftena i nationella prov ur ett normkritskt perspektiv har vi valt att använda 
oss av Kumashiros teori. Skolan i sig upprätthåller normer och status quo. I normkritisk pedagogik 
kan det inte bara finnas en god intention eller ett kritiskt tänkande utan det måste göras ett visst 
arbete för att förändra strukturer och hur vi ser på normen (ibid., s. 11). 

 
Inom normkritisk pedagogik talas det om ett vi och de Andra (Other). Personer som ingår i normen 
blir det normala och neutrala. De andra är personer som inte passar in i den normen som  finns i 
skolan och i samhället som stort. När de Andra blir marginaliserade och jämförda mot normen 
kallas det för Andrafiering (Othered). Kumashiro fokuserar främst på elever med 
invandrarbakgrund,  elever som är fattiga, elever som är kvinnor- eller män som inte agerar 
tillräckligt maskulint samt elever som identifierar sig som queer. Han menar att teorin kan omfatta 
andra traditionellt marginaliserade grupper som funktionsnedsatta och personer med icke-kristen 
bakgrund (2002, s. 32). Kumashiro menar att en människa tillhör många olika grupper samtidigt, 
exempelvis kvinna, rasifierad och homsexuell, detta kallas för ett intersektionellt perspektiv där 
flera olika förtryck granskas samtidigt (ibid., s. 56).  

 
Kumashiro och många med honom menar att det finns en vithetsnorm i skolan. Med det menar 
han att vithet anses vara det normala och det autentiska. I samhället finns också en norm som 
främjar män och då den heterosexuella mannen (Kumashiro, 2002, s. 51). Det betyder att personer 
som inte definieras som män och heterosexuella blir Andrafierade. Personer som inte definierar sig 
som varken kvinna eller man blir också Andrafierade eftersom de inte utgår från det binära 
könssystem som finns. Heterosexualitet är också en norm som genomsyrar samhället i stort, både 
vuxna och barn antas vara heterosexuella och något annat vore onormalt. Normkritiskt perspektiv 
utgår från en maktanalys och den normalitet som vi tar för givet.  
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Fyra olika förhållningssätt till normkritisk pedagogik 

Inom normkritisk pedagogik identifierar Kumashiro fyra olika sätt som utbildningen ska syfta till 
att minska diskrimineringen av de som blir Andrafierade enligt de olika normer som identifierats 
ovan. Från och med nu kommer begreppet de Andra involvera alla personer som inte tillhör de 
normer som vi presenterat ovan. Det första förhållningssättet, Utbildning för de Andra, menar att de 
Andra blir trakasserade och diskriminerade i skolan. Detta sker eftersom alla har förutfattade 
meningar kring hur de Andra ska vara. För att minska diskriminering och öka inkludering ska 
mångfalden bland eleverna uppmärksammas i undervisningen och i skolan. Kumashiro menar att 
det är bra att personer i skolan blir uppmärksammade på skillnader och mångfald men att det finns 
en stor risk i att de andra ses som problemet och inte att normen ifrågasätts. De kategorier som 
finns blir stelnade och de förändras inte genom att skillnaderna blir uppmärksammade (Kumashiro, 
2002, ss. 32-39).  

 
Det andra förhållningssättet, Utbildning om de Andra, är liknande det första förhållningssättet men 
fokuserar på att alla elever måste lära sig om de andra för att kunna acceptera och tolerera dem. 
Förtrycket kommer ifrån att det finns mindre kunskap om de Andra. För att minska förtrycket ska 
alla elever lära sig om dessa grupper i skolan. Kumashiro menar att det är bra att fler grupper 
kommer in i undervisningen och att den kunskapen eleverna får är i viktig i sig. En svaghet i 
förhållningssättet är att genom att säga att fler grupper ska vara inkluderade kommer endast en viss 
berättelse kring den gruppen berättas och inte andra, det kommer leda till att stereotypen av 
personen från en viss grupp fasthålls. I detta förhållningssättet fokuseras det enligt Kumashiro för 
mycket på de Andra och inte normen (Kumashiro, 2002, ss. 39-44). 

 
Det tredje förhållningssättet, Utbildning som är kritiskt till privilegier och Andrafiering, fokuserar istället 
på normen och kritiserar den. I utbildningen ska fokus ligga på de strukturer i samhället som 
möjliggör normer och vad som ingår i det som anses vara normalt. Istället för att fokusera på vilka 
som är de Andra ska bli tolererade och en del av normen. Det handlar om vad som skapar förtryck 
och inte de som är förtryckta. Undervisningen ska också skapa förändring och handling från 
eleverna. Detta menar Kumashiro är en styrka med förhållningssättet, det handlar inte endast om 
att tillskansa sig kunskap utan också använda den till förändring. Det negativa med 
förhållningssättet menar Kumashiro är att kunskap inte automatiskt leder till handling och att 
genom att fokusera på förtrycket i sig försvinner det individuella och intersektionella i förtrycket, 
att det kan te sig olika för olika personer inom samma grupp (Kumashiro, 2002, ss. 44-50).  

 
Det fjärde förhållningssätt, Utbildning som förändrar elever och samhället, är utarbetat utifrån feministisk 
postruktualism och psykoanalys och den teori som Kumashiro själv utarbetat med hjälp av tidigare 
teoretiker i just postruktualism och psykoanalys (Kumashiro, 2002, s. 9). Inom det 
förhållningssättet är förtryck när stereotyper om en viss grupp reproduceras både i samhället på 
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strukturell nivå och i individuella möten. Till exempel reproduceras berättelsen om att 
heterosexualitet är det normala och neutrala medan homosexualitet är det onormala vilket i sin tur 
reproducerar heteronormen. När en berättelse om en viss sorts person reproduceras tillräckligt 
många gånger blir stereotypen neutraliserad och normaliserad och ses därefter som självklar. Ett 
förtryck är kontextuellt och en person kan bli förtryckt på olika sätt beroende på vilken grupp 
personen är i. Förtryck är därför individuellt och kan mångfaldigas, en person kan utsättas för flera 
förtryck. Identiteter är också könade eller rasifierade, exempelvis är identitet kvinna rasifierat som 
vit och identiteten svart könad som man (ibid., ss. 50-52, 98). Därför blir en person som är ickevit 
och homosexuell utsatt för ett sammansatt förtryck av både rasism och sexualitet, dessa två förtryck 
blandas och bildar ett nytt intersektionellt förtryck och det förtrycket situationellt (ibid., s. 56). 

 
För att arbeta normkritiskt utifrån det fjärde förhållningssättet måste eleverna försättas i en 
lärandekris. Det är en smärtsam och jobbig process. Enligt Kumashiro vill vi inte lära oss sådant 
som inte går ihop med det vi har lärt oss tidigare. Allt det som vi lärt oss kommer ifrån bestämda 
normer, för att kunna ifrågasätta normer måste vi också ifrågasätta oss själva och vårt eget 
privilegium. Det måste finnas ett arbete för att stoppa tänkandet kring partisk kunskap, vilket är 
stereotyper, och sådant som vi tror är fullständig kunskap. En viktigt del av teorin är att all kunskap 
är partisk och kan aldrig bli fullständig. När elever lär sig om sådant som utmanar deras tidigare 
kunskaper försätts de i en kris de måste arbeta sig igenom för att kunna förändra sin världssyn. I 
undervisning måste elever lära sig att se vad som inte berättas om exempelvis en viss etnicitet, vilka 
perspektiv av en viss nationalitet berättas i ett läromedel och vad lämnas ute (Kumashiro, 2002, ss. 
43, 62-65)? 
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Syfte och frågeställningar 

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk [GNPSSA] har ett dubbelt 
uppdrag då de enligt överenskommelsen med Skolverket dels ska synliggöra och inkludera och dels 
inte missgynna någon utifrån diskrimineringsgrunderna (2008:567) eller utifrån social bakgrund. 
Att synliggöra en grupp utan att förstärka skadliga stereotyper och därmed inte missgynna samma 
grupp kan vara problematiskt (Kumashiro, 2002, ss. 50-51). Utifrån ett normkritiskt perspektiv är 
syftet med studien att undersöka hur det dubbla uppdraget kommer till uttryck i de frisläppta 
nationella provens texthäften i årskurs 3, 6 och 9. 

 
Syftet mynnar ut i följande tre forskningsfrågor:   

• På vilket sätt reproduceras alternativt utmanas de normer som förmedlas i de frisläppta 
nationella provens texthäften i årskurs 3, 6 och 9 utifrån diskrimineringsgrunderna och 
social bakgrund?  
 

• Vilket/ vilka av Kumashiros förhållningssätt för normkritisk pedagogik går att urskilja 
i de frisläppta nationella provens texthäften i årskurs 3, 6 och 9? 

 
• Hur resonerar GNPSSA kring valet av texter till texthäftena i nationella proven och 

hur tar de sig an det dubbla uppdraget med att dels synliggöra och inkludera och dels 
inte missgynna någon utifrån diskrimineringsgrunderna?   
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Metod 

I följande kapitel är intentionen att beskriva hur studiens arbetsgång har förlöpt.  

Metod för datainsamling 

För att få en inblick i hur det dubbla uppdraget hanteras i de frisläppta nationella provens texthäften 
i årskurs 3, 6 och 9 användes tre olika material: texthäften, intervju och dokument. Huvudmaterialet 
var texthäftena som elever läser till nationella provet. För att få en djupare inblick valde vi att utöver 
texthäftena även intervjua GNPSSA och läsa de direktiv som fanns när proven konstruerades. 

Material och urval   

Till varje nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3, 6 och 9 fanns ett 
texthäfte där olika typer av texter sammanställts och valts ut av GNPSSA (E-post från GNPSSA 
2019-04-03). Det valde vi som vårt huvudmaterial till studien. Texthäftena valdes som material 
eftersom det är i texter som normer förmedlas och de är i dem man kan se hur 
diskrimineringsgrunderna förmedlas och hur det dubbla uppdraget behandlas. 
 
De texthäften som analyserades var tagna ur de prov som var frisläppta och de var hämtade från 
GNPSSA vid Uppsala universitet. I årskurs 3 har texthäften från 2009 till 2015 analyserats, i årskurs 
6 har texthäften från 2012 till 2015 analyserats och från årskurs 9 analyserades texthäften från 2009 
till 2013. Prov från senare år var fortfarande sekretessbelagda. Texthäftena såg olika ut för de olika 
årskurserna. För årskurs 3 fanns en berättande text och en beskrivande text medan det i de högre 
årskurserna fanns flera olika texter, allt från längre noveller eller utdrag ur romaner till korta dikter. 
Totalt innehöll texthäftena som analyserades 87 texter varav analysen gjordes på 66. Urvalet av 
texter gjordes utifrån om det fanns personliga pronomen i texten. Om det inte fanns gick inte 
texten att analysera utifrån diskrimineringsgrunderna eller social bakgrund eftersom det inte fanns 
en person med. Texter utan personliga pronomen var bland annat de beskrivande texterna, det vill 
säga faktatexter eller kortare texter. Vi valde att analysera de utvalda texterna som en helhet för att 
få en bredare bild av vad som generellt reproduceras alternativt utmanas i texterna som eleverna 
läser. Då studien omfattade de frisläppta texthäftena går det inte nödvändigtvis att generalisera 
resultaten till alla de texter som GNPSSA har valt ut under alla år som nationella proven i svenska 
och svenska som andraspråk funnits.  
 
Intervjuerna gjordes med de tre olika arbetsgrupperna på GNPSSA vilka är uppdelade utifrån 
vilken årskurs de skapar prov för. Provkonstruktörerna för årskurs 3 intervjuades muntligt och 
årskurs 6 och 9 intervjuades via e-post. Intervjuerna sammanställdes utifrån synen av gruppen som 
helhet eftersom de följer samma riktlinjer. GNPSSA har alltid jobbat utifrån samma direktiv, 
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dokument och lagar vilket gör det relevant att undersöka de hittills frisläppta proven. Den muntliga 
intervjun var tidsbegränsad och styrd av de frågor som ställdes vilket gör att man ska förhålla sig 
kritisk till det som blev sagt eller inte blev sagt. Under studiens framställning uppstod det flera 
frågor kring valet av texter och vi skrev e-post till GNPSSA med fler frågor för att komplettera 
vissa oklarheter. Utöver texthäftena och intervjuerna undersökte vi även de skriftliga direktiven 
gruppen har att förhålla sig till i konstruktionen av proven och provmaterialet, i detta fall 
texthäftena. 
 
Direktiven GNPSSA arbetar utifrån har vi främst beskrivit i bakgrunden för att skapa en förståelse 
kring kraven på utformandet. Överenskommelsen mellan Skolverket och GNPSSA är en 
uppdragsplan från Skolverket och begärdes ut därifrån. Dokumentet i sig har inte analyserats utan 
använts för att få en djupare förståelse av arbetet kring och med texthäftena till nationella proven.  

Databearbetning och analysmetod 

För att få en djupare insyn i textens innehåll valde vi att göra en kvalitativ innehållsanalys av 
texthäftenas skrifter och bilder. Vi har ett vidgat textbegrepp i vår analys där texten består av både 
skrift och bild samt hur de samspelar med varandra. Esaiasson et al. menar att en kvalitativ 
innehållsanalys lämpar sig när vissa delar av text tas ut som mer väsentliga, vilket i detta fall var 
innehåll som visar på någon av diskrimineringsgrunderna eller social bakgrund. Eftersom det 
relevanta kan ligga dolt under ytan krävdes en intensivläsning av alla texthäften där genomläsningar 
gjordes av materialet, dels snabbt och översiktligt och dels noggrant och med mer eftertanke (2012, 
s. 210). För att ta reda på vilket sätt normer förmedlades utifrån diskrimineringsgrunderna och 
social bakgrund granskades materialet kritiskt efter genomläsningen med hjälp av ett analysredskap 
som vi utformade efter studiens forskningsfrågor. 

Analysredskapet 

Analysredskapet utgjordes av preciserade frågor utifrån definitioner av diskrimineringsgrunderna 
samt Kumashiros normkritiska perspektiv på undervisning (se teori) som vi använde oss av för att 
fånga väsentliga aspekter som var relevant för studiens syfte (Esaiasson et al., 2012, ss. 136-137). 
Då vi utgick från att pedagogiska texter var multimodala sociala konstruktioner som speglade 
samhällets normer, ideal och värderingar (Mattlar, 2008, s. 37; Eilard, 2008, s. 22) var det självklart 
att även undersöka bilderna och ställa samma frågor till dem som till skriften. När vi analyserade 
texterna gjorde vi det som en helhet med bild och skrift tillsammans.  
 
I utformningen av analysredskapet till texterna definierades diskrimineringsgrunderna utifrån lagen 
(2008:567) men även utifrån Diskrimineringsombudsmannens (DO) mer specifika definition av 
varje diskrimineringsgrund. Varje analysfråga bestod, utifrån definitionen, av frågor kring om 
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normer reproducerades eller utmanades angående varje diskrimineringsgrund. Begreppen 
definierades enligt tidigare definiton av diskrimineringsgrunderna. 
 
Vi valde, precis som DO att använda begreppen könsidentitet eller könsuttryck istället för lagens 
begrepp “könsöverskridande” då det kan riskera att stärka en bild av människor som avvikare där 
det finns normer och föreställningar om kön. När vi analyserade texterna undersökte vi vilka 
personer som representerades och hur de framställdes utifrån de normer Kumashiro menar finns 
i samhället.  
 
Etnisk tillhörighet anlyserades genom att karaktärernas namn undersöktes utifrån om de var 
traditionellt svenskklingande eller om de klingade europeiskt eller utomeuropeiskt. Den sortens 
analys av namn kan vara problematisk eftersom det blir en diskussion om svenskhet och vad som 
egentligen är svenskt. Däremot anser vi att en analys av namnen är nödvändiga för att visa på de 
normer och stereotyper som finns.  
 
När vi analyserade funktionsnedsättning tittade vi efter alla uttryck av något annat än 
funktionsfullkomlighet, både sådant som stod explicit men även implict. Funktionsfullkomlighet 
är ett begrepp som används för att tala om personer utan funktionsnedsättning och funktionsnivå. 
Det används istället för normativa ord som till exempel ”normala elever”.  
 
Sexuell läggning analyserades genom att se vilka relationer, till exempel föräldrakonstellationer som 
uttrycktes i texterna, om någon karaktär visade ett kärleksintresse för någon och i så fall om den 
personen hade ett definierat kön. Om könet inte var uttryckt fanns fortfarande ett uttryck för 
sexualitet men det var inte explicit vilken sexualitet det handlade om. Vi var medvetna om att våra 
normer kring heteronormativitet kunde försvåra att se om det fanns ett kärleksintresse mellan två 
samkönade karaktärer.  
 
När vi analyserade ålder letade vi efter vilka åldrar som representerades och vilka maktrelationer 
som gick att urskilja mellan olika åldrar. 
 
När vi analyserade religion eller annan trosuppfattning tittade vi efter alla uttryck för religion eller 
annan trosuppfattning i form av aktiviteter eller ord som antydde på det.  
 
Angående social bakgrund undersökte vi vilka platser texterna utspelade sig på, om några 
statusfyllda symboler fanns med och om karaktärernas klass definierades. Vi undersökte texterna 
utifrån ett intersektionellt perspektiv när det gällde social bakgrund. Begreppet intersektionalitet 
används för att illustrera samspelet mellan olika sociala hierarkier i människors relationer och 
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identiteter som grundar sig på en kombination av bland annat social bakgrund och de begrepp som 
fanns i diskrimineringslagen (Eilard, 2008, ss. 27, 29-30). 
 
Vi undersökte vilket personligt pronomen som användes i texterna, vilka egenskaper karaktärerna 
tillskrevs och hur de såg ut exempelvis utifrån hudfärg och frisyr. Detta kunde vara till exempel 
vilka aktiviteter de utförde: om den var aktiv eller passiv. Exempelvis om pronomet han användes 
undersökte vi hur “han” agerade och vilka attribut “han” hade. Detta analyserade vi både i skrift 
och i bild. 

Tillvägagångssätt 

Analysen började med att vi läste text för text och hade fokus på en diskrimineringsgrund åt gången. 
Först läste vi texterna i årskurs 3 och tog ut det vi såg angående kön. Därefter läste vi texterna i 
årskurs 6 och tog ut det vi såg angående samma diskrimineringsgrund och till sist samma sak i 
texterna för årskurs 9. Vi delade upp arbetet så att vi tog hälften av texthäftena var från varje årskurs 
och därefter diskuterade vi materialet och kom fram till ett gemensamt resultat. För att pröva vårt 
analysverktyg började vi med att läsa samma fem texter och utförde analysen på dessa för att se om 
vi kom fram till ett liknande resultat. Vi insåg att vi behövde förtydliga vissa grunder och gjorde 
detta innan vi påbörjade den fullständiga analysen. 
 
Efter att vi hade läst texterna och analyserat dem utifrån alla diskrimineringsgrunder och social 
bakgrund kategoriserade vi resultatet (Esaiasson et al., 2012, s. 210). Vi gjorde en uppdelning av de 
tre olika årskursernas texter men alla texter i respektive årskurs analyserades som en helhet. Vi 
analyserade om vi såg några likheter i varje enskild årskurs inom varje diskrimineringsgrund och 
dessa likheter skrev vi ner i kortare meningar. Därefter undersökte vi om det fanns några likheter i 
alla årskurser tillsammans utifrån varje diskrimineringsgrund vilket gav oss en sammanfattning om 
normerna kring varje enskild diskrimineringsgrund utmanades, reproducerades eller missgynnades. 
Därefter valde vi lämpliga citat från texthäftena för att exemplifiera vårt resultat. Bilderna i årskurs 
3 var specifikt valda för att illustrera den berättande texten medan de i årskurs 6 och 9 inte var det 
vilket gjorde bildanalysen i de äldre årskurserna svårare att behandla med resterande analys. 
Intervjuerna med GNPSSA lyftes in i resultatet av analysen vid lämpliga tillfällen för att få en 
djupare förståelse av hur de resonerade kring valet av texter till texthäftena. För att tydliggöra hur 
de resonerade kring vissa aspekter som inte passade in under diskrimineringsgrunderna eller social 
bakgrund avslutades analyskapitlet med en rubrik kring deras förhållningssätt till valet av texter. 

Etiska hänsynstaganden 

Vi intervjuade personer när de utförde ett myndighetsuppdrag och deras svar per mail är offentliga 
handlingar. Vid den muntliga intervjun informerade vi om att deras svar skulle användas i vår 
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studie. Vi transkriberade intervjun och förvarade svaren på vår privata enheten för att ingen skulle 
komma åt dem. 

Reflektion över metoden  

Vår avsikt har varit att synliggöra en tillförlitlig bild av materialet och kritiskt granska det då vi anser 
att det är viktigt att reflektera kring detta ämne: normer i text och inte minst nomer i texter som 
alla elever i hela Sverige tar del av.  Först tänkte vi göra en kvantitativ innehållsanalys för att få en 
bild av vilka normer som förmedlades utifrån diskrimineringsgrunderna men i och med att vi även 
ville ta reda på hur dessa förmedlades landade vi i att göra en kvalitativ analys för att få en mer 
ingående förståelse av innehållet. Det var självklart för oss att innefatta en bildanalys i denna 
kvalitativa studie men fokus landade på skrift och innehåll och en mer omfattande bildanalys kunde 
gjort resultatet än mer uttömande. 
 
Vi kan kontstatera att valet av Kumashiro som teoretisk utgångspunkt var rätt men svårt i och med 
att teorin dels är svårtolkad och dels utformad för aktiv undervisning. Dock ansåg vi att det 
fungerade att använda hans teori för att granska texter som används i ett undervisningssyfte. Det 
Kumashiros teori bidrog med var vilka normer som fanns i samhället och hur man kan tänka kring 
normkritiskt arbete i undervisning. Teorin hjälpte oss att se normer som reproducerades eller 
utamandes i materialet och vi kunde sedan dra slutsatser om vilka som blev Andrafierade i texterna.  
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Resultat och analys 

I analysen har vi sammanfattat vad vi kom fram till utifrån vårt analysverktyg. Analysen är uppdelad 
utifrån diskrimineringsgrunderna och social bakgrund och därefter kommer en sammanfattning av 
GNPSSAs reflektioner över valet av texterna till texthäftena. Analysen av 
diskrimineringsgrunderna kön och könsidentitet eller uttryck är skrivna under samma rubrik 
eftersom de relaterar till varandra. 

Kön och könsidentitet eller uttryck 

Årskurs 3 

Det fanns två texter bland texthäftena i årskurs 3 där kön på karaktärerna inte gick att definiera. I 
den ena texten, “Önskestjärnan” (NP åk 3, 2011) gick ett barn med sin pappa till affären. Barnet 
hette Eli, vilket vi tolkade som ett könsneutralt namn, och texten är skriven i jag-form vilket gör 
att det inte går att definiera könet på Eli. Den andra texten , “Ett tältäventyr” (NP åk 3, 2014), 
handlade om två barn vid namn Robin och Kim. De hade inga tydliga attribut som vittnade om ett 
visst kön. Pronomen han eller hon användes inte i texten utan den var skrivet i vi-form eller med 
barnets namn. Till exempel: “Robin och jag tittade på varandra. Robin skrattade så att täcket 
guppade.” (ibid., s. 6). Avsaknaden av könsdefinitioner tolkade vi som ett aktivt val av GNPSSA 
för att inkludera och synliggöra elever som inte identifierade sig med ett visst biologiskt kön utan 
att det gjordes explicit. Kumashiro menar att Andrafiering och diskriminering av de Andra kan 
minskas om eleverna får lära sig andra berättelser om de Andra (2002, s. 42). Här får eleverna läsa 
texter där könet på karaktärerna inte står i centrum vilket kan förändra deras tankar kring kön.  
 
Huvudkaraktärerna i de resterande texthäftena var fördelade jämnt mellan flickor och pojkar, tre 
var flickor och fyra var pojkar. I de flesta fall upprätthölls stereotyper om hur flickor och pojkar 
skulle bete sig. Exempelvis i texten “Blodligan” (NP åk 3, 2009) var Tania omhändertagande och 
tog den tuffa killen Sam i handen för att hjälpa honom hem. Teo var istället handlingskraftig och 
agerade. Exempelvis: “Utan att säga ett ord tar Teo av sig sin tröja och knyter den hårt, hårt om 
benet” (ibid., s. 4). När en stereotyp av kön bröts var det implicit, det uppmärksammades inte som 
något märkligt eller uppseendeväckande. Exempelvis när en flicka var en aktiv huvudkaraktär 
uttrycktes det som normalt i texterna. Det kan ses som ett försök att berätta en alternativ berättelse 
till stereotypen om att flickor är passiva däremot var deras aktioner fortfarande stereotypiska 
(Kumashiro, 2002, s. 59).  
 
I de flesta av texterna hade både pojkar/män och flickor/kvinnor attribut och ett utseende som 
inte utmanade de könsnormer som finns kring kläder och utseende. Pojkar/män hade kort hår, 
mörka kläder och byxor. Flickor/kvinnor hade oftast längre hår och ett hårspänne eller liknande. 
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Det fanns flickor/kvinnor som hade på sig mörkare färger och byxor men aldrig någon pojke/man 
som hade på sig något rosa eller hade längre hår. 
 
I texterna fanns det barn som bröt mot någon regel eller betedde sig fel enligt texten. De 
flickor/kvinnor som bröt mot reglerna blev tillrättavisade medan de pojkar som bröt mot reglerna 
inte blev det. Ett exempel på detta är i “Miss Amanda Hill” (NP åk 3, 2012) där huvudpersonen 
Amanda smet från skolan för att åka enhjuling. Fröken hittade dem och “[...] är väldigt arg men 
Amanda märker ingenting” (ibid., s. 6). I “En gång per år” (NP åk 3, 2015) däremot förstörde 
Håkan en hel dansföreställning men blev endast tröstad och fick beröm för att han försökte hjälpa 
till. Enligt oss beskrev texterna berättelser kring att flickorna fortfarande skulle vara lydiga och 
plikttrogna medan det var mer vanligt att pojkar var busiga och att det sågs som normalt att de bröt 
mot reglerna. 

Årskurs 6 

I texterna för årskurs 6 fanns det, precis som i årskurs 3, texter som var skrivna i jag-form och där 
inget pronomen för karaktärerna användes. De texterna var oftast kortare dikter, sångtexter eller 
kortare texter. I de längre novellerna och reportagen definierades personernas kön som antingen 
pojke/man eller flicka/kvinna. I de texter där kön framgick var det nästan jämt fördelat mellan 
antal pojkar/män och flickor/kvinnor som karaktärer. Det var pojkar/män som oftast var aktiva. 
Exempelvis i texten Ingen rädsla (NP åk 6, 2012) spelade huvudpersonen Turk basket medan 
flickorna satt på läktaren. I texten beskrevs det som “Han fångade Turks blick. - Nu kör vi! Med 
de fem från tjejlaget på läktaren kändes ingenting längre omöjligt” (ibid., s. 7). I citatet blev det 
tydligt att pojkarna i basketlaget var de aktiva medan flickorna var passiva och iakttagande. I andra 
texter gick en pojke på boxning och en annan man besteg ett berg. Det fanns inga texter där pojkar 
var de passiva och endast agerade bikaraktär till en flicka. 
 
Det fanns texter där huvudkaraktärerna var flickor och aktiva. Exempelvis i texten “Sadako och de 
tusen papperstranorna” (NP åk 6, 2015). Sadako skulle springa ett lopp och arbetade hårt för det 
och inget kunde stoppa henne. I många texter där flickor/kvinnor var huvudkaraktären fanns också 
en annan stark karaktär, ibland en man eller en annan flicka/kvinna. Exempelvis i berättelsen 
“Sukari min vän” (NP åk 6, 2013) plockade en döv flicka svamp i skogen och en äldre man kommer 
och därefter lär han henne teckenspråk. I texten Guldfisken (NP åk 6, 2014) var två flickor 
huvudpersonen men den som löste berättelsens problem var pappan. I texten stod det exempelvis 
“Gråt inte, Tiia, säger Peggi, Olli fixar det. Din pappa fixar allt, det vet du ju.” (Ibid., s. 6). Här såg 
vi att en stereotyp förstärks och normaliseras när den upprepas (Kumashiro, 2002, ss. 50-51). Enligt 
vår analys utmanas inte normen kring flickor som passiva eller osjälvständiga i flertalet texter där 
flickor blev hjälpta eller passifierade.  
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I texthäftena fanns samma mönster som i texterna för årskurs 3 kring att flickor som gjorde något 
fel blev tillrättavisade. Exempelvis i texten “Flyga högt” (NP, åk 6,  2013) där huvudpersonen Silja 
balanserade på en bro. När hon gjorde det kom en man och sa “Jag ringer polisen! Skriker mannen. 
Nu! Kom ner därifrån”. Pojkar/män blev inte uppmärksammade för att de bröt mot reglerna på 
något speciellt sätt i texterna. 
 
Det fanns flera texter där en maktrelation illustrerades. I dessa texter utmanades inte normen kring 
att män har mer makt i samhället utan snarare upprätthölls den. Det fanns texter med en manlig 
chef, en manlig cirkusdirektör, en manlig coach och en manlig fabriksägare. Dessa män 
porträtterades ofta som auktoritära och stereotypt maskulina. Exempelvis i texten “Såld” (NP åk 
6, 2012) utnyttjade fabriksägaren Herr Wang huvudpersonen Lu Si-Yan genom att han inte gav 
henne någon lön. Det fanns inga kvinnor i samma maktposition som männen och vi såg en 
koppling mellan det och att färre flickor/kvinnor var aktiva i texterna.  

Årskurs 9 

I årskurs 9 fanns, som i årskurs 3 och 6, texter där kön inte var definierat. Som i årskurs 6 var dessa 
texter också kortare i form utav dikter, låttexter och kortare reportage. Två tredjedelar av de texter 
där kön var definierat handlade texterna om pojkar/män. I två av texthäften fanns det ingen text 
där en flicka/kvinna var huvudperson. Däremot fanns kvinnor med men då som bikaraktär.  
 
Det fanns en text som explicit handlade om könsidentitet. Det var ett reportage med rubriken 
“Kim vill bli kallad hen” (NP åk 9, 2010) som berättade om transpersonen Ludvig och 
intergenderpersonen Kim. Ludvig berättade i artikeln om att det var en kris att inse att han var 
transexuell. Ludvig och Kim talade om att omgivningen ofta reagerade väl på att de inte passade in 
i den binära könsnormen men att det också hade varit jobbigt. Kim citerades i artikeln: “Jag kan 
inte poängtera hur mycket jag önskar att det inte var så viktigt för oss människor vilket kön en 
individ har!” (ibid., s. 13). I artikeln utmanades tvåkönsnormen explicit. Reportaget fokuserade på 
personernas upplevelser av att de definierade sig som något annat än deras biologiska kön varken 
man eller kvinna och att problemet låg hos samhället. Kumashiro menar att strukturer i samhället 
är skapare av Andrafiering av olika grupper och dessa ska uppmärksammas. Det som var 
problematiskt med texten var att det endast i ett reportage om just transsexualitet och intergender 
som dessa individer fick ta plats. Det blev ett Andrafierande och tvåkönsnormen i sig ifrågasattes 
inte. Det fanns inga andra berättelser där en person definierade sig som varken man eller kvinna 
fick ta plats och att andra delar av hens identitet var i fokus (Kumashiro, 2002, s. 44-45). 
 
I texterna där pojkar/män var med var de aktiva på olika sätt. I många texter återupprepades 
stereotyper kring pojkar, exempelvis att de spelade datorspel, var motorintresserade och att unga 
män var kriminella. I ett texthäfte diskuterades unga mäns våld. I en krönika “Var inte rädd - gå ut 
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på stan” (NP åk 9, 2009) skriver skribenten “De som spöar på varandra är killarna. Alla 
pubertetsstinna ungtuppar som verkar ha svårt att hålla tassarna ifrån varandra av olika 
anledningar” (ibid., s. 3). Krönikan följdes av statstik på det dödliga våldet. I texten “Skulden” (NP 
åk 9, 2010) stal tre pojkar en bil och i den texten beskrevs den ena pojken som våldsam. 
Huvudpersonen Jimmy beskrev hur Julian agerade, “Att protestera (mot Julian, vår anm.) hade 
varit lika med en krigsförklaring”. Ett reportage med namn “Grabbarna gibbar helst hela natten” 
(NP åk 9, 2009) handlade om pojkar som spelade datorspel tillsammans. I de många texter 
återupprepades hur pojkar/män var aggressiva eller ägnade sig åt traditionellt maskulina intressen 
(Kumashiro, 2002, s. 79). 
 
I motsats till texter där pojkar/män porträtterades som traditionellt maskulina fanns också texter 
som utmanade normerna. Texten “14 februari” (NP åk 9, 2013) handlade exempelvis som en pojke 
som väldigt gärna vill få en ros på Alla hjärtans dag. I texten står det: “Peter, däremot, skulle ge en 
hel del för en ros i den här stunden. Åtminstone en”. Karaktären Peter visade känslor och ville 
väldigt gärna bli omtyckt. Det fanns flera exempel när normen kring att pojkar måste vara hårda, 
tävlingsinriktade och atletiska utmanades (Kumashiro, 2002, s. 79). Exempelvis fanns en text om 
en pojke som skrev dikter om kärlek och en som spelade teater. Utmanandet av den maskulina 
normen skedde i dessa texter implicit och som att det var normaliserat. Enligt oss utmanade dessa 
texter vad manlighet var och gav en alternativ berättelse kring hur pojkar/män kunde bete sig 
(Kumashiro, 2002, s. 43). 
 
I några texter utmanades normen kring maskulinitet explicit. Till exempel i reportaget “Jag ville 
sticka ut, våga synas” (NP åk 9, 2013) blev en frisör vid namn Robin intervjuad och sa: “Det hör 
väl till min generation också, att man kan uttrycka sig med smink fast man är kille”. Här gjorde 
Robin något som Kumashiro kallar för arbete för att förändra en skadlig stereotyp kring hur män 
ska bete sig. Han uttrycker att smink kan vara normaliserat även för pojkar/män (Kumashiro, 2002, 
ss. 52-53).  
 
Det fanns några texter där flickor var aktiva. Exempelvis texten “Brännhett” (NP åk 9, 2009) som 
handlade om två flickor som bröt sig genom ett stängsel för att klättra upp på ett tak. I texten stod 
det exempelvis “Hon trycker ihop bultsaxen allt vad hon orkar och med en smäll går den första 
biten av staketet av” (ibid., s. 10) och det var bara flickorna som följdes genom hela texten. Däremot 
fanns också flera texter där flickor fanns med men de var passiva och sexualiserade. I en 
argumenterande text om plastikoperationer var kvinnors utseende i fokus. I texten står det: “En 
kvinna vars mungipor alltid pekar neråt väljer att lyfta dem [...]” och “En plattbröstad tjej som 
aldrig vågat gå på stranden i bikini [...]” (NP åk 9, 2013). Texten ackompanjerades av en bild på 
huvudlösa och nakna Barbie-dockor. I texten “Den elektriska flickan” (NP åk 9, 2011) beskrevs 
flickan som otroligt vacker och i texten står det: “Hon var en kvinna alla ville ha, men hon var svår 
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att få” (ibid., s. 7) och fokus var på att hon var vacker och sexuellt tilldragande för männen i 
berättelsen. I texthäftena fanns också flera bilder på nakna/halvnakna kvinnor, exempelvis en 
blyertsteckning där kroppsideal för kvinnor i olika tidsepoker syns. I texterna både upprätthölls 
och utmanades de stereotyper som finns kring flickor/kvinnor och hur de skulle bete sig och 
normer kring feminimitet visades implicit och utmanades inte explicit.  

Sammanfattning 

I alla texthäften fanns det texter där kön inte var definierat vilket lämnade utrymme för läsaren att 
bestämma vilket kön personen hade. Könsfördelningen var relativt jämn i texter för årskurs 3 och 
6 medan det i årskurs 9 var fler pojkar/män som var huvudkaraktär. I fler texter var pojkar/män 
mer aktiva och agerande medan flickor/kvinnor var mer passiva och i bakgrunden. Däremot fanns 
det också texter som har aktiva flickor/kvinnor. GNPSSA menade att karaktärernas kön var en 
viktig faktor i valet av texter. Framförallt att huvudkaraktärens kön skulle variera i texterna (Intervju 
2019-05-08). Texterna ska vara anpassade för elevernas respektive ålder (Skolverket, 2017:1432, s. 
2). I vår analys syntes det att könsidentitet eller uttryck behandlades mer explicit i årskurs 9, 
exempelvis med reportaget om personerna som var transexuella eller intergender medan det i 
årskurs 3 endast uttrycktes implicit genom de två texter där han eller hon inte användes. 

Etnisk tillhörighet 

Årskurs 3 

I analysen såg vi att två av sju texter hade en person som var ickevit eller oidentifierbar hudfärg  en 
aktiv del av berättelsen. Personer av annan hudfärg än vit var enligt oss underrepresenterade i 
texterna. Detta kan kopplas till den vithetsnorm som finns i samhället som också genomsyrar 
skolan (Kumashiro, 2002, s. 51). I de allra flesta texterna var personerna namngivna med 
traditionellt svenskklingande namn och de flesta illustrationer visade vita barn/vuxna. En av 
huvudkaraktärerna i “Tältäventyret” (NP åk 3, 2014) var icke-vit. Robin/Kim (framgår ej vem som 
är vem) hade svart hår och mörk hudfärg. Robin/Kim agerade på samma sätt som den andra 
karaktären och hens hudfärg var endast illustrerad på bilderna. I “Önskestjärnan” (NP åk 3, 2011) 
visades det inte vilken hudfärg huvudkaraktären Eli hade eftersom bilden som fanns var ritad som 
att det var natt. I dessa texter förstärktes inte vithetsnormen utan den snarare utmanades, de som 
agerade i texterna är icke-vita. 
 
I vissa texter fanns karaktärer vars namn klingade utomnordiskt. Dessa karaktärer var varken 
huvudkaraktärer eller fick ta stort utrymme i berättelserna. Exempelvis i “Miss Amanda Hill” (NP 
åk 3, 2012) stod det: “Navid och Zaman som går i tvåan ropar och undrar vart de ska [...]” (ibid., 
s. 5). Navids och Zamans namn klingade, enligt oss, utomnnordiskt och karaktärerna nämndes inte 
igen. På samma sätt fanns illustrationer där personer som var icke-vita med men de hade ingen 



 

 31 

aktiv del i berättelsen. De stod i bakgrunden och i en grupp av många personer. Till exempel i “En 
gång om året” (NP åk 3, 2015) satt icke-vita i publiken till dansföreställningen men de hade som 
sagt ingen del i berättelsen. GNPSSA (Intervju 2019-05-08) sade att illustratörerna till texterna i 
årskurs 3 kunde bli ombedda att måla personer med olika hudfärg och författarna kunde få 
förfrågan om de kunde byta namn på någon av karaktärerna i berättelsen. De menade att de gjorde 
detta i ett  försök att öka mångfalden i texterna.  

Årskurs 6 

När karaktärerna inte beskrevs eller definierades gick det inte att analysera deras etniska tillhörighet.  
I alla andra texter förutom en hade huvudkaraktärerna traditionellt svenskklingande eller 
västerländska namn. Exempelvis i texten Flyga högt (NP åk 6, 2013)  hette karaktärerna Vendela, 
Tove och Silja och texten Guldfisken (NP åk 6, 2014) hette karaktärerna Tiia, Peggi och Olli. Det 
fanns en text som utspelade sig i Sverige som hade en huvudkaraktär med ett icke-västerländskt 
klingande namn. I texten  “Ingen rädsla” (NP åk 6 2012) hette huvudkaraktären Turk och han var 
den som texten fokuserarde som den aktiva karaktären i berättelsen. Det fanns även reportage där 
andra nationaliteter nämndes, exempelvis en text om ett scoutläger där flera nationaliteter nämndes, 
exempelvis Chile och Norge. På bilderna som fanns med i texthäftena var majoriteten av 
personerna på fotona eller målningarna vita. GNPSSA (E-post 2019-04-23) menade att i årskurs 6 
strävade de efter att ha en mångfald i de texter som valdes och de bad inte författarna byta namn 
eller liknande på karaktärerna. 
 
Det fanns texter som utspelade sig i andra länder än i Sverige. I dessa texter fanns både bilder på 
barn med icke-europeisk bakgrund och namn som inte klingarde traditionellt svenskt. Exempelvis 
hette en flicka Sadako och en annan Lu Si-yan. På bilderna till texterna fanns en asiatisk flicka i 
skoluniform och en bild på ett japanskt tempel med personer i traditionella dräkter. Till texten Såld 
(NP åk 6 2012) som handlar om en flicka som arbetade på en fabrik fanns en bild på en icke-vit 
pojke som sitter på ett stenröse i en ökenmiljö. Dessa texter utspelade sig på en annan geografisk 
plats och beskrev ämnen som vi inte ansåg utmanade någon stereotyp av exempelvis kineser eller 
japaner. 

Årskurs 9 

I årskurs 9 fanns, som i årskurs 6, texter där personernas etniska tillhörighet inte alls berördes, 
exempelvis texter där endast pronomen jag eller du förekom. I de flesta texterna hade karaktärerna 
traditionellt svenskklingande eller västerländska namn och bilderna föreställde personer med vit 
hudfärg. Exempelvis i texten “Skulden” (NP åk 9, 2010) hette huvudkaraktärerna Jimmy, Daniel 
och Julian och framsidan av texthäftet Spegel, spegel på väggen där (NP åk 9, 2013) föreställer 
massor av utklippta ögon och munnar där personerna har vit hudfärg. 
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I tre texter hade huvudkaraktären ett utomnordiskt namn alternativt explicit talade om att vara 
invandrare. En av dessa var en dikt med titel Både och och varken eller (NP åk 9, 2010), där jaget 
i texten reflekterade över hur det var att vara både vara svensk och turkisk. I texten stod det “[...] 
För jag är utländsk och jag är inhemsk jag är en eldig turk, jag är en trygg svensk [...]” (ibid., s. 7). 
En annan text var ett reportaget om Moussa N’diaye som drev ett projekt för att stärka 
integrationen av invandrarbarn i Gävle (NP åk 9, 2011). Där talade N’diaye om svårigheterna för 
ungdomar att komma in i samhället och hur samhället kunde hjälpa till med det. I reportaget står 
det “Många invandrarbarn har föräldrar som inte talar svenska så det är svårt för dem att få den 
hjälp de behöver med läxorna, menar Moussa”. I reportaget lyftes det positiva fram med N’diayes 
engagemang och hur många ungdomar projektet hjälpte. I texterna problematiserades personernas 
position i samhället genom att de fokuserade på hur dessa grupper blev marginaliserade på grund 
av sin etniska tillhörighet. I texterna fanns inget problematiserande av normen kring svenskhet och 
hur samhället behandlade personer som inte ansågs vara svenskar. Texterna var de enda som visade 
personer med annan etnisk tillhörighet än svensk. Genom att de texter som fanns i texthäftena 
fokuserade på utanförskapet och det problematiska med personer som definierades som invandrare 
blir de också Andrafierade och det normala, i det här fallet svenskheten, blev inte ifrågasatt 
(Kumashiro, 2002, s. 64). GNPSSA (E-post 2019-04-24) menade att de i årskurs 9 arbetade för en 
mångfald av texter istället för att förändra namn på de redan valda texterna. 
 
Det fanns texter som handlade om andra länder än Sverige. Länder som nämndes var bland annat 
Mexiko, Österrike, USA och Tyskland. Texterna bestod av filmrescensioner, krönikor och en 
längre text som var ett utdrag från romanen Flyga drake (NP åk 9, 2009). Texten tar plats i 
Afghanistan och handlar om rikemanssonen Amir och hans tjänare Hassan. I analysen syntes det 
att kontinenten Afrika och länder österut från Afghanistan inte nämndes i någon av texterna enligt 
oss visade på ett västerländskt fokus i valet av texter. 

Sammanfattning  

Gemensamt för alla texterna i samtliga årskurser var att majoriteten av karaktärerna och personerna 
hade vit hudfärg och traditionellt svensk- eller västerländskklingande namn, det gällde både 
huvudkaraktärer och bikaraktärer. Det fanns texter karaktärernas nationalitet blev tydlig och 
texterna handlade om andra länder än Sverige. 
 
I årskurs 3 fanns som sagt flera hudfärger på barnen i illustrationerna. I årskurs 6 och 9 var det 
nästan uteslutande personer med vit hudfärg på alla bilder oavsett om bilden var i anslutning till en 
text som handlade om en person av icke-västerländsk etnicitet. Bredvid texten Ingen rädsla (NP åk 
6 2012) där Turk är huvudpersonen var det en bild på två ungdomar med vit hudfärg och bredvid 
texten Flyga drake (NP åk 2009) fanns en målad bild på en man med vit hudfärg och traditionellt 
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västerländska kläder. Dessa exempel illustrerade att personer med annan hudfärg än vit inte var 
med på bilder även när texten i anslutning till bilden handlade om en person med annan etnicitet. 
 
I årskurs 6 och 9 var de flesta bilderna, som tidigare nämnts, på personer med vit hudfärg. Det 
fanns bilder på personer med mörkare hudfärg men vi menar att ljus hy var i majoritet och personer 
med mörkare hy oftast snarare hade sydeuropeiskt pigment än en mörkhyad person. Alla hudfärger 
representerades inte på bilderna. Osynliggörandet av personer med mörkare hudfärg eller andra 
kulturella attribut än traditionellt västerländska ser vi som ett uttryck för den vithetsnorm som finns 
i det svenska samhället (Kumashiro, 2002, s. 49).  

Religion eller annan trosuppfattning 

Årskurs 3  

I årskurs 3 fanns inte några uttryck för religion, livsåskådning eller annan trosuppfattning. 

Årskurs 6 

I årskurs 6 fanns totalt ett uttryck för religion. Texten “Sadako och de tusen papperstranorna” (NP 
åk 6, 2015) utspelades i Japan och Sadako och hennes familj gick till templet för att fira nyår. 

Årskurs 9 

I årskurs 9 fanns få uttryck för religion. Det fanns ett reportage om en man som ville integrera barn 
med invandrarbakgrund. I reportaget stod det “De (barnen, vår anm.) kommer från vitt skilda 
kulturer och religioner, men det verkar inte vara ett hinder för en stor gemenskap” (NP åk 9, 2011, 
s. 8). Religion specifikt berördes inte mer i artikeln. I texten Flyga Drake skrev en karaktär “Ma 
shaa Allah, Gud har gett dig en stor talang” (NP åk 9, 2009, s. 7) men religion berördes inte mer 
än så. 

Sammanfattning 

Eftersom diskrimineringsgrunden religion inte berördes i fler än tre texter totalt var det svårt att 
dra några slutsatser. Det som var gemensamt för religiösa uttryck i texterna var att alla gånger 
religion uttrycktes utspelade sig texterna i ett annat land än Sverige. Exkluderande av religiösa 
uttryck i texterna kan bero på att religion är något personligt. Enligt GPNSSA ska inte texterna 
väcka anstöt vilket religionsutövande som är en hett debatterad fråga skulle kunna göra. 
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Funktionsnedsättning 

Årkurs 3 

I årskurs 3 fanns en text där funktionsnedsättning troligtvis förekom. Det går inte att säkert säga 
att personen hade en funktionsnedsättning men mycket i berättelsen tyder på det. Det var texten: 
“Edvins favoritmoster Gittan” (NP åk 3, 2010),  där en karaktär blev beskriven som en person 
med en funktionsnedsättning utan att det uttrycktes explicit. Moster Gittan “ är som ett litet barn 
fastän hon är vuxen” (ibid., s. 1). I texten verkade Gittan inte ha något omdöme och hon beskrevs 
som annorlunda. I berättelsen sprang hon in i badhuset och hoppade i bassängen med kläderna på. 
Det fick Edvin att skämmas över sin moster fastän han egentligen tyckte om henne. Sedan “skrattar 
de stora pojkarna, precis som Edvin varit rädd att de skulle göra” men det slutade med att de stora 
pojkarna sade att Gittan var cool. Enligt Kumashiro kan en berättelse om den Andra bli utpekande 
och skapa ett Andrafierande, Gittan var utpekad som annorlunda och någon Edvin skämdes för 
men berättelsen fick också ett positivt slut när Gittan blev sedd som cool. Genom att Gittan blev 
sedd som cool minskar inte Andrafieringen men ger en mer positiv bild av personer som är 
annorlunda (Kumashiro, 2002, ss. 41-42).  

Årskurs 6 

I årskurs 6 fanns några få texter där funktionsnedsättning förekom. Det fanns en text som hette 
“Sukari min vän” (NP åk 6, 2013) där en flicka var döv och träffade en man som hade en schimpans 
och de båda kunde kommunicera med flickan på teckenspråk. Texten handlade explicit som hennes 
funktionsnedsättning men eftersom både mannen och schimpansen också kommunicerade genom 
teckenspråk blev det en samhörighet dem emellan. Trots att flickan inte ansågs vara 
funktionsfullkomlig blev hon bemött som en likvärdig person i texten. 
 
Det fanns även en text om en person med fysisk funktionsnedsättning. Det var i ett reportage som 
handlade om Aron som besteg berg trots att han inte hade fungerande ben och använde rullstol 
och kryckor. I reportaget beskrevs det som otroligt att han klarade denna stora utmaning och fokus 
var på hans funktionsnedsättning. Det stod “många klarar av att bestiga toppen av Kebnekaise på 
14 timmar tur och retur. Men för Aron Andersson var färden som sammanlagt tog 28 timmar av 
aktiv klättring långt ifrån en smekning” (NP åk 6, 2015, s. 17). Här ställdes Arons 
”funktionsnedsatta berättelse” mot vad en funktionsfullkomlig person skulle klara. Normen kring 
funktionsfullkomlighet problematiserandes inte (Kumashiro, 2002, ss. 43-44). Därefter fanns ett 
blogginlägg från Arons blogg som var skrivet i i jag-form och handlade om vad han lärde sig när 
han besteg Kebnekaise. I inlägget nämnde han inte att han satt i rullstol utan han berättade själv 
sin berättelse och blev därför inte, enligt oss, Andrafierad eller ställd emot normen.  
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Årkurs 9 

I årskurs 9 förekom grunden funktionsnedsättning få gånger. I texterna för årskurs 9 fanns en bild 
med statistik som handlade om det dödliga ungdomsvåldet. I texten stod det “26 % har annan 
diagnos, t ex autism, aspberger eller adhd” (NP åk 9, 2009, s. 4). Att enda gången dessa 
funktionsnedsättningar nämndes var kopplat till något negativt kunde tolkas som utpekande och 
skapa ett Andrafierande (Kumashiro, 2002, s. 42). Det fanns även en bild på en flicka som vi tolkade 
som att hon hade Downs syndrom (NP åk 9, 2013, s. 14) men bilden var inte kopplat till någon 
text eller liknande. Eftersom det inte uttrycktes något om funktion kan detta vara ett inkluderande 
av funktionsnedsättning eftersom det inte pekas ut som något annorlunda. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis fanns det få personer med någon slags funktionsnedsättning i texterna för alla 
årskurser. Det fanns en bild och en text där funktionsnedsättningarna inte målades upp som ett 
problem. Med undantag från dessa två förstärktes stereotypen oftast om det problematiska 
funktionshindret (Kumashiro, 2002, ss. 42-44). Funktionsnedsättningar exkluderades helt i många 
texthäften och osynliggjorde dessa vilket Andrafierar personer som hade funktionsnedsättningar. 

Sexuell läggning 

Årskurs 3 

I årskurs 3 förekom inget kärleksintresse i texterna. I de fall där en familjekonstellation beskrevs 
fanns en mamma och en pappa, en kärnfamilj. I “Ett tältäventyr” sa Kim: “Först frågade vi mamma 
och pappa och sedan frågade vi Robins föräldrar” (NP åk 3, 2014, s. 2). I ”En gång om året” fanns 
både Håkans mamma och pappa närvarande. I flera texter fanns endast en förälder närvarande och 
ingen partner fanns närvarande. Heteronormen utmanades inte i texterna eftersom inga 
homosexuella eller andra sexuella läggningar uttrycktes exempelvis genom samkönade föräldrar. 
Däremot fanns som sagt flera fall av ensamstående föräldrar och det är upp till läsaren att fylla i 
sina egna erfarenheter. 

Årskurs 6 

I texthäften för årskurs 6 förekom kärleksintressen. Exempelvis i texten “Såld” (NP åk 6, 2012) 
berättar huvudpersonen Lu Si-Yan “Inför möjligheten att träffa pojkar fick jag känslan av att vara 
mycket vuxen men samtidigt en blyg liten flicka” (ibid., s. 5). Kärleksintresset var alltid 
heterosexuellt och vi såg att  heteronormen reproducerades (Kumashiro, 2002, s. 82). Någon annan 
sexualitet än heterosexualitet fanns det inte uttryck för. I texterna förekom vissa uttryck för 
kärnfamiljen, exempelvis i texten “Guldfisken” (NP åk 6, 2014, s. 7) där pappan i texten berättar 
om mamman. Det fanns, som i årskurs 3, också flera föräldrar/vårdnadshavare som vara 
ensamstående eller att den andra föräldern inte blev omskriven i texterna. 
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Årskurs 9 

I årskurs 9 fanns flera exempel på texter där kärleksintressen behandlades. Det fanns dikter och 
låttexter som handlade om kärlek men det gick inte att definiera vilket kön personerna hade och 
därmed kunde olika sexualiteter kommit till uttryck. I texten Brännhett (NP åk 2009) var det två 
vänner, Gisela och Linda, som klättrar upp på ett tak. I texten står det exempelvis “Du och jag 
sitter här och ser gryningen komma, viskar hon och puffar till Linda lite försiktigt med huvudet” 
och “Gisela lutar sitt huvud mot Lindas axel” (ibid., s. 12). I inledningen stod det att Linda och 
Gisela endast var vänner men vi menar att det gick att tolka som ett kärleksintresse mellan dem. 
Den tolkningen gjorde vi för att vi inte skulle fastna i den heternormativa mallen där flickor endast 
kan vara vänner med varandra. 
 
I de andra texter där personernas kön var definierat var deras kärleksintressen för det motsatta 
könet, det vill säga heterosexuellt. Till exempel i texten “Problemlösning på tåget” handlade om  
två tonårstjejer och det stod “Den ena har precis gjort slut med sin pojkvän” (NP åk 9, 2010, s. 
11). I texten “Den elektriska flickan” uttrycktes kärlek så här “[...] om ett spännande möte mellan 
man och kvinna, om en glödande förälskelse, om en förtärande kärlek” (NP åk 9, 2011, s. 7). 
 
I två texter skrevs ordet “bög” men endast som något personen inte identifierade sig som eller som 
ett negativt tillmäle. I texten “14 februari” (NP åk 9, 2013) har Gusten gett Peter en ros men säger 
därefter “- Alltså, jag är inte bög eller så” (ibid., s. 11)”. I texten “Jag ville sticka ut, våga synas” 
säger Robin att “Jag fick höra att jag var ful, äcklig, bög [...]” (ibid., s. 12). Homosexualitet uttrycktes 
endast explicit när ordet bög användes som något negativt. Det gav ett uttryck för Andrafierande 
av homosexuella, det var något som personer inte vill vara. Kumashiro menade att det engelska 
ordet queer (nedvärderande ord för homosexuella män) också används som något äckligt och sjukt 
och att det bidrog till att förstärka heteronomativiteten i samhället (Kumashiro, 2002, s. 53). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis fanns det en text i årskurs 9 som möjligtvis uttryckte annan sexualitet än 
heterosexualitet. Där två föräldrar/vårdnadshavare beskrevs var de heterosexuella och när ett 
kärleksintresse beskrevs var de också heterosexuella. När ordet bög användes var det för att vara 
ett nedvärderande ord och detta ifrågasattes inte.  

Ålder 

Årskurs 3 

I texterna för årskurs 3 var karaktärerna barn i lågstadieåldern eller vuxna. Texterna handlade främst 
om när barnen var ensamma men de vuxna var en bakgrundskaraktär som ofta hade ett 
uppfostrande inslag. Till exempel i texten “Dröm eller verklighet” (NP åk 3, 2013) sa pappan till 
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Tyra när hon ville smita ut “- Näru, gumman. Du måste göra klart din matteläxa” (ibid., s. 2) och 
sedan gjorde Tyra läxan tills hennes pappa sade att det var dags att sova. I texten “Edvins 
favoritmoster Gittan” var det tvärtom Gittan som agerade som ett barn och Edvin skämdes över 
henne men i den texten var Edvins mamma istället uppfostrande mot Gittan. Enligt oss hade de 
vuxna en auktoritär roll men barnen var också självständiga och kunde bryta mot de regler som de 
vuxna bestämt. 

Årskurs 6 

I texterna för årskurs 6 var personerna i varierade åldrar, alltifrån yngre barn till äldre vuxna. De 
äldre hade mer makt och var mer omhändertagande än de yngre när dessa agerade i samma text. I 
exempelvis texten Såld tog de äldre flickorna hand om den yngre huvudkaraktären Lu Si-Yan. Det 
fanns några texter med undantag. Exempelvis i texten Balladen om en bruten näsa (NP åk 6, 2015, 
s. 7) hade huvudkaraktären en mamma som inte hade betalat räkningarna på ett år. 
Huvudkaraktären var orolig för att hans mamma skulle bli ledsen och därför försökte han 
undanhålla den informationen från henne. I texten stod det “Bäst att inte säga något om det till 
mamma. Hon blir så lätt ledsen” (ibid., s. 7). Sonen i texten agerade den vuxna och mamman var 
den som behövde bli omhändertagen, inom normen brukar det vara barnet. 

Årskurs 9 

I texterna för årskurs 9 var de flesta karaktärer och personer ungdomar eller vuxna. I analysen såg 
vi att ungdomar porträtterades på två olika sätt. Det första sättet innebar att ungdomar var 
kompetenta och handlingskraftiga. Exempelvis fanns en argumenterande text, “Gör som Österrike 
- sänk rösträtten” (NP åk 9, 2010) om att rösträtten borde sänkas för att ungdomar var kompetenta. 
I texten stod det “(vissa säger att:, vår anm.) 16-åringar är omogna och ointresserade. Mot det kan 
man invända att vissa aldrig mognar. Födelsedatumet säger ingenting om mognadsgraden” (ibid., 
s. 7). Det andra sättet innebar att ungdomar var trotsiga, våldsamma, kriminella och lata. 
Exempelvis fanns en krönika skriven av en person med eget företag. Hon skrev om hur ungdomar 
var lata och hon hade anställt unga personer men att hon “Gång på gång måste säga upp dem för 
att de inte klarar av att jobba” (NP åk 9, 2012, s. 3). Det fanns även krönika om att ungdomar slåss 
och därefter statistik på det höga ungdomsvåldet. I vissa texter, till exempel i “Skulden” (NP åk 9, 
2010) handlade om tre ungdomar som stjäl en bil från en äldre person. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis fanns alla ålderkategorier representerade men få personer som var äldre än 
övre medelåldern. GNPSSA skulle enligt uppdragsplanen (2017:1432, Bilaga 1, s. 2) anpassa 
texterna till årskurserna och det var antagligen därför som texterna i årskurs 3 handlade om barn, 
årskurs 6 blandat mellan barn, ungdomar och vuxna och årskurs 9 texter om ungdomar och vuxna. 
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Social bakgrund 

Årskurs 3 

I årskurs 3 utspelade sig alla texter på platser som barn som går i skolan kan känna igen sig i. Till 
exempel på ett badhus, påväg till affären eller i skolan. Fokus i texterna låg inte på materiella ting 
förutom i Miss Amanda Hill och Ett tältäventyr där en enhjuling respektive ett tält var drivkraften 
i berättelsen. Kumashiro menar att undervisning ofta utgår ifrån den vita medelklassen men detta 
är svårt att analysera eftersom texterna är korta (2002, s.37). De allra flesta karaktärer var vita men 
deras sociala bakgrund var inte nödvändigtvis medelklass. 

Årskurs 6 

Även i årskurs 6 utspelade sig de flesta texterna på platser som barn som går i skolan kan känna 
igen sig i. Det var ofta på allmänna platser eller aktiviteter som inte krävde några särskilda materiella 
ting, exempelvis representeras basket och att vara i skogen. Kumashiro menar att undervisning ofta 
utgår ifrån den vita medelklassen (2002, s. 37) men i texterna skildrades andra sociala bakgrunder 
som exempelvis i en text om barnarbete och en om flyktingläger. Dock syntes en tendens om att 
dessa målades upp som utsatta grupper. Enligt Kumashiro kan det betyda ett utpekande och ett 
Andrafierande eftersom det främst uttrycks brist i välfärd. Däremot kan det också ses som ett sätt 
att synliggöra att människor har olika förutsättningar och dessa då också får en plats i samhället.  

Årskurs 9 

I årskurs 9 fanns fler texter där olika sociala bakgrunder uttrycktes och i vissa texter 
uppmärksammades skillnaden mellan fattiga och rika. Exempelvis fanns en text där en pojke var 
mycket rik och han hade en vänskapsrelation till sin tjänare som sov i hallen och var analfabet. I en 
annan text diskuterades en film där rika människor bodde i ett inhägnat område för att stänga ute 
den fattigdom som fanns runtomkring. Arbetarklassen uttrycks mer explicit i de texter som berör 
social bakgrund i årskurs 6 och 9 men det kan vara en indikation på ett Andrafierande och att 
medelklassen är normen som inte behövede definieras.  

Sammanfattning 

Det som var gemensamt för alla årskurser var att det fanns en variation av människor från olika 
ekonomiska bakgrunder. Kumashiro menar att undervisning ofta är utformad utefter medelklassen 
men i det här fallet såg vi inte en sådan tendens (2002, s. 37). Andra delar av social bakgrund som 
exempelvis etnisk tillhörighet eller andra intersektionella inslag berördes inte. GNPSSA nämnde 
inte att de skulle ta hänsyn till den sociala bakgrunden utöver i diskussioner om överenskommelsen, 
fokus var på diskrimineringsgrunderna. 
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GNPSSAs reflektion över val av texter 

“Vi strävar efter att texterna ska ha en bred täckning för att t.ex. synliggöra de grupper som 

omnämns i 1 § diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Vi strävar också efter en bra 

sammansättning avseende typ av genre, innehåll, svårighetsgrad och kön. Vidare bör texten 

inte vara för lång, den bör passa målgruppen, sakprosan ska vara publicerad relativt nyligen 

och hämtad från olika tidningar. Det ska naturligtvis gå att ställa frågor på texterna och det 

ska finnas viss koppling till provets tema.” - utdrag från e-post från GNPSSA (2019-04-24) 
 
GNPSSA refererade till överenskommelsen med Skolverket där det stod att ingen ska missgynnas 
utifrån diskrimineringsgrunderna och att alla grupper utifrån social bakgrund och 
diskrimineringsgrunderna skulle synliggöras och inkluderas. De menade att valet av text främst 
grundades i att den hade rätt svårighetsgrad, var intresseväckande och inte väckte anstöt hos 
eleverna. I deras svar både under intervjun och via e-post fokuserade de mer på aspekter som 
svårighetsgrad och längd än på hur diskrimineringsgrunderna framstod vid valet av text. Kön och 
etnicitet var de diskrimineringgrunder som nämndes flest gånger som något GNPSSA reflekterade 
över vid val av text. I årskurs 6 och 9 nämnde de också sexuell läggning. Funktionsnedsättning, 
religion eller annan trosuppfattning och social bakgrund nämndes när överenskommelsen 
diskuterades men inte utanför den medan både kön, etnicitet och sexuell läggning diskuterades 
självständigt (Intervju med GNPSSA, 2019-04-08, E-post med GNPSSA 2019-04-24, E-post med 
GNPSSA 2019-04-03).  
 

“Det är viktigt att tänka på att det är skillnad på att läsa en text i ett klassrum med en lärare 

och att sedan på olika sätt bearbeta texten, och på att i en provsituation lämna eleverna 

ensamma med texten, utan möjlighet att bearbeta vad de läser. Vi undviker därmed ämnen 

som kan uppröra.” – Intervju med GNPSSA 2019-04-08 

 
I de nationella provens omfång fanns inte utrymme för lärare och elever att kritiskt granska texterna 
eller tid att diskutera svåra teman. Därför menade GNPSSA (intervju 2019-04-08) att deras texter 
inte fick ta upp för svåra ämnen som eleverna kunde reagera på. Till exempel menade de att de inte 
skulle  välja en text som handlade om att åka båt efter flyktingkrisen efter 2015 eftersom elever 
kunde ha traumatiska minnen av båtresor. Vi menar att GNPSSA tolkade vad eleverna kommer 
tycka är stötande och vad som kan väcka anstöt. Enligt oss kan det vara förklaringen till varför 
normer kring diskrimineringsgrunderna till största del inte utmanas i texterna. Normen är det som 
anses vara neutralt och något som inte kan vara stötande (Kumashiro, 2002, ss. 31-32). 
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Diskussion 

I detta kapitel presenteras i huvudsak en diskussion av det kvalitativa resultat som framgick i 
föregående kapitel i förhållande till den tidigare forskning som redovisats för. Diskussionen är 
disponerad utifrån de frågeställningar som legat till grund för studien. Här diskuteras även 
reflektioner över studien och till sist förslag till vidare forskning inom samma ämne. 
 
Vi har inte sett några fall av missgynnande utifrån diskrimineringsgrunderna i något av texthäftena, 
det vill säga att någon blivit kränkt. Samma slutsats gjordes vid granskningen av sexuell läggning 
och etnisk tillhörighet i granskningarna till Skolverket men däremot fanns flera sätt som vissa 
grupper behandlades på som var problematiska (Larsson & Rosén, 2006, ss. 37-40; Runblom, 2006, 
s. 47). Texter förmedlar normer och värderingar om vad som är rätt och fel och osynliggörandet 
av vissa identiteter skapar en skev och exkluderande bild (Kåreland, 2009, ss. 104, 120). De elever 
som läser texterna och som identifierar sig med dessa identiteter som inte nämns en enda gång kan 
uppleva texterna som exkluderande. 

Reproduktion alternativt utmanande av normer 

Analysen visade att både flickor/kvinnor och pojkar/män samt könsneutrala personer fanns som 
karaktärer i texterna. Men sammantaget lyste den manliga normen igenom, precis som i den tidigare 
forskning som presenterats (Mattlar, 2008, s. 77; Berge och Widding, 2006, ss. 28-29). Analysen 
visade att könsstereotyper oftast upprätthölls men det fanns fall där normen bröts vilket kunde 
vara aktiva flickor/kvinnor och pojkar/män som var mjuka och känsliga (Eilard, 2008, ss. 359, 422; 
Larsson & Westerlund, 2017, ss. 43-46; Forestam, 2016, s. 21). En annan likhet vi såg med tidigare 
forskning var en underrepresentation av transsexuella personer som endast förekom en gång i 
texthäftena (Berge och Widding, 2006, s. 28). En tredje likhet vi såg var att uttryck för sexuell 
läggning existerade men mest i uttryck av heterosexualitet (Larsson & Rosén, 2006, s. 37; Berge 
och Widding, 2006, s. 29; Eilard, 2008, s. 423).  
 
Vi såg vissa försök till att inkludera fler etniska tillhörigheter än den traditionellt svenska. I 
framförallt årskurs 3 fanns illustrationer av människor med annan hudfärg än vit. Däremot fanns 
det få personer med namn som klingade utomnnordiskt eller personer med annan hudfärg som 
huvudkaraktär i texterna. Studiens resultat var likartat med den tidigare forskning som presenterats 
på området etnisk tillhörighet, det fanns en tydlig vithetsnorm i alla läromedel som det undersöktes 
(Mattlar, 2008, s. 122; Eilard, 2008, s. 419; Forestam, 2016, s. 22). Runblom menar att en förklaring 
till detta västerländska och eurocentriska fokus kan vara att läroplanen har ett västerländskt fokus. 
Samtidigt menar han att läroböckerna inte skildrar den mångfald som finns i Sverige idag. Vi kunde 
inte heller se den mångfalden i texthäftena (2006, ss. 45, 49).  
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Uttryck för grunden funktionsnedsättning fanns sällan i texterna. De förekomster vi fann var 
samma slags funktionsnedsättning som i den tidigare forskningen som presenterats: personer i 
rullstol och personer som har Downs syndrom (Eilard, 2008, s. 427; Gustavsson och Nyberg, 2007, 
s. 24). Både i vår granskning och i tidigare forskning tas de få personer som förekommer med 
funktionsnedsättningar upp på ett explicit sätt och lyfts fram på ett stereotypt sätt där deras 
funktionsnedsättning var i fokus (2005, ss. 44, 51, 54). Det fanns dock några få undantag där vissa 
personer som hade en funktionsnedsättning inkluderades. 
 
Religion var inte representerat i texterna, något som Forestam också såg i sin granskning av 
texthäften i svenska 1 på gymnasiet. Trots att GNPSSA skulle synliggöra och inkludera alla 
diskrimineringsgrunder så kunde utelämnandet av religion bero på att det var ett känsligt ämne som 
kan väcka frågor och känslor. Däremot syntes en förändring av vilka texter som användes beroende 
på årskurs. I årskurs 9 fanns mer provocerande och tankeväckande texter än i de lägre årskurserna. 
GNPSSA (E-post 2019-04-03) menade att proven skulle passa åldersgruppen som provet var 
menat för.  

Normkritisk pedagogik och det dubbla uppdraget  

Som tidigare nämnts fanns få texter som enligt vår analys var ägnade åt normkritik. I de texter där 
det förekom viss normkritik var det främst Kumashiros andra förhållningssätt, Utbildning om de 
Andra, vi kunde identifiera (Kumashiro, 2002, ss. 39-44). Texter som berörde marginaliserade 
grupper fokuserade främst på vad den gruppen hade för egenskaper som skilde sig från 
majoritetssamhället. Kumashiro menar att det är skillnad mellan synliggöra och inkludera (ibid., s. 
42). Detta kunde vi se i vår analys, exempelvis i en text om invandrarbarn var fokus på att de inte 
integrerats i samhället. Det syntes även i texten om transsexuella som handlade om hur de blev 
bemötta i samhället på grund utav att de var annorlunda. Utbildning om de andra syftar till att öka 
toleransen för de som skiljer sig från normen. Däremot såg vi i många texter att detta resultareade 
i ett utpekande av de olikheter som grupperna hade gentemot normen (ibid., s. 42). Liknande analys 
hade Larsson och Rosén i granskningen av läromedel utifrån grunden sexuell läggning. De menade 
att de ser att normaliteten i heterosexualiteten förstärks när homosexuella pekas ut och hela tiden 
ska sättas i förhållande till heterosexualiteten (Larsson & Rosén, 2006, s. 13). Eilard såg också detta 
i läseböckerna, Andrafiering skedde antingen genom att grupper exkluderades eller genom att 
olikheten hos gruppen betonades (Eilard, 2008, ss. 430-431). 
 
Det fjärde förhållningssättet som Kumashiro förespråkar, Utbildning som förändrar eleven och samhället, 
pekar på att eleverna måste utsättas för en lärandekris för att de ska kunna utamana de normer som 
finns i samhället idag. Lärandekrisen ska få eleverna att ifrågasätta sin tidigare partiska kunskap och 
ersätta den med ny, annan kunskap om en viss stereotyp eller grupp (Kumashiro, 2002, ss. 62-63). 
GNPSSA (intervju 2019-04-08) menade att inga texter skulle väcka anstöt och enligt oss kan 
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texthäftena därmed i praktiken inte utmana normer på ett sätt som förändrar elevernas tänkande. 
Kumashiro menade att det möjligtvis inte är moraliskt försvarbart att utsätta elever för en 
lärandekris utan att eleverna får tid och hjälp att komma igenom den (ibid., s. 69). Under nationella 
proven finns inte utrymme för kritiskt tänkande och läraren kan inte hjälpa eleverna igenom en 
sådan kris. Enligt GNPSSA måste de göra en avvägning av vad elever i svenska skolan kan anse 
vara anstötande. En sådan avvägning är i sig problematisk eftersom det är de vuxna som bestämmer 
vad elever tycker är för stötande alternativt för normbrytande (Hunt, 2004, s. 51). Risken blir då 
att de vuxna gör en tolkning som inte överensstämmer med elevers uppfattningar och världsbild. 
Vi menar att texterna skulle kunna utmana normer mer än vad de gör utan att det skulle skapa en 
lärandekris för eleverna. 
 
I uppdraget från Skolverket (2017:1432, ss. 1-2) ska alla grupper enligt diskrimineringsgrunderna 
synliggöras och inkluderas vilket vår analys visar att de i sin helhet inte gör. De flesta gånger 
diskrimineringsgrunderna tas upp förstärks vi- och demtänkandet (Kumashiro, 2002, s. 42). I vår 
analys av texthäftena var inte marginaliserade grupper representerade. Vissa grupper, exempelvis 
personer med mörk hudfärg, personer med funktionsnedsättningar och personer av annan sexuell 
läggning än hetero fanns knappt med och framförallt inte som aktiva. Eftersom normer känns 
harmlösa och naturliga krävs ett aktivt arbete för att utmana dem och de stereotyper som växer 
fram ur dem (ibid., ss. 62-63). Anledningarna till att GNPSSA inte har haft en större mångfald kan 
vi endast spekulera i. En anledning kan vara att det fanns fler texter att välja på som reproducerar 
normer än utmanar dem. En annan anledning kunde vara att GNPSSA menade att fanns andra 
parametrar som de tyckte var viktigare när de valde texter, exempelvis svårighetsgrad, längd och 
underhållningsvärde. 

Slutsatser 

Analysen av texthäftena visade att det främst reproducerades normer kring vithet, heterosexualitet, 
funktionsfullkomlighet och de flesta karaktärer var pojkar/män. Vår slutsats blir därför att de 
rådande normerna i samhället reproducerades. Det är i linje med tidigare forskning (Eilard, 2008; 
Berge & Widding, 2006; Rosén & Larsson, 2006; Gustavsson & Nyberg, 2007). Det fanns vissa 
exempel på när normer utmanades. Vi drar också slutsatsen att när normer utmanades var det 
främst ur ett perspektiv som fortfarande förstärker vi- och dem-tänkande och Andrafiering. Utifrån 
ovanstående diskussion kan vi konstatera att det dubbla uppdraget att inkludera och synliggöra 
samt på samma gång inte missgynna grupper utifrån social bakgrund och diskrimineringsgrunderna 
var problematiskt. 



 

 43 

Reflektion av studien som helhet  

Kumashiro menar att allt förtryck är intersektionellt och genom att dela upp det i kategorier 
förenklas komplexa och mångfascetterade förtryck. I vår studie har vi delat upp 
diskrimineringsgrunderna och social bakgrund för att på ett systematiskt sätt kunna analysera vilka 
normer som fanns utifrån respektive grund. Däremot kan det leda till ett förenklande av 
problematiken kring hur diskrimineringsgrunderna synliggörs och inkluderas alternativt 
missgynnas. Vissa grupper som exempelvis personer som är ickevita och har en 
funktionsnedsättning försvinner i analysen.   
 
Vår studie var normkritisk och endast inriktad på hur normer kring diskrimineringsgrunderna och 
social bakgrund framställdes. Syftet med en analys av pedagogiska texter är att lyfta fram, diskutera 
och problematisera dess svagheter (Skolverket, 2006, s. 10). Vår granskning utelämnar därför 
sådant som var bra med texthäftena. Vår analys utgår från ett teoretisk normkritiskt perspektiv och 
det går inte att veta hur dessa texter mottas av eleverna och hur de reflekterar över de normer som 
framställs.  

Vidare forskning 

Denna studie har fokuserade på att få kunskap och en inblick över vilka normer som synliggjordes 
alternativ utmanades i texthäften som elever läser i nationella proven. För att få en djupare kunskap 
över hur texterna påverkar eleverna skulle ett annat intressant forskningsområde vara att titta på 
läsförståelsefrågor, uppsatsämnen och i förlängningen vad eleverna väljer att skriva om. Ett annat 
förslag till vidare forskning kan vara att kontinuerligt undersöka vilka texter som väljs till 
texthäftena eftersom vi endast undersökt de frisläppta proven fram tills 2015. Denna studie har 
tittat på texterna som en helhet, ett relevant förslag för vidare forskning skulle vara att istället titta 
på förändringen och utveckling av vilka texter som väljs till proven.  
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