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Sammanfattning 

Denna studies syfte har varit att undersöka om tre samhällsorienterade läromedel riktade mot 

mellanstadiet (Puls grundbok i samhällskunskap och religion samt SOL 3000s grundbok i religion) lever 

upp till Kumashimos teori om en undervisning som förändrar elever och samhälle med hänsyn 

till normer om kön och sexualitet, så som dessa formulerats av Judith Butler. Studien har med 

hjälp av diskursanalytiska verktyg visat att så inte är fallet. Istället visar studien att läromedlen till 

största delen osynliggör både genusvetenskapliga och queera perspektiv, även om det även finns 

tendenser till diskursiv kamp mellan könskonservativa och könsprogressiva diskurser. 

Bakgrunden till studien är de förtydligade målsättningarna för arbete med genus i skolans senaste 

styrdokument Läroplan för grundskolan 2011. Studien har en resultatdel där man finner läromedlens 

tal om kön och sexualitet. I analysdelen finner man en diskursanalys med utgångspunkt i 

Kumashiros fyra nivåer av undervisningssätt och Butlers genusteori. Med en avslutande del som 

besvarar studiens huvudfråga. 

 

Nyckelord: Pedagogik, läromedel, diskursanalys, Kumashiro, Butler, genus, antiförtryckande 

undervisning  
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1. Inledning 

Mitt intresse för genusvetenskap bottnar i en vilja att skapa jämlika förutsättningar för mina 

elever. En mängd studier visar att kvinnor och män behandlas olika och det är även min 

erfarenhet. Ett exempel är när jag arbetade i förskolan och de andra pedagogerna inte tyckte att 

det passade att en pojke lekte prinsessa, ett annat när en lärare säger att det är mer problematiskt 

att en flicka i en etta beter sig störigt än när pojkarna gör det. Flickor och pojkar behandlas olika i 

skolan på grund av att vi lever i en värld där kvinnor som grupp är underordnade män som 

grupp. Den juridiskt understödda ojämställdheten är borttagen men kvar finns den ideologiska 

bakgrunden som förr i tiden möjliggjorde den juridiska ojämställdheten. Eftersom skolans värld 

sedan 1960-talet har haft en explicit målsättning att skapa jämställdhet mellan könen så vill jag 

undersöka hur tre samhällsorienterade läromedlen talar om kön och sexualitet och hur dessa 

förhåller sig till Kevin Kumashiros teorier om antiförtryckande undervisning och Judith Butlers 

genusteori. 
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2. Bakgrund 

Genusvetenskap är ett ämne som ständigt är i blåsvädret. I skrivandes stund sänds ett 

omdiskuterat program på Sveriges television som heter Fittstim.1 Detta program visar hur Belinda 

Olsson som var med i den feministiska antologin Fittstim på 90-talet nu inte känner igen sig i 

dagens feministiska klimat. Många feminister kände sig svikna när hon ifrågasatte aktuella 

feministiska frågor som till exempel användandet av pronomen hen. Även om universitetet har 

huserat feministiska studier (numera genusvetenskap) sedan länge verkar det som att feminismen 

aldrig slutar provocera. Precis som Kumashiro påpekar handlar provokationen om att 

genusvetenskapens och feminismens mål handlar om att ändra på ett maktförhållande.  

I och med den nya läroplanen har skolans uppdrag förtydligats när det gäller genus. I 

Läroplanen för grundskolan 2011 i avsnittet som heter Förståelse och medmänsklighet där genusfrågor 

tidigare inte togs upp2 har nu infogats att diskriminering skall motverkas när det gäller kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning.3 Genusvetenskapen blir oftast 

ifrågasatt på grundval av att det överhuvudtaget skulle finnas några orättvisa maktstrukturer som 

grundar sig i kön. Forskning visar dock att så är fallet; pojkar blir systematiskt tillfrågade i högre 

utsträckning i klassrumssituationer än flickor.4 I Månssons undersökning visade det sig att flickor 

får affektiv intonering mer sällan än pojkar. Det vill säga att de bekräftades mer sällan genom 

leenden och fysisk närhet.5 Det visade sig även att flickor med samma utåtagerande beteende som 

pojkar fick fler tillsägelser än pojkarna.6 

Palicki menar att det är enkelt att motivera varför det är berättigat att undersöka läromedel ur 

ett genusperspektiv eftersom läromedels syfte är att påverka eleverna. Palicki menar att 

”läromedlen är normerande på det sättet att de befäster vad som viktigt och relevant inom ett 

visst ämne.”7  

Redan på 60-talet gjordes det läromedelsgranskningar på statlig begäran. En av dessa är 

Kvinnoperspektiv på läromedlen i historia, religionskunskap och konst- och musikhistoria samt i ämnet social och 

familjekunskap 8 författad av Anne-Marie Berggren. Tyvärr har inte min version några hänvisningar 

och sidorna ligger i fel ordning. Men det jag tar med mig i läsningen av rapporten är Berggrens 

resultat, nämligen att kvinnoperspektivet är försvinnande litet och att maktperspektivet mellan 

könen är helt osynliggjort. Berggren vill även se en tydligare feministisk historieskrivning, 

                                                
1 http://www.svtplay.se/fittstim---min-kamp 2014-04-18 10:55 
2 Lärarens handbok, 2004, s.9-10 
3 Skolverket, 2011, s.7 
4 Uljens, 1997, s.50 
5 Månsson, 2000, s.19 
6 Ibid, s.30 
7 Lind Palicki, 2005, s.162 
8 Berggren, 1992 
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eftersom hon anser att kvinnor porträtteras som offer i för hög grad när det finns många exempel 

på kvinnor som gjort aktivt motstånd mot orättvisorna.9  

Ytterligare en är Könsroller i läroböcker: en undersökning utförd år 1968 på uppdrag av arbetsmarknadens 

kvinnonämnd10 skriven av Ingrid Fredriksson. 1964 beställde staten en utredning av könsroller i 

läromedel i samhällsundervisning. Rapporten visade sig undermålig och därför beställde staten en 

ny utredning 1968 för att undersöka om läget hade förbättrats. Ett av kraven som fanns i 

rapporten var bland annat att litteraturen skulle redogöra för feminismens historia med fokus på 

problematisering av könsroller. Fredriksson använder sig av begreppet radikal könsrollsideologi som 

innebär jämställdhet på alla livets områden. Fredriksson undersökte om läroplanens intentioner 

förverkligas i läromedlen. Hon ställde krav på att lärarutbildningen skulle innehålla 

problematisering av könsroller (så kallad radikal könsrollsideologi) redan 1969.11 Hon har även en 

rad förslag på hur läromedlen kan arbeta med könsrollsfrågan i ett flertal olika ämnen, om inte 

alla.12 Fredriksson menar också att det är viktigt att läromedlen inte presenterar dubbla budskap 

eftersom forskning visat att om en person tar till sig nya fakta och denna innehåller 

motsägelsefulla budskap kommer läsaren ta till sig den fakta som bekräftar dennes redan 

etablerade världsbild.13 1966 genomfördes en undersökning som visade att om elever blev 

undervisade i könsrollsfrågan av någon de såg upp till så ändrades deras syn på könsroller till att 

vara mer progressiv efter undersökningens slut.14  

Det har skrivits en del handledningar när det gäller att arbeta med genus i skolan till exempel 

Josefssons Genus lärarbok: hur du kan arbeta med genus15 och Genus-hur påverkar det dig?16. Genus-hur 

påverkar det dig riktar sig dock främst till högstadiet och gymnasiet. Wedin är en genuspedagog 

som skrivit en lärarhandledning som heter Jämställdsarbete i förskola och skola. Hon sammanfattar 

forskningen kring kön i skolan med att skolan inte är jämställd.17 Wedin fortsätter med att hävda 

att könsstereotyper inom skolans värld måste bekämpas och inte bekräftas.18 I början av 2000-

talet infördes termen jämställdsintegrering som betyder att alla delar som staten har ansvar för skall 

vara jämställda. Wedin poängterar att det är viktigt att följa upp och utvärdera skolans 

jämställdhetsarbete eftersom jämställdhetsarbetet skall genomsyra alla skolans delar.19 Hon menar 

att man bör konkretisera målen för jämställdhetsarbetet och ett exempel på ett sådant mål kan 

vara att granska läromedel ur ett genusperspektiv. Eftersom skolan aktivt skall motverka 

traditionella könsmönster är det viktigt att skolan uppmanar och skapar utrymme för eleverna att 

                                                
9 Berggren, 1992, s.14 (min egen sidnumrering) 
10 Fredriksson, 1969 
11 Ibid, s.5-9 
12 Ibid, s.21 
13 Ibid, s.24 
14 Ibid, s.29 
15 Josefson, 2007 
16 Josefson, 2005 
17 Wedin, 2011, s.13 
18 ibid, s.15 
19 ibid, s.23-27 
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välja yrken som inte är könskodade.20 Wedin hävdar att jämställdhetsuppdraget är obligatoriskt 

och inte något man som lärare kan välja bort. Frågan handlar inte om huruvida man skall arbeta 

med jämställdhet utan hur.21 Heteronormen påverkar inte endast de av icke-heterosexuell 

läggning utan även elever som väljer att inte bete/klä sig enligt könsnormer.22 Ett vanligt sätt att 

upprätthålla heteronormen i skolan är att inte tala om någonting annat än heterosexualitet. En 

hbt-kvinna som slutade gymnasiet hade aldrig fått veta något om hbt-personer under hela sin 

skoltid, och det fick henne att känna som att hon inte fanns.23 Eleverna möter inte heller hbt-

personer i läromedlen. Wedin skriver att den mest synliga orättvisan på grund av kön just nu är 

kvinnoidealet som fokuserar på utseende och viljan att behaga män.24 Wedin redogör även för 

genustrappan som är ett sätt att kategorisera undervisning. Den innehåller fyra olika steg, från 

könsnormsreproducerande till ifrågasättande.25 Wedin menar att granska och genussäkra 

läromedel bör vara del av skolans löpande verksamhet. En av skolverkets rapporter visade att de 

flesta läromedel hade tydliga spår av den manliga normen men en del uppvisade tecken på en 

större genusmedvetenhet.26  

Franck har sammanställt en antologi som heter Genusperspektiv i skolan-om kön, kärlek och makt. 

Han menar att det är viktigt att man som lärare ger elever verktyg för att kunna se maktstrukturer 

och visar hur man kan motverka orättvisa maktstrukturer.27 Bondestam tar upp inriktningen 

kritisk pedagogik som syftar till att synliggöra och motverka orättvisa maktstrukturer. Bondestam 

påpekar att även fast man som lärare har förvärvat ett genusperspektiv innebär detta inte att man 

inte fortfarande riskerar att reproducera könsstereotyper.28 Franck menar att det är viktigt att 

komma ihåg att man inte skall förbjuda eleverna att titta på sexistisk media, istället skall man 

diskutera kring den potentiellt sexistiska mediaproduktionen.29 Gårdfeldt tar i sitt kapitel upp ett 

flertal exempel på när hbt-personer blir kränkta båda av andra elever och lärare.30  

Precis som Wedin talar Gårdfeldt om osynliggörandet av hbt-personer under elevernas 

skolgång: 

Sammantaget kan man konstatera att dagens svenska grundskola och gymnasium uppvisar stora 
brister, när det gäller förhållandena för skolans homo-, bi- och transsexuella elever. Ungdomarna 
sviks av vuxenvärlden och upplever att de ”inte får finnas”.31 

                                                
20 Wedin, 2011, s.89 
21 ibid, s.36-41 
22 ibid, s.46 
23 ibid, s.65 
24 ibid, s.55-58 
25 ibid, s.71-72 
26 ibid, s.76-77 
27 Franck, 2007, s.5 
28 Bondestam, 2007, s.31-34 
29 Franck, 2007, s.64 
30 Gårdfeldt, 2007, s.77 
31 ibid, s.80 
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Gårdfeldt visar även på kopplingen mellan heteronormativiteten och det våld som hbt-

personer råkar ut för: 

Det grundläggande problemet-det som skapar utrymme för homofientlighet och trakasserier mot 
hbt-personer – är heteronormativiteten.32 

Med utgångspunkt i denna bakgrundsteckning där jag har sökt motivera för läsaren varför det 

finns ett behov att undersöka hur tre samhällsorienterade läromedlen talar om kön och sexualitet 

och hur dessa förhåller sig till Kevin Kumashiros teorier om antiförtryckande undervisning och 

Judith Butlers genusteori. 

Kumashiro är en forskare som skrivit mycket om vad han själv kallar antiförtryckande undervisning. 

Han menar att det är viktigt att som lärare vara medveten om olika förtryckande strukturer i 

samhället för att kunna motverka dem. Kumashiro betonar dock att det inte finns någon 

universallösning på detta problem. Därför bör lärarna tillägna sig tillräckligt med kunskap för att 

själva kunna komma på individuella lösningar.33 Butler är en genusvetare som blivit känd för sina 

radikala teorier om det biologiska könets icke-varande. Enligt henne är allt konstruktion. Med 

bakgrund i Butlers och Kumashiros teorier vill jag undersöka hur tre samhällsorienterade 

läromedlen talar om kön och sexualitet och hur dessa förhåller sig till Kevin Kumashiros teorier 

om antiförtryckande undervisning och Judith Butlers genusteori. 

Med sexualitet menar jag inte sexualitet i vardaglig bemärkelse utan snarare det begärsbegrepp 

som Ambjörnsson använder sig av i sin avhandling I en klass för sig.34   

 

3. Litteraturöversikt 

I avsnittet tidigare forskning ämnar jag ge läsaren en översikt över vad som tidigare har skrivits 

om mitt ämne; nämligen genusperspektiv på läromedel. Jag är medveten om att det finns 

ytterligare forskning utanför Sveriges gränser, men jag väljer att endast ta med svensk forskning 

då jag hävdar att området blir för stort att redogöra för om jag skall inkludera hela världen. Men 

även på grund av att jag ser den svenska forskning som särskilt relevant för den svenska 

kontexten, eftersom det är den jag ämnar undersöka.  

I avsnittet teoretiska perspektiv kommer jag redogöra för de teorier jag valt för att analysera 

läromedlen.  

                                                
32 Gårdfeldt, 2007, s.84 
33 Kumashiro, 2000, s.33 
34 Ambjörnsson, 2001, s.13-14 
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3.1 Tidigare forskning 

Alla studier jag har läst kommer fram till nästintill samma sak; den manliga normen och 

heteronormativiteten i läromedel är genomgående även om det också finns tecken på en diskursiv 

kamp mellan en heteronormativ diskurs och en queerfeministisk diskurs. 

Eilard använder sig i Modern, svensk och jämställd av den kritiskt diskursanalytiska metoden. Men 

hon använder sig också av den genealogiska metoden för att visa på den historiska processen 

kring läromedels ideologiproduktion. Eilards frågeställning behandlar hur genus och etnicitet 

konstrueras i valda läromedel mellan 1962-2007. Mattlar använder sig i Skolbokspropaganda? av 

ideologianalys som metod. Mattlars frågeställning handlar om vilka ideologier som reproduceras i 

de utvalda läromedlen. Han använder sig bland annat av teoribygge från Simone de Beauvoir, 

Robert W. Connell, Åsa Carlsson, Drude Dahlerup och Anna Servin. I jämställdhetsanalysen tar 

Mattlar avstamp i dikotomin konstruktivism/essentialism.  

Det jag vill lägga till är dels en genusanalys av ytterligare läromedel men även ett tydligare 

antiförtryckande perspektiv med utgångspunkt i en mer radikal genus och queerteori. Med 

Kumashiros olika former av undervisning hoppas jag kunna göra en tydligare analys av på vilka 

olika diskursnivåer läromedlet befinner sig på. Dessa nivåer förtydligar även vilka komponenter 

som skall ingå för att räknas till den högsta nivån av undervisning vilket är idealet utifrån en vilja 

att integrera ett antiförtryckande perspektiv. Med hjälp av dessa diskurser är min förhoppning att 

det underlättar lärares egna läromedelsanalyser. 

Viktiga begrepp inom den tidigare forskningen 

Eilard talar om texters ideologiska tystnad. Denna tystnad handlar om de representationer som 

inte lyfts fram i texter. Även om denna tystnad är omedveten från författarens håll, är denna 

tystnad en del av vår kultur och därmed ideologisk. Det vill säga att vår kultur lär oss vilka 

representationer som får höras och vilka som inte får synas eller höras.35 Eilard talar om så 

kallade provocerande tolkningar; för att kunna få syn på det som lämnats utanför i texter så behövs 

att man ibland överdriver tolkningen för att bättre synliggöra bland annat den ideologiska 

tystnaden.36 Eilard fortsätter med att tala om en så kallad bacilldiskurs, den handlar om hur olika 

förtryck som klass, kön och etnicitet omvandlas till mobbning bland barnen. Till exempel ses 

tjejer som symbolisk besmittade. Och de som bär på smittan bör undvikas för att de andra inte 

själva ska bli smittade.37 Eilard tar också upp begreppet interpellation. I vårt samhälle finns massor 

av föreställningar och diskurser och texter förhåller sig till dessa diskurser. Interpellation handlar 

om hur olika representationer kan hänvisas till föreställningar inom diskurser. Till exempel 

förhåller sig alltid en enskild bild av en flicka till de diskurser som berör detta begrepp. I och med 

                                                
35 Eilard, 2008, s.63 
36 ibid, s.83 
37 ibid, s.113-114 
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att vi ser en flicka aktualiseras även vårt begreppsinnehåll som kommer ifrån de diskurser vi 

kommit i kontakt med.38  

Wrethander Bliding har skrivit en avhandling om barns relationsarbete i skolan som heter 

Inneslutning och uteslutning. Avhandligen problematiserar den gängse synen på mobbning som ett 

avgränsat problem mellan några som vill illa (mobbarna) och offren (de som blir mobbade.) 

Istället menar hon att det som ibland misstolkas som mobbning i själva verket kan vara en del av 

barnens ”naturliga” relationsarbete. Avarterna (det vill säga när eleverna inte fått verktyg att 

bedriva relationsarbete på ett konstruktivt sätt) är det som vi daligdags kallar mobbning. Denna 

forskning är relevant eftersom hon talar om hur mobbning ofta grundar sig i reproduktion av 

orättvisa maktstrukturer (sexism, rasism, homofobi och så vidare). Bliding visar på ett tydligt sätt 

hur barnen använder sig av ord som blatte för att kategorisera och sänka en annan elevs status 

genom mobbning på rasistisk grund.39 

Jag kommer nedan att redogöra för vilka olika diskurser jag kan finna i studiernas resultat även 

om författarna själva inte har strukturerat sina resultat i diskursform. Dels för att det underlättar 

att få syn på de kulturella tendenser författarna funnit men även för att det underlättar en 

koppling till min egen studie. Jag har valt att kalla de tre olika temana för ”exempel på 

heteronormativa diskurser”, ”exempel på progressiva diskurser” och ”exempel på ambivalenta 

inslag i läromedlen”.  

Exempel på heteronormativa diskurser. 

Eilard fann bland annat att konstruktionen flicka skapas genom utseende.40 Hon fann även att i 

70-talets läromedel kopplades flicka till söt, glad och snäll.41 Eilard finner även en nästan total 

avsaknad av tjockare flickor/kvinnor och när de väl återfinns så förlöjligades dessa.42  

Eilard menar att i och med 2000-talet så förstärktes de heteroromantiska dragen i läromedlen. 

Tidigare var fokuset snarare på familjen.43 Men hon menar även att heteronormativiteten 

genomsyrar hela den undersökta perioden.44 I Skolverkets utredning om hur bland annat kön 

gestaltas så framkom det att ytterst få hbt-personer kunde återfinnas och materialet var generellt 

heteronormativt.45 

Eilard menar att studiens resultat visar på ”ett vidmakthållande av eller en återgång till en vit 

manlig heterosexuell medelklassnorm, med enda skillnad att den förefaller ha föryngrats och i viss 

bemärkelse feminiserats.”46 Graeske ställer bland annat frågan om varför könsstereotypa drag 

                                                
38 Eilard, 2008, s.142 
39 Wrethander Bliding, 2010, s.167 
40 Eilard, 2008, s.354 
41 ibid, s.259 
42 ibid, s.270 
43 ibid, s.418 
44 ibid, s.130 
45 Mattlar, 2008, s.69 
46 Eilard, 2008, s.134 
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fortfarande finns kvar i läromedlen när officiella dokuments strävan så länge varit att bekämpa 

detta drag.47 Hon visar även på att det ofta är ekonomiska frågor som gör att förlagen som 

framställer läromedel inte vågar vara för provocerande.48  

Palicki hävdar att Attityds redaktör ville skapa ett progressivt läromedel men ville samtidigt inte 

sammankopplas med ett feministiskt perspektiv eftersom redaktören hävdar att feminism inte 

säljer. Palicki tar upp ett flertal sätt som könsmaktsordningen framträder i språket exempelvis 

genom att påpeka att brunett endast finns som kvinnligt kodat ord eftersom utseende är viktigare 

när det gäller att kategorisera kvinnor än män. Von Wright tar upp vikten av att problematisera 

kön eftersom man annars med nödvändighet cementerar ojämställdheten. Om man valt att 

problematisera kön finns det ett viktigt vägval, nämligen om man väljer att markera 

konstruktionerna eller om man väljer att använda sig av omarkerade konstruktioner. De 

markerade men problematiserade konstruktionerna kan i värsta fall befästa konservativa 

förståelser av kön även om man motverkar kvinnors och kvinnlighetens underordning. De 

omarkerade konstruktionerna kan i värsta fall bli ytterligare ett sätt att utmåla mannen som norm 

medan man låtsas att man inte gör det.49  

Exempel på progressiva diskurser 

Mattlar fann att vissa läromedel hade ett uttalat jämställdhetsperspektiv som till exempel Dikt och 

verklighet. Boken visar på könsrelaterade skillnader genom historien och omtalar de också negativt. 

Läromedlet har även en konstruktivistisk syn på kön och innehåller övningsuppgifter som 

ifrågasätter könsmaktsordningen.50 

Exempel på ambivalenta inslag i läromedlen.  

Under 1970-talet visar Eilards studie på hur föreställningar om pojkar var mer oföränderliga än 

föreställningar om flickor.51 Hon visar också på dubbelheten med att en berättelse kan 

interpellera mot olika diskurser, vilket kan göra att texten får motsägelsefulla konsekvenser.52 

Eilard menar att om männen var mer på väg mot ett kvinnligt ideal under 1970-talet så blir 

kvinnorna mer maskuliniserade under 1990-talet.53 Eilard visar på att det är ett antal olika 

diskurser som samverkar. Jämställdhetsdiskursen har varit närvarande sen 60-talet men samtidigt 

har könsmaktsordningen hittat nya vägar. Hon menar att kvinnan inte längre är underordnad i 

hemmet i rollen som hemmafru, men istället har ett starkare tryck på tjejers utseende i och med 

den starkare massmediadiskursen hjälpt till att fortsatt underordna tjejer.54 

                                                
47 Eilard, 2008, s.264 
48 Graeske, 2013, s.268 
49 Lind Palicki, 2005, s.162-168 
50 Mattlar, 2008, s.182 
51 Eilard, 2008, s.192 
52 ibid, s.276  
53 ibid, s.299 
54 ibid, s.422 
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Även i Mattlars undersökning hittar han både progressiva och konserverande element. 

Exempelvis när det gäller ett stycke som tar upp affischsabotage mot H&M. Texten väljer dock 

att fokusera på andra aspekter av företeelsen än jämställdhetsaspekten.55 

Wernersson har skrivit om genus i förskola och skola.56 Avhandlingen visar bland annat att 

orättvisor på grund av kön består men att det i högre utsträckning i läromedel visas tecken på 

diskursiv kamp. Det vill säga den sexistiska diskursen får inte längre stå oemotsagd.57 

 

Jag kommer här redogöra för vad forskningen kommit fram till när det gäller vad som kan 

motverka heteronormativa inslag i undervisningen.     

Eilard menar att ett problem är att sedan 1991 slutade staten helt att granska läromedel vilket har 

lett till att ett fåtal stora förlag kontrollerar marknaden.58 Det är viktigt att läraren fördjupar 

läroböckernas beskrivning av verkligheten.59 Den ideala läseboken skulle vara nyanserad och 

följas upp av en problematiserande diskussion i klassrummen.60  

”Även om en enskild läsebokstext bara är en del i det vardagliga multimodala textflödet, får skolan 
här en avgörande roll genom möjligheten att antingen förstärka eller kontrastera och utmana det 
hegemoniska bruset.”61 

Mattlar ställer i Skolbokspropaganda den essentialistiska synen mot den konstruktivistiska synen 

på jämställdhet i sin undersökning.62 Mattlar påpekar i sitt efterord att det som kan ”rädda” den 

ojämna kvaliteten på läromedlet är läraransvaret. Genom att läraren är duktig på att granska 

läromedel ur olika perspektiv så kan läraren både välja ut lämpligt material och komplettera 

undermåligt material.63 

3.2 Teoretiska perspektiv  

Jag skall här redogöra för Kumashiros antiförtryckande perspektiv på undervisning och Butlers 

genusteori. Jag gör inte anspråk på att skapa en uttömmande bild av de två olika inriktningarna 

utan väljer ut de delar jag anser vara relevanta för min studie.  

Kevin Kumashiro startade sina studier inom Asien-amerikanska studier och utbildning (asian 

american studies and education) i Chicago. Han började tidigt intressera sig för antiförtryckande 

                                                
55 Mattlar, 2008, s.90 
56 Wernersson, 2009 
57 ibid, s.133.134 
58 Eilard, 2008, s.335 
59 ibid, s.314 
60 ibid, s.431-432 
61 ibid, s.122 
62 Mattlar, 2008, s.81 
63 ibid, s.197 
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undervisning och 2013 startade han Centret för antiförtryckande undervisning. Där är han för 

närvarande rektor.64  

3.2.1 Antiförtryckande undervisning  

1. Undervisning som främst är till den för den andre. 

Kumashiro menar med den andre en person som är del av en förtryckt grupp. Företrädare för 

denna sorts undervisning menar att vissa grupper utsätts för förtryck genom att orättvisa 

maktstrukturer genomsyrar samhället, och därmed också kommer genomsyra skolan. Utifrån 

denna analys vill följare av detta perspektiv undervisa den andre om de orättvisa strukturerna. I 

motsats till att undervisa alla om orättvisorna. Ett exempel på insatser som det här synsättet 

förespråkar är exempelvis att tillhandahålla platser dit marginaliserade grupper kan gå för att 

bearbeta utsattheten som kan förekomma från både från lärare och andra elever. 

Fördelar som Kumashiro ser med den här sortens undervisning är att den erkänner att olika 

elever har olika behov och att eleverna ingår i ett sammanhang där normer och makthierarkier 

hela tiden manifesteras. Kumashiro ser även nackdelar, exempelvis att det är den andre som ses 

som problemet och om den andre inte befann sig i skolan skulle problemet inte finnas. Kumashiro 

menar dock att man bör påminna sig själv om att det inte finns några perfekta lösningar på dessa 

problem, utan att det snarare handlar om att ha en vilja att hela tiden lära sig av sina tidigare 

försök att skapa en mer jämlik skolmiljö.65  

2. Undervisning om den andre. 

Kumashiro redogör här för hur olika forskare har definierat förtryck. Han talar även om de 

stereotypa bilder av förtryckta grupper som elever ofta möter i deras vardag. I värsta fall kan 

dessa stereotyper leda till att eleverna skämtar om dessa stereotyper i skolan och att lärarna inte 

reagerar. Då tolkar eleverna som att det är okej att skämta om marginaliserade grupper. Jackson 

pratar till exempel om den dolda läroplanen som han menar cementeras hårdare än den vanliga 

läroplanen i elevernas förståelse av sin omvärld. Med begreppet den dolda läroplanen åsyftas den 

kunskap som elever lär sig inofficiellt, det vill säga de oskrivna regler som reproduceras i skolan. 

Ett sätt som detta undervisningssätt kan yttra sig är att man har speciella dagar dedikerade till 

att undervisa om marginaliserade grupper, ett annat sätt är att försöka integrera de olika 

perspektiven i den vanliga undervisningen. Kumashiro menar att skillnaden på detta perspektivet 

och det första är att detta perspektiv söker nå ut och förändra alla elevers tänkande. Problem med 

det här perspektivet är bland annat att det i värsta fall kan cementera bilden av den andre. Eleverna 

lär sig då att detta är det ”svarta perspektivet” och detta är ”genusperspektivet” istället för att lära 

sig att ifrågasätta och se att detta bara är en sanning om verkligheten, inte hela sanningen. 

                                                
64 http://antioppressiveeducation.org/director.html 2014-09-16 21:19 
65 Kumashiro, 2000, s.26-31 
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Kumashiro menar att den nya undervisningen inte bör syfta till att lägga till nya delar utan snarare 

”störa” den gamla synen på undervisning. Istället för att eleverna lär sig ”sanningen” bör de lära 

sig kritiskt tänkande genom att bland annat ställa frågan till material och lärare om vad som 

utelämnas. Kumashiro ser också problem med att lära eleverna empati med den andre. Kumashiro 

är sjävklart inte emot empati per se, men är emot det faktum att identifikation med den 

marginaliserade förutsätts för att kunna känna empati. Istället för att den privilegierade försöker 

se sig själv i den andre bör denne istället ifrågasätta sin egen roll som privilegierad och ”normal”.66  

3. Undervisning som är kritisk mot privilegier och annorlundaskap. 

Här ser företrädaren för synsättet att det finns normer som reproducerar makthierarkier och för 

att kunna förändra dessa hierarkier måste även normen och den privilegierade ändra sig. 

Företrädare syftar till att inte bara undervisa om den andre utan även om de normer som skapar 

dessa hierarkier. Denna sortens undervisning vill inte bara skapa förstående eller empati för den 

andre utan även en förståelse för hur normer och makthierarkier reproduceras och en vilja att 

göra motstånd mot denna ordning. Men Kumashiro påminner oss även om problematiken med 

att tro att elever är tomma kärl som kommer hantera denna nya kunskap precis som vi vill. 

Istället för att försöka förändra elevens tänkande till att tänka som läraren anser vara rätt, bör 

detta synsätt lära eleven att kritiskt granska information, särskilt den auktoritetspersoner 

förmedlar.67 

4. Undervisning som syftar till att förändra elever och samhälle. 

Detta synsätt har sin förankring i ett poststrukturellt synsätt och menar att förtryck bland annat är 

att reproducera skadliga normer i undervisningen. Den innehåller även övertygelsen om att 

stereotyper är skadliga på grund av att dessa bilder skapar fördomar. En grupp kan aldrig 

representeras rättvist av en bild. Sanningen om grupper är att det finns en mängd sanningar. Det 

vi säger och gör kan inte separeras från vår gemensamma historia byggd på bland annat orättvisa 

maktstrukturer.  

En faktor som försvårar övertagandet av detta synsätt är det mänskliga psykets motstånd mot 

förändring; det är lättare att inkorporera ny information som bekräftar ens tidigare världsbild än 

att inkorporera kunskap som gör att man måste ompröva tidigare tankar. När man ger sig i kast 

med att bedriva antiförtryckande undervisning bör man arbeta med sin egen inställning till 

förändring, genom att inse förändringens nödvändighet. När man arbetar med antiförtryckande 

undervisning bör man beakta att detta kan medföra upprörda känslor och att man därför bör 

göra plats i undervisningen för att låta eleverna få tid att reflektera kring deras utveckling med 

utgångspunkt i undervisningen. Kumashiro menar att det viktigaste inte är att undervisningen 

alltid måste vara perfekt, utan det viktigaste är att man som lärare ifrågasätter och alltid försöker 

                                                
66 Kumashiro, 2000, s.32-35 
67 ibid, s.36-39 
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förbättra sin undervisning. Eftersom traditionell undervisning länge syftat till att förmedla 

sanningen till eleverna kräver det ett stort personligt arbete för att integrera det antiförtryckande 

undervisningsperspektivet.68  

3.2.2 Butler 

Genustrubbel slog ner ”som en bomb” i akademiska kretsar och Butler har sedan dess blivit den 

mest uppmärksammade könsteoretikern i USA.69 Butler ville skaka om i både feministiska och 

hbt-sammanhang och ville ifrågasätta tankar om könets biologi. 

Butler använder sig av den genealogiska metoden i sin forskning och mer specifikt den kritiska 

genealogin. Denna inriktning fungerar så att man undersöker undersökningsobjektets historia för 

att blottlägga dess kulturrelativistiska innehåll.70 Det vill säga att sanningen om könen har sett 

olika ut i olika kulturer och vid olika tidpunkter. Uppfattningen om kön som något statiskt och 

oföränderligt kom att undermineras av Butlers teorier. Den genealogiska kritiken vill snarare än 

att avslöja könets ursprung hitta de institutioner som vill bevara den rådande 

könsmaktsordningen.71 Butler vill visa på att det vi egentligen trodde var en orsak när det gäller 

kön egentligen är en verkan.72 Butler menar att den feministiska rörelsen begränsas av att hävda 

att det kvinnliga subjektet är det rörelsen behöver grundar sig på.73 Maskulinitet och femininitet 

är enligt Butler något som inte behöver hänga ihop med det ”naturliga” könet.74 Det finns inte 

något fördiskursivt kön som kan undersökas eftersom vi redan när vi föds börjar formas av hur 

människor kring oss bemöter oss.75 

Finns det över huvud taget människor som inte, så att säga alltid redan är genuspräglade? 
Genusmarkeringen tycks kvalificera kroppar som mänskliga; ett spädbarn blir till människa i det 
ögonblick då frågan är det en pojke eller en flicka besvaras.76  

Butler beskriver genuskonstruktionen som en uppfostran i det kulturella tvång som är kön. 

Det objekt som går utanför könet blir kulturellt obegripligt.77 Eftersom könet skapas i språket, 

skapas också en sexualitet som grundar sig på heterosexuell könsuppdelning på denna 

konstruktion.78 Butler menar att genus är de tillåtna handlingar som kulturen begränsar till vissa 

                                                
68 Kumashiro, 2000, s.32-46 
69 Butler, 2007, s.7 
70 Ibid, s.8 
71 Ibid, s.43 
72 Ibid, s.8 
73 Ibid, s.51 
74 Ibid, s.56 
75 Ibid, s.58 
76 Ibid, s.184 
77 Ibid, s.69 
78 Ibid, s.84 
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kroppar.79 Foucault menar att dessa fasta uppdelningar i kön endast kan bli begripliga om man 

förstår de utifrån maktrelationer.80  

Viktiga genusbegrepp för studien. 

”Ett fruktbart sätt att förklara reproducerandet av kön är att använda begreppet doing gender, ofta 

översatt till göra kön.”81 Heteronormativitet är de institutioner, handlingar och strukturer som 

reproducerar heterosexualiteten som naturlig.82 En queer person är någon som antingen bryter mot 

könsnormer eller sexualitetsnormer som reproduceras genom heteronormativiteten. 

Socialkonstuktivismen (även ibland kallad socialkonstruktionismen) är en idèriktning som menar att 

identiteter skapas i mötet med andra och inte är av naturen bestämd. Men precis som Winther 

Jørgensen skriver så betyder inte detta att identiteter är helt flytande.83 De perspektiv som ställs 

mot varandra i Butlers forskning är hennes perspektiv som är en socialkonstruktivistisk förståelse av 

kön, medan heteronormativiteten vill upprätthålla en essentialistisk förståelse av kön, det vill säga en 

bild av kön och sexualitet som något naturligt och oföränderligt. Butler definierar sexualitet inte 

som samlag i den vardagliga betydelsen, utan som ett kulturell begärsbegrepp som innebär alla 

handlingar kring den heteronormativa attraktionen, det vill säga till exempel tjejers tal om killar.84  

Butlers heterosexuella matris stipulerar att vi har en norm som gör vissa kroppar och vissa 

sexualiteter begripliga och andra obegripliga. De begripliga kropparna och sexualiteterna är de 

som utgör normen i vårt samhälle. Normen är att kroppar antingen skall vara manliga eller 

kvinnliga det vill säga med de kroppsliga attribut som anses tillhöra vardera könen. Dessa kroppar 

skall sedan uppföra sig och klä sig enligt det rätta könets attribut. Det vill säga feminint för 

kvinnor och maskulint för män. Dessa två (mannen och kvinnan) skall sedan attrahera varandra. 

Det vill säga reproducera heterosexualiteten. Mannen och manligheten är även hierarkiskt 

ordnade över kvinnlighet och kvinnor. Allt som hamnar utanför denna norm (kroppar som inte 

stämmer överens med en strikt könsindelning, kvinnlighet som utspelas hos män, homo och 

bisexualitet med mera) straffas socialt på olika sätt.  

Den sanna sexualiteten existerar inte. Därför är det angeläget att undersöka hur sexualitet genom 
tiderna utformats till att bli en till synes enhetlig, självklar och naturlig heterosexualitet som antas 
omfatta alla. Denna bedrägligt enhetliga yta är ett resultat av maktutövning. Det är ingen slump att 
sexualitet genom tiderna varit, och fortfarande är, ett av de områden som krävt extra tillsyn och ett 
strikt regelsystem.85  

                                                
79 Butler, 2007, s.88 
80 Ibid, s.160 
81 Palicki, 2005, s.166 
82 Butler, 2005, s.9-11 
83 Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s.12 
84 Ambjörnsson, 2001, s.13-14 
85 Butler, 2005, s.9 
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Butler talar även om performativitetsteori som innebär att genom att utföra talhandlingar skapar man 

verkligheten och då även individers identiteter. Talhandlingen ”det blev en flicka” skapar en 

individ som identifierar sig som flicka om denna identitet får stå oemotsagd tillräckligt många 

gånger för att skapa ett ”enhetligt” subjekt. Det vill genom att denna flickidentitet både bekräftas 

kontinuerligt och inte bestrids. Genom att prästen förklarar paret gifta blir de gifta. Det vill säga 

vår verklighet och vår självförståelse skapas genom språket.86 

Genus är således inte en performance som ett redan existerande subjekt bestämmer sig för att 
göra. Tvärtom är genus performativt i den meningen att dess effekt konstituerar subjektet som det 
förefaller uttrycka. Det är en obligatorisk performance eftersom avvikelser från heterosexuella 
normer medför utstötning, bestraffning och våld.87 

 

Denna presumtiva heterosexualitet, menar hon, har inom diskursen som funktion att 
kommunicera ett hot: du-skall-vara-heterosexuell-eller-du-skall-icke-vara. Hon hävdar att kvinnor, 
lesbiska och homosexuella män inte kan inta det talande subjektets position i den tvingande 
heterosexualitetens språkliga system.88 

 

Performativa akter är former av auktoritativt tal; de flesta performativer är till exempel uttalanden 
som när de yttras också utför en viss handling vilken har bindande kraft. Performativitet bildar ett 
nätverk av auktoriseringar och bestraffningar som omfattar domar, dop, invigningar och 
äganderättsbevis-uttalanden som inte bara utgör en handling, utan också ger den utförda 
handlingen bindande kraft. Om man kopplar diskursens makt att framkalla det som den benämner 
till frågan om performativitet, då blir det performativa en domän där makt agerar som diskurs.89  

                                                
86 Butler, 2005, s.15 
87 ibid, s.77 
88 Butler, 2007, s.189 
89 Butler, 2005, s.100 



 

 19 

4. Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att med hjälp av diskursanalys undersöka hur de tre samhällsorienterade 

läromedlen (Puls grundbok i samhällskunskap och religion samt SOL 3000s grundbok i religion) talar om 

kön och sexualitet och hur dessa förhåller sig till Kevin Kumashiros teorier om antiförtryckande 

undervisning och Judith Butlers genusteori. 

4.1 Frågeställning 

Huvudfråga 

Hur förhåller sig läromedlens tal om kön och sexualitet till fem diskursnivåer som utgår ifrån 

Kumashiros teori om antiförtryckande undervisning och Butlers genusteorier? 

 

Analysfrågor 

Hur görs kön och sexualitet i de utvalda läromedlen? 

Vilka av mina utvalda diskurser kan jag finna exempel på i läromedlen? 
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5. Metod  

I detta avsnitt finner läsaren material och överväganden som behövts göras i samband med val av 

material samt reflektion kring mitt materials specifika egenskaper. Här återfinns även det verktyg 

jag använt för att analysera mitt material, det vill säga min metod, samt metodens problematik 

som etiska överväganden.  

5.1 Urval 

Mitt syfte är att undersöka samhällsorienterade läromedel som riktar sig mot årskurs fyra till sex. 

Till detta har jag valt ett läromedel som behandlar samhällskunskap och två som behandlar 

religionskunskap. Läromedlen är Puls grundbok i samhällskunskap och religion samt SOL 3000s 

grundbok i religion båda från förlaget Natur och kultur. Puls grundbok i samhällskunskap behandlar 

endast ämnet samhällskunskap och är inte en översikt över alla de fyra samhällsorienterade 

ämnena.  

 

5.2 Disposition 

Min studie är upplagd så att i kapitel sex finner läsaren en resultat-del som besvarar min ena 

analysfråga om hur kön och sexualitet görs i läromedlen, i sjunde kapitlet finner läsaren analysen 

som besvarar min andra analysfråga, nämligen om hur läromedlens tal om kön och sexualitet kan 

ordnas efter mina fem diskurskategorier som läsaren finner under avsnittet databearbetning och 

analysmetod. I anslutning till analysen finner läsaren även en tillhörande diskussion med 

utgångspunkt i analysen. Det är även här studiens forskningsfråga besvaras nämligen om 

läromedlen lever upp till Kumashiros högsta nivå av undervisning med genus som utgångspunkt.  

Studien avslutas sedan med en sammanfattande diskussionsdel. Min ambition har varit att göra 

analysen så tydlig som möjligt, i resultat-delen har jag försökt att vara så neutral i min återgivning 

som möjligt, detta för att läsaren skall få en så rättvisande bild av innehållet i boken som möjligt. 

Detta för att det är något jag själv saknat när jag läst läromedelsanalyser, nämligen en tydlig bild 

av den oanalyserade texten. Det jag har gjort i resultat-delen är dock att jag bara valt ut de delar 

som på något sätt talar om kön och/eller sexualitet. I analys-kapitlet har min ambition varit att 

med hjälp av mina diskurskategorier och min tillhörande teori analysera de delar jag valt ut i 

resultat-delen. Detta har jag gjort genom att dela in alla delar i de olika kategorierna och motiverat 

varför de placerats under den aktuella kategorin. Om analys-delarna är mer strikt hållna utifrån 

diskurskategorier och teori så finner läsaren en friare del, nämligen en diskussion i anslutning till 

varje läromedel. I den avslutande sammanfattningen och diskussionen finner läsaren studiens 

sammanfattade resultat, en diskussion kring resultaten, med tillhörande blick mot framtiden.     
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5.3 Material 

Ett förslag till definition av läromedel som Långström och Viklund tar upp är att det är sådant 

som lärare använder sig av för att nå uppställda mål.90 I denna studie avses dock endast sådan 

litteratur som är framställd för syftet att användas i undervisning. Långström och Viklund tar 

även upp problematiken med att läromedel som skapas idag accepteras allt för lättvindigt som 

kunskapsauktoriteter. Speciellt med tanke på att det kritiska tänkandet har skrivits fram ytterligare 

i den nya läroplanen.91 Lärarnas kritiska granskning av läromedlen är ännu viktigare idag eftersom 

det inte längre finns någon statlig granskning som säkrar kvaliteten. Selander menar att 

läromedlens syfte inte är att skapa ny kunskap utan reproducera redan befintlig kunskap, men 

läromedlen är även producerade för att vidareföra en eftersträvansvärd moral, även om denna 

agenda ofta kan vara svår att genomskåda på grund av dess subtila natur.92  

5.4 Databearbetning och analysmetod  

Jag har valt diskursanalysen som verktyg för att analysera mina data. Först får läsaren en 

redogörelse för vad diskursanalys är som sedan mynnar ut i hur jag konkret kommer använda mig 

av diskursanalysen som metod. Om läsaren ser likheter mellan diskursteori och Kumashiros och 

Butlers teorier så är det helt korrekt. 

 

5.4.1 Diskursteori  

Diskursanalysen skiljer sig från idè och ideologianalysen genom att den inte förklarar företeelser 

utifrån materiella faktorer utan snarare med utgångspunkt i språkets konstitution. Språkets 

uppbyggnad ses som tydligt kopplat till makt. Sättet vi talar kontrollerar vad som får sägas 

respektive vad som inte får sägas. Diskursanalysen syftar även till att sätta in språket i ett vidare 

sammanhang. Delarna kan inte förstås separat från den kontext som språket utspelar sig i. Men 

diskurserna skall inte ses som fasta kategorier utan som flexibla och flytande. I och med 

diskursanalysens framväxt har vissa tänkare inkluderat även icke-språkliga händelser inom ramen 

för diskursförståelsen.93  
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Foucault presenterar en teori som inbegriper en syn på makt och motmakt. Att tala är att 

utöva makt men samtidigt finns alltid möjligheten till motstånd. Våra identiteter skapas i det 

diskursiva rummet vilket begränsar våra handlingar.94  

Viktiga begrepp 

Winther Jørgensen och Phillips talar om begreppet diskursiv kamp. När man analyserar en text 

finns det ofta flera olika diskurser som kämpar om hegemonin. Det vill säga alla diskurser vill 

vara den diskurs som får definiera vad som är sanningen om det aktuella fältet.95 I min 

undersökning är detta begrepp aktuellt eftersom det är min studies syfte att undersöka vilka 

diskurser jag kan finna och hur dessa förhåller sig till varandra. 

Det diskursiva fältet rymmer alla de alternativa betydelser som begrepp kan ha, men som 

utesluts till förmån för den hegemoniska diskursen. Den hegemoniska diskursen i sin tur är den 

diskurs som har tolkningsföreträde inom ett fält. I min undersökning blir dessa begrepp relevanta 

för att urskilja vilken av mina diskurskategorier som jag anser fyller funktionen av hegemonisk 

diskurs.  

Flytande signifikanter är de begrepp som är viktiga inom ett fält och som olika diskurser kämpar 

om makten för att få definiera, det vill säga fylla med sitt eget innehåll. Nodalpunkt är ett begrepp 

inom ett fält som är speciellt meningsfullt. Till exempel kroppen inom den medicinska diskursen. 

Ett viktigt begrepp är mastersignifikanter. Detta begrepp förklarar att vissa begrepp är ägda av vissa 

identiteter. Exempelvis kopplingen kvinna-bröst. Dessa begrepp aktualiseras i och med att de 

underlättar analysen genom att man till exempel undersöker vilka flytande signifikanter som i mitt 

fall kan kopplas till nodalpunkterna flicka respektive pojke. Jag anser nämligen flicka och pojke 

vara nodalpunkter inom genusdiskursen.96  

När en viss diskurs har haft tolkningsföreträde länge och den har lyckats osynliggöra alla andra 

diskurser så skapas en så kallad avlagrad diskurs som mer eller mindre ses som objektiv av 

allmänheten.97 Winther Jørgensen menar att objektiviteten uppstår när så lång tid har passerat att 

allmänheten glömt bort den diskursiva kampen som utmynnade i den hegemoniska diskursen. 

Den hegemoniska diskursen får då statusen som den sanna bilden av verkligheten, medan man 

inom diskursteori menar att det inte finns någon sann bild av verkligheten, diskurserna är endast 

representationer av verkligheten. Den diskursiva kampen har i slutändan producerats genom en 

maktkamp mellan olika diskurser. Inom denna hegemoniska diskurs skapas objektiva nodalpunkter, 

det vill säga nodalpunkterna har fyllts med ett begreppsinnehåll som historien givit en skenbar 

objektivitet.98 Inom den kritiska diskursanalysen ser man på kommunikativa händelser som del i en 

diskurs som antingen ifrågasätter eller reproducerar diskursordningen. Dessa begrepp blir aktuella 
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för att förstå hur vissa diskursiva sanningar ses som objektiva och självklara sanningar i vårt 

samhälle.  

Fairclough menar att ideologier är de diskurser som upprätthåller rådande maktförhållanden.99   

 

5.4.2 Mina analysdiskurser 

Jag har valt att modifiera Kumashiros fyra undervisningssätt till fem olika nivåer av diskurser som 

istället för att fokusera på den marginaliserade mer generellt, istället specifikt inriktar sig på de 

som enligt Butlers heterosexuella matris blir marginaliserade, nämligen tjejer (på grund av den 

hierarkiska uppdelningen mellan män och kvinnor) och queera personer. Wedin har använt 

genustrappan med samma motiv som jag, nämligen att tydliggöra genusanalyser. Dock är inga 

paralleller till hennes indelning medvetna, eftersom jag tog del av hennes kategorisering efter jag 

konstruerat min egen.  

Undervisning som reproducerar den heterosexuella matrisen.. 

Den första diskursen är den som inte återfinns hos Kumashiro eftersom den inte handlar om sätt 

man kan motverka heteronormativitet utan explicit handlar om att bevara en heteronormativ 

diskurs. Denna diskurs är med Foucaults ord ideologisk. För att få syn på en sådan diskurs 

undersöker jag hur läromedlen porträtterar kön, det vill säga vilket tal och vilka ord som kopplas 

till flickor och vilka som kopplas till pojkar. I fall där heteronormativt tal kopplas till dessa 

nodalpunkter hamnar exemplen under denna diskurs i analysdelen. Jag är medveten om att det 

finns mer eller mindre kulturellt gemensamma kopplingar till föreställningar om vilka attribut 

som hör till vilket kön. Men ett exempel är Eilards resultat om att flickor ofta kopplas till 

utseende och tal om killar. Andra är rosa som kopplat till flickor och blått till pojkar.  

Undervisning som främst är till för den som är queer och/eller tjej. 

Denna diskurs är en diskurs som erkänner att det finns orättvisa maktstrukturer på grund av kön, 

men den anser att lösningen på problemet ligger hos tjejerna/de queera. Ifall vi upplyser de 

marginaliserade om förtrycket så löser vi problemet.  Detta tal anser alltså att (för att hårddra det) 

att ansvaret ligger på de förtryckta inte de privilegierade. Ett exempel på insatser som det här 

synsättet förespråkar är exempelvis att tillhandahålla platser dit marginaliserade grupper kan gå 

för att bearbeta utsattheten som kan förekomma från både från lärare och andra elever. Det 

handlar alltså inte om att förebygga förtrycket utan om att ta hand om symptomen. Här kommer 

jag leta efter exempel som uppmanar flickor eller queera att uppsöka hjälp om de blivit mobbade 

på grund av deras könstillhörighet, det vill säga ifall där sådana uppmaningar inte kombineras 
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med ett ifrågasättande av den privilegierade. Även uppmaningar om hur flickor/queera skall bete 

sig för att undvika att bli ”könsmobbade”.  

Undervisning om den som är queer och/eller tjej. 

Denna diskurs är medveten om kulturella stereotypers skadliga inverkan på elever. Inom denna 

diskurs finns även en medvetenhet om hur den dolda läroplanen påverkar eleverna. Det vill säga 

att det inte bara är den officiella undervisningen som är del av elevernas dagliga inlärningsprocess. 

Denna diskurs försöker ändra allas tänkande till exempel genom att ha speciella upplysningsdagar 

och att till viss del integrera de marginaliserades perspektiv i undervisningen, det vill säga till 

exempel även berätta om kvinnliga regenter efter de manliga regenterna i historieundervisningen. 

Detta perspektiv står dock för en statisk syn på kvinnor och queera. Det handlar om ett lägga till-

perspektiv där det i hög grad bara finns en sanning om den marginaliserade gruppen. Detta kan i 

värsta fall cementera de skadliga stereotyper som man egentligen vill motverka. Denna diskurs vill 

att de privilegierade skall lära sig om de förtryckta och från empatisk identifikation därför inse 

orättvisan och sen förändra sig själva. Tecken på detta perspektiv återfinns tydligast om man 

finner sådana berättelser om kvinnor och queera som inte talar om makt utan återger deras 

tillagda perspektiv utan att problematisera denna kunskap ur ett maktperspektiv.  

Undervisning som är kritisk mot privilegier och annorlundaskap. 

Diskursen talar om att det finns normer som reproducerar makthierarkier och för att kunna 

förändra dessa hierarkier måste även normen och den privilegierade ändra sig. Diskursen syftar 

till att inte bara undervisa om den andre utan även om de normer som skapar dessa hierarkier. 

Denna diskurs vill inte bara skapa förstående eller empati för den andre utan även en förståelse 

för hur normer och makthierarkier reproduceras och en vilja att göra motstånd mot denna 

ordning. Denna diskurs förespråkar dock inte ett radikalt kritiskt tänkande som utgår från att man 

lär sig att kritiskt granska all information utan förmedlar snarare en ny sanning, det vill säga att 

eleverna bör ifrågasätta den traditionella kunskapen enligt lärarens anvisningar. Tecken på denna 

diskurs är tal som förmedlar ett kritiskt maktperspektiv. Till exempel visar på hur kvinnor fick 

kämpa för rösträtten. Eller övrigt tal som synliggör ett könsmaktsperspektiv.  

Undervisning som syftar till att förändra elever och samhälle med utgångspunkt i kön och sexualitet. 

Denna diskurs har sin förankring i ett poststrukturellt synsätt och menar att förtryck bland annat 

är att reproducera skadliga normer i undervisningen precis som den fjärde diskursen. Den menar 

även att stereotyper är skadliga på grund av att dessa bilder skapar fördomar. En grupp kan aldrig 

representeras rättvist av en bild. Sanningen om grupper är att det finns en mängd sanningar. Våra 

handlingar kan inte separeras från vår gemensamma historia som bygger på orättvisa 

maktstrukturer.100 Skillnaden på den fjärde och den femte diskursen är framför allt en 
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medvetenhet om att undervisningen inte bör förmedla statiska sanningar, även fast dessa är 

grundade i en antiförtryckande övertygelse. Snarare uppmanar denna diskurs eleverna till att ta 

del av så många perspektiv som möjligt för att själva lära sig att värdera den information de möts 

av. Detta betyder dock inte att all kunskap är lika mycket värd, viss kunskap är mer vetenskapligt 

förankrad och denna undervisning syftar inte till att man skall komma fram till att alla perspektiv 

är likvärdiga, utan vill snarare skapa en kritisk kompetens som lär en att se maktperspektiv. 

Tecken på denna diskurs är bland annat att låta fler alternativa sanningar komma fram men även 

uppmaningar till kritiskt tänkande. Sådana uppgifter eller texter som syftar till att låta eleverna 

själva börja fundera över makt grundat i kön.   

5.5 Reflektion över metoden 

Det är viktigt att tänka på att diskursanalysens ambition inte är att förklara individers eller 

organisationers syften till varför de skrev texten, utan snarare undersöker texten i sig. En annan 

viktig punkt att tänka på är att det egentligen inte finns några färdiga mallar för hur 

diskursanalysen skall genomföras.101 Men Bergström och Borèus vill ändå ge ett par förslag om 

hur en diskursanalys skulle kunna se ut. Man kan särskilt skärskåda sambanden mellan identitet, 

handlingsutrymme och makt. Man kan också titta på så kallade noder som utgör särskilt viktiga 

begrepp och vad texten kopplar ihop med noden. Med hjälp av noden kan man sedan säga vilket 

handlingsutrymme texten ger för vissa identiteter.102 Diskursanalysen visar dock på hur kollektiva 

identiteter skapas genom språket och kan och syftar inte till att visa hur individuella identiteter 

skapas.103 Den kännetecknas av en bredd i användandet av analysmetoder.104 Man kan också 

analysera hur stabil en kategori framstår.105  

5.6 Etiska aspekter 

Ricoeur menar att det alltid sker en tolkningarnas konflikt i mötet med en text, det innebär att 

läsaren slits mellan att antingen tolka texten medkännande eller att läsa den misstänksamt. Det är 

viktigt att vara medveten om dessa två förhållningssätt så man inte fastnar i ena lägret.106 
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6. Resultat 

I det här avsnittet använder jag mig av min första analysfråga för att redogöra för läromedlens 

beskrivning av kön och sexualitet. 

6.1 PULS grundbok i samhällskunskap 

6.1.1 Hur görs kön och sexualitet i texten?  

I kapitlet Familj och vänner beskriver texten exempel på vilka sätt familjer kan skilja sig från 

kärnfamiljskonstruktionen.  

Barn kan också bo hos andra vuxna än sina föräldrar, de kan vara adopterade eller vara 
fosterbarn.107  

I avsnittet Gifta sig finner vi en bild på en man och en kvinna. Mannen har kort ljust hår och är 

ljushyad och bär kostym. Kvinnan är mörkhyad med mörkt långt hår. Kvinnan har på sig 

bröllopsklänning och bär mannen i sina armar samtidigt som de kysser varandra.108  

I kapitlet Var dig själv möts vi inledande av bilder på tjejer med blont långt hår och klänningar, 

och killar med byxor, t-shirt och kort hår. Den inledande texten hävdar:  

MAN HAR RÄTT att tala gotländska, skånska eller swahili. MAN HAR RÄTT att vara klädd i 
storebrors gamla kläder, älska ormar men vara rädd för hundar. MAN HAR RÄTT att vara minst i 
klassen, spela dragspel eller vara en mästare på snowboard. MAN HAR RÄTT att vara sötast i 
klassen, gilla Mozart eller sakna bollsinne.109  

Kapitlet beskriver sedan vad mobbing är och beskriver ett mobbing-fall utifrån två perspektiv; 

den mobbade och mobbaren. Sedan får vi läsa tre olika brev; ett till den som blir mobbad, ett till 

den som mobbar och ett till den som står bredvid.110  

I kapitlet som behandlar demokrati står det bland annat att demokratin uppfanns i det antika 

Grekland, men att vi inte idag skulle kalla det för en demokrati eftersom att kvinnor och slavar 

inte fick vara med och bestämma. Texten förklarar att en av demokratikriterierna stipulerar att 

det inte är demokratiskt att diskriminera på grund av kön.111 På nästa uppslag behandlas hur man 

håller ett möte, mötet utspelar sig på en ridskola. Det är endast flickor på bilden samt en kvinnlig 

vuxen. En elev kan jag dock inte avgöra om den har långt hår eller inte, vilket är mitt sätt att 
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 27 

avgöra om eleven är flicka eller pojke.112 Under rubriken Visa vad du tycker! Finns bland annat en 

bild på en tjej som förbereder en demonstration mot sexuella trakasserier. Under rubriken så var 

det förr uppmärksammas det faktum att varken män med låg inkomst eller kvinnor fick rösta innan 

1909. Texten visar också på hur Socialdemokraterna och Folkpartiet kämpade för rösträtt.113 

Följande sida ägnas endast åt kvinnornas kamp för rättvisa. En faktaruta med ett antal historiska 

nedslag där kvinnor fått ökade rättigheter fyller en del av sidan.  

I kapitlet Lagar och regler med avsnittet Rätt och fel illustreras dilemmat med att ha stulit och sen 

ljugit om det med att en moder blir arg på en son. På bilden ser vi en sträng moder och en rädd 

och skamsen son. I avsnittet som handlar om polisen intervjuas en kvinnlig polis.114  

I kapitlet Arbete står nitton personer uppradade på en linje. Sjutton av dem är vuxna och har 

arbeten. Fyra stycken är kvinnor. Kvinnorna har följande yrken; agronom, rekvisitör, logistiker 

och farmaceut. Männen har följande yrken; programmerare, personlig assistent, IT-pedagog, 

gymnasielärare i matematik och fysik, purser (chef över flygvärdinnorna och värdarna), florist, 

AD (formger tidning), optiker, pensionär, föräldraledig och en arbetslös. Sedan inleds avsnittet 

med ytterligare exempel på yrken till exempel en manlig konditor, en kvinnlig bonde, en manlig 

säljare och en kvinnlig sjuksköterska. Det finns även en bild på en manlig frisör.115 Flickorna vill 

bli; musiker, dansare, lärare, veterinär och sjukgymnast. Att vara med andra människor och ta 

hand om andra människor och att få uppträda är motiveringen till deras yrkesval. Killarna vill bli 

kläddesigner, jobb där man tjänar mycket pengar och advokat eller domare. Deras motiv är att 

det är kul med fina kläder, att kunna skämma bort sin familj och att det verkar spännande.116 I 

avsnittet framtidens arbete återfinner vi en bild som visar två kvinnor som uppfunnit en barnvagn 

med handbroms. På nästa sida finner vi en bild under rubriken Nya yrken som visar en kvinna 

som säljer/ger bort olika kroppsdelar som exempel på nya yrken som kanske kommer finnas i 

framtiden.117 Under rubriken massmedia förr får vi följa två flickor, en under 1910-talet och en 

under 1950-talet.118 

Den inledande texten i kapitlet massmedia handlar om Ebba som tar del av olika media. Till 

exempel blir hon glad när hon läser i tidningen att de skall bygga ett nytt ridhus i staden.119 Nästa 

avsnitt behandlar Lilla aktuellt och första bilden visar den manliga och den kvinnliga 

programledaren. Mannen har en rosa skjorta och kvinnan har en blå t-shirt. På nästa bild visas två 

elever som intervjuar partiledaren Maud Olofsson. Eleverna är en pojke och en flicka. En mindre 

bild visar när den kvinnliga programledaren enligt bildtexten ”blir fin” genom att sminkas.120 
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Sedan får vi följa med en flicka som är reporter på Lilla aktuellt som beskriver det som att det 

mest spännande ögonblicket var när hon fick träffa Britney Spears under en presskonferens. Hon 

fick då ställa frågan om Britney var nervös innan konserterna.121 I avsnittet Reklam visas bilder på 

leksaker som Star wars och Barbie. Texten tar upp det faktum att foton kan manipuleras så att 

modeller ser smalare ut än de egentligen är.122  

I kapitlet Hemma i världen får drottning Margareta illustrera en regent till rubriken gemensam 

historia.123 Två systrar intervjuas som har två olika hemländer. De får frågan om det inte blir svårt 

att veta vilket land man ska heja på när det gäller fotboll, med en tillhörande bild på 

herrlandslaget.124 Vi får också träffa en pojke från Indien som vill bli dansare.125 

6.2 Sol 3000: Religion och liv 

6.2.1 Hur görs kön och sexualitet i texten? 

I kapitlet som heter om du bodde i ett annat land handlar det första avsnittet om Saudiarabien. På 

bilden ser vi tio personer varav fyra är vuxna. Samtliga vuxna är kvinnor och bär burka. Av 

barnen är fyra flickor. I avsnittet flickornas plats är i hemmet berättas det om hur det är att vara flicka 

i Saudiarabien. Man måste bära slöja och man är för det mesta hemma. De enda pojkar man 

träffar är sina bröder. Texten berättar att man mest troligen är tillbakadragen som saudiarabisk 

kvinna men att det för saudiarabiska kvinnor inte är konstigt eftersom de vuxit upp så. Den 

tillhörande bilden visar kvinnor som ber i en moskè.126 Nästa avsnitt heter Pojkarna har större frihet. 

Den tillhörande bilden visar två män och en pojke som spelar fotboll. Texten berättar att man har 

större frihet men också större ansvar som man, då du måste ta hand om din fru och dina barn. 

Under avsnittet du är muslim och tror på Gud får vi lära oss att kvinnor och män ber på olika platser 

när de är i moskèn.127 

I avsnittet flickor blir bortgifta i kapitlet om du var född i Indien berättas det om hur det är att vara 

flicka i Indien. Flickor börjar klä sig i sari när de har uppnått en ålder då de anses vuxna. Flickor 

vet att andra anser att pojkar är värda mer än flickor. När flickor gifter sig flyttar de hem till 

mannens familj. Under avsnittet för pojkarna är livet annorlunda berättas det att du som pojke 

förväntas hjälpa din familj med jordbruket och andra sysslor. Männen och pojkarna i en familj 

äter innan kvinnorna och flickorna får äta. I texten står det att alla tycker att det ska vara så.  

I avsnittet om du är flicka i kapitlet Om du var född i Sri Lanska kan vi läsa att du då tycker att du 

är lika mycket värd som pojkar. Men det är fortfarande männen som får de flesta och de bästa 
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yrkena. I avsnittet Om du är pojke får vi veta att du kanske inte går i den vanliga skolan. Du kan 

istället leva livet som buddhistisk munk. Man får också veta att både män och kvinnor får besöka 

templen.128  

I avsnittet besök i kyrkan i kapitlet Svenska kyrkan får vi följa två manliga elever som ska 

intervjua en manlig präst inom svenska kyrkan.129 I avsnittet vad betyder konfirmationen berättas det 

att pojkar efter konfirmationen får börja ha kostym och hatt och behandlas därefter som riktiga 

män. Flickor får börja ha håret uppsatt vilket innebär att de tar steget in i vuxenlivet.130 I avsnittet 

fakta om svenska kyrkan får vi reda på att endast män fick vara präster tidigare. Detta ändrades 

1958 och idag är en fjärdedel av prästerna kvinnor.131  

Vi får följa Dawid som är katolik i kapitlet Katolska kyrkan. Han går bland annat fram till en 

staty som föreställer Maria och Jesusbarnet, och framför den gör han korstecknet. I avsnittet vad 

är ett helgon kan vi läsa att Maria är det främsta helgonet. I katolsk tro anses hon ha fått tillbringa 

evigheten tillsammans med Gud efter sin död. Därför anser katoliker att man kan vända sig till 

henne om man har problem. I avsnittet världens största kyrka berättas det om att drottning Kristina 

konverterade till katolicismen och att hon därför ligger begravd under Peterskyrkan tillsammans 

med andra av den katolska kyrkans storheter.132 

I kapitlet som behandlar judendomen ser vi på första bilden en kvinna med två barn som tänder 

sabbatsljus. Den tillhörande texten berättar att fadern tänder sabbatsljus och läser en 

välsignelse.133 I avsnittet frågor kring sabbaten ställs frågan om varför pojkar och män bär mössa 

under måltiden. Svaret blir att det är för att visa vördnad inför Gud. Det berättas även att 

männen hjälper till under gudstjänsten.  

I avsnittet var är kvinnorna? I kapitlet Islam ställs frågan om kvinnor får delta i gudstjänsten. 

Svaret blir att de deltar på läktaren längst bak i salen. Läktaren befinner sig bakom ett högt galler 

av trä. Texten frågar då varför männen och kvinnorna inte sitter tillsammans och svaret blir ”man 

har byggt läktaren för att fler ska få plats i moskèn. Då tyckte man att det passade bäst om 

kvinnorna och de små barnen fick läktaren för sig själva. Men i många moskèer gör man så att 

kvinnorna sitter längst bak i samma sal som männen.”134 I avsnittet Kvinnan och koranen talas det 

om att kvinnor bär slöja. ”Enligt koranen ska kvinnan ha sitt huvud täckt av en duk. Det har 

också alla flickor och kvinnor när de är i moskèn. Men många flickor vill inte ha sjalen på när de 

går i skolan eller när de är ute med svenska kompisar. De flesta av församlingens vuxna kvinnor 

däremot har sjal också när de går ut och handlar eller är på sitt arbete.”135 I texten står det att det 
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finns många som menar att islam är kvinnoförtryckande. En muslimsk kvinna får då kommentera 

detta genom att säga att hon inte alls känner sig förtryckt inom islam, snarare tvärtom.  

Den inledande bilden i kapitlet om hinduismen föreställer fyra flickor som äter mat och skrattar 

tillsammans. Det berättas att det finns ett stort antal både kvinnliga och manliga gudar inom 

hinduismen.136  

På den inledande bilden i kapitlet som behandlar buddhismen ser vi en skolklass som verkar 

bestå av ungefär hälften pojkar och hälften flickor. I texten berättar en kvinnlig rektor bland 

annat att Buddha ansåg att kvinnor hade samma värde som männen och att buddhismen därför 

är en jämställd religion. Texten berättar att Buddha skapade både en nunneorden och en 

munkorden för hans följare. Det är vanligt att pojkar och flickor för en tid vistas i kloster, men 

det är vanligast bland pojkar.137  

På den inledande bilden i kapitlet helger och högtider i Sverige  visas kyrkoåret med bland annat en 

kvinna i bröllopsklänning och en man i kostym. Det berättas att förr i tiden brukade pojkar klä ut 

sig till stjärngossar och julbockar den sjätte januari för att efterlikna de vise männen.138 Pojkarna 

gick då runt och tiggde ihop pengar till skolpengen. Texten fortsätter med att berätta att julbockar 

och stjärngossar i vår tid förknippas med lucia. I avsnittet påskkäringar och häxor-varifrån kommer de? 

berättas det att man förr i tiden trodde att det fanns häxor på riktigt. Man trodde att de höll på 

med allehanda okristna saker och därför brände man de till och med på bål för dessa gärningar.139 

I avsnittet midsommar berättas det att ”särskilt unga flickor brukade plocka sju olika sorters 

blommor på midsommarnatten och placera dem under kudden. I många delar av Sverige skulle 

den som plockade blommorna vara ensam, och det var viktigt att hålla sig helt tyst. Under nattens 

drömperiod kunde flickan sedan få se den man som hon en gång skulle gifta sig med.140  

6.3 Puls grundbok i religion 

6.3.1 Hur görs kön och sexualitet i texten? 

I det inledande avsnittet ”jag funderar mycket” intervjuas en 13-årig tjej om religion.141  

I kapitlet om gamla testamentet berättas det att Abraham är en viktig person för judar, kristna 

och muslimer.142 Det berättas om hur Gud skapade jorden. Gud omnämns konsekvent med 

manligt pronomen. I avsnittet de första människorna får vi Gamla testamentets skapelseberättelse 

återberättad för oss. Texten som handlar om Evas del lyder ”Ormen lurar Eva att äta av 

kunskapens träd.” Det är både Eva och Adam som skyller ifrån sig; Adam skyller på Eva och Eva 
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skyller på ormen.143 Det berättas om hur Sara blir avundsjuk på Hagar och ber Abraham att köra 

iväg henne. Sedan redogörs det för Abrahams släktträd som främst består av söner. I berättelsen 

om Mose som är ännu en i raden av viktiga män får kvinnor vara bikaraktärer i formen av 

ammor. En amma är Faraos dotter. På följande sidor till kapitlets slut handlar det uteslutande om 

män från Gamla testamentet.144 

I kapitlet om judendomen  står det att pojkar skall omskäras när de är åtta dagar gamla, detta för 

att påminna om förbundet. I avsnittet Att studera heliga skrifter står det att flickorna firar bat 

mitsvah när de är tolv och pojkar firar bar mitsvah när de är tretton år. I avsnittet Att gifta sig 

berättas det om hur brudgummen skall krossa ett glas med höger fot för att påminna sig om att 

livet innehåller både bra och dåliga tider.145  

I avsnittet Jesus föds i kapitlet om nya testamentet berättas det att när ängeln säger att Maria skall 

föda Guds son svarar Maria med ”Jag är herrens tjänarinna.” I textrutan de som följde Jesus står det 

att förutom de tolv apostlarna som Jesus hade, fanns även andra lärjungar, vissa av dessa var 

kvinnor. I textrutan barn, kvinnor och syndare står det att man vid denna tid inte behövde lyssna på 

kvinnor men att Jesus ändå pratade med och lyssnade på kvinnor.146 I avsnittet Kvinnorna går till 

graven berättas det om kvinnorna som gick till graven för att ge Jesus den sista smörjelsen.147  

I avsnittet kloster i kapitlet som behandlar kristendomen berättas det om att det startades kloster 

för män och så småningom också för kvinnor. Det berättas även om den heliga Birgitta.148 Det 

står att kvinnorna satt till vänster om mittgången och männen till höger förr i tiden under 

gudstjänsten. I avsnittet Bröllop nämns inte någonting om vilka som får gifta sig och vilka som 

inte får det.149 En högtid under avsnittet fastan tillägnas en kvinna, nämligen Maria.150 

I inledningen i kapitlet koranen står det att Muhammed är den viktigaste personen inom Islam. 

I avsnittet levde lycklig med Khadija står det att Muhammeds fru var rik och femton år äldre än 

honom. Khadija föll för Muhammeds skönhet och vishet.151 I avsnittet budskapet förs vidare 

berättas det hur Allah berättade för människor som ännu inte tagit till sig den nya monoteistiska 

världsbilden genom att säga ”Det finns inte en mängd gudar och gudinnor. Det finns en enda 

Gud som har skapat allting.”152  

I avsnittet att gifta sig i kapitlet som behandlar islam står det  

enligt islamisk lag är kvinnor och män jämlika, men de har olika uppgifter. Kvinnans viktigaste 
uppgift är att sköta hemmet. En kvinna som gifter sig tar inte mannens efternamn. Både kvinnan 
och mannen har rätt att begära skilsmässa. Om kvinnan arbetar i hemmet och inte klarar sig själv 
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ekonomiskt vid en skilsmässa, kan hon återvända till sitt barndomshem. Hennes far och bröder 
har ansvar för henne. Enligt koranen bör en man ha en hustru, men i vissa fall är det tillåtet med 
upp till fyra fruar. För att ha flera än en hustru ska mannen uppfylla två villkor. Dels måste han 
kunna försörja sina fruar och barn, dels måste han vara rättvis och behandla dem lika. De flesta 
muslimer har bara en hustru.153  

I avsnittet att bära slöja berättas det att det i en del länder är förbjudet att inte bära slöja men att 

kvinnor i andra länder också väljer att bära slöja.154  

I avsnittet Elefantguden Ganesha i kapitlet hinduismen berättas det om guden Shiva och gudinnan 

Paravati. Paravati vill ha ett barn och Shiva gör därför ett barn till Shiva. Efter ett tag blir dock 

Shiva svartsjuk på barnet och svider därför bort barnets huvud med heta strålar. Paravati blir så 

förtvivlad att hon tar närmaste huvud som råkar vara en elefants och sätter det på barnet istället. 

Barnet fick sedan namnet Ganesha.155 I avsnittet de viktigaste gudarna får vi reda på att de viktigaste 

gudarna är Brahma, Vishnu och Shiva. Brahmas fru heter Sarasvati och är vishetens och 

kunskapens gudinna. Shivas fru heter i sin mer omhändertagande roll Paravati och i sin krigiska 

form Kali. Vishnus fru heter Lakshmi. Hon är gudinnan över rikedom och lycka.156 I avsnittet att 

studera heliga skrifter beskrivs att pojkar i de tre högsta kastgrupperna när de är nio eller tio år får 

genomgå en rit. Pojken får då en guru som skall fungera som dennes lärare och får lära sig det 

heliga språket sanskrit. I avsnittet att gifta sig berättas det att kvinnan efter giftermålet tillhör 

mannens familj.157 

I avsnittet fursten skyddar sin son i kapitlet om buddhismen berättas det att Siddharta gifte sig och 

fick en son. Men det står inte med vem.158 Det berättas att pojkar kan välja att leva som munkar 

en tid i deras liv.159  

Så här står det i avsnittet Gudar och gudinnor i kåtan i kapitlet om naturreligioner  

Urmodern Màttaràhkkà och hennes tre döttrar hade alla olika uppgifter. Sàràhkkà beskyddade 
kvinnorna när de var med barn och hjälpte till när de skulle föda. Hon hjälpte även renkorna när 
de skulle föda. Sàràhkkà var den mest älskade av alla gudar och bodde nära eldstaden.160  

Lite längre ner står det att läsa att ”eftersom man trodde att alla foster från början var flickor 

så offrade man till Jouksàhkka om man ville ha en pojke.161 

Avsnittet tjejer och killar problematiserar frågan om varför det är negativt att kalla någon kärring 

medan gubbe inte ses som lika förolämpande. I rutan som heter Fundera på ställs frågan om vilka 

                                                
153 Abrahamsson, 2005, s.116 
154 ibid, s.117 
155 Ibid, s.123 
156 Ibid, s.126 
157 ibid, s.90-106 
158 Ibid, s.136 
159 Ibid, s.143 
160 Ibid, s.151 
161 Ibid, s.151 



 

 33 

som får mest uppmärksamhet i klassrummet samt ett antal fakta som handlar om att pojkar får 

mer privilegier än tjejer både i skolan och senare i arbetslivet.162  
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7. Analys 

Här finner läsaren analysdelen av studien där min data analyseras utifrån fem diskurser. 

Utförligare beskrivning av diskurskategorierna finner du i teori och metodkapitlen.  

7.1 PULS grundbok i samhällskunskap  

7.1.1 Undervisning som reproducerar den heterosexuella matrisen.. 

I kapitlet familj och vänner är texten könsneutral, men den tillhörande bilden visar en man och 

en kvinna som skall gifta sig.163 Intressant är även vilken sorts kvinna och vilken sorts man som 

får illustrera det heterosexuella äktenskapet. Kvinnan har långt hår och klänning och mannen har 

kort hår och kostym, precis som den heterosexuella matrisen förespråkar. Det som bryter mot 

könsnormativiteten är dock att kvinnan är aktiv när hon får bära mannen i sina armar och 

mannen får porträttera passivitet (blir buren). I kapitlet familj och vänner tas alternativa 

familjebildningar upp som exempel, till exempel att vara adopterad eller att vara fosterbarn.164 

Detta tolkar jag som ett exempel på diskursen som uppmanar till undervisning om 

marginaliserade grupper. Läromedlet tar dock inte upp alternativa queera familjebildningar som 

till exempel barn som har föräldrar av samma kön. Detta osynliggörande tolkar jag som en 

ideologisk tystnad eftersom det är ett osynliggörande som reproducerar heteronormativitet. 

Jag har funnit att de mastersignifikanter som kopplas till nodalpunkten flicka är; rosa färg, 

långt hår, ridning, att vilja bli kändis eller vårda andra när man skall välja yrke. Att göra sig fin och 

att leka med Barbie. De mastersignifikanter som kopplades till nodalpunkten pojke var blå färg, 

kort hår och star wars. Och som följd av att kvinnor inte behöver sminka sig så kopplas också 

behovet av att inte behöva sminka sig till pojkar.  

När texten i kapitlet hemma i världen refererar till det ”könsneutrala” fotbollslandslaget så visas 

en bild av herrfotboll.165 Detta exempel illustrerar en sorts problematik som kan uppstå i och 

med användandet av omarkerade konstruktioner som Palicki tar upp. Det vill säga att det till 

synes könsneutrala i själva verket döljer en manlig norm. 

7.1.2 Undervisning som främst är till för den som är queer och/eller tjej. 

Jag kan inte finna något exempel på någon kommunikativ händelse som är ett exempel på en 

diskurs som uppmanar till en särskild anpassad undervisning för tjejer eller den queera gruppen.  
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7.1.3 Undervisning om den som är queer och/eller tjej. 

I avsnittet så var det förr finns det en faktaruta om viktiga kvinnohistoriska årtal och händelser.166 

Detta tangerar att nå en högre diskursnivå eftersom texten ändå synliggör hur kvinnor blivit 

marginaliserade men har fått kämpa sig till sina rättigheter. Dock menar jag att den tillhörande 

texten inte i tillräckligt hög grad problematiserar makt och kamp för att nå upp till nästa nivå. 

Istället blir det ett exempel på att lägga till ett kvinnoperspektiv. 

7.1.4 Undervisning som är kritisk mot privilegier och annorlundaskap. 

I avsnittet demokrati ifrågasätts den klassiska synen på att Grekland skulle vara den första 

demokratin, när inte slavar eller kvinnor hade rösträtt.167 Texten förklarar det med att en av 

demokratikriterierna är att alla skall få vara med och rösta och att det därför inte får ske någon 

könsdiskriminering. Texten visar på problematisering av vanliga texter även om just den här 

invändningen är så vanligt förekommande att den nästan bör anses som del av den hegemoniska 

diskursen kring den grekiska demokratin. 

7.1.5 Undervisning som syftar till att förändra elever och samhälle med utgångspunkt i kön och sexualitet. 

I avsnittet Visa vad du tycker! Finns det en bild på en tjej som färdigställer ett plakat som skall 

användas till en demonstration mot könstrakasserier.168 Det här skulle jag hävda är ett exempel på 

uppmaning till undervisning som syftar till att förändra elever och samhälle på grund av att det 

visar ett exempel på hur man kan bekämpa orättvisor.  

I kapitlet hemma i världen får vi träffa en pojke som vill bli dansare.169 Polis är ett manlig kodat 

yrke och därför tolkar jag det som att valet av den kvinnliga polisen som representant för 

poliskåren är ett uttryck för en diskurs som vill förändra hur elever ser på vilka begrepp som 

kopplas till ordet kvinna. I kapitlet hemma i världen finner jag ickereproducerande tendenser som 

bland annat pojken som vill bli dansare och drottning Margareta som exempel på nordens 

historiska regenter.  

I kapitlet som handlar om arbete är det männen som får ha yrkesdrömmar eller yrken som inte 

är könsstereotypa. Till exempel pojkar som drömmar om att bli stylister och arbetar som florister 

och frisörer. 

I kapitlet massmedia varnas det för att reklam kan vara missvisande eftersom modellernas 

kroppar ofta är retuscherade. Detta interpellerar till en feministisk mediakritisk diskurs som just 

berättar hur medias bilder av skönhet kan vara skadliga för människors och speciellt kvinnors 

självbild. 
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7.1.6 Diskussion/slutsatser  

Detta läromedel uppvisar tecken på en diskursiv kamp mellan den ideologiska diskursen som 

reproducerar Butlers heterosexuella matris och den genusmedvetna diskursen som utgör min 

högsta nivå. Läromedlet aktualiserar till exempel det Palicki talar om nämligen problematiken 

med att använda sig av en könsneutral text.170 Dels kan bilder (som i fallet med herrfotbollslaget) 

ändå förmedla en manlig norm, men även i fall där texten är helt könsneutral så finns en 

överhängande risk av att läsaren ändå kommer tolka informationen genom ett heteronormativt 

raster eftersom heteronormativiteten utgör den hegemoniska diskursen i vårt samhälle. I ett 

avsnitt visas bilder på leksaker, närmare bestämt star wars och barbie. Med vår kulturs 

heteronormativa glasögon vet vi att barbie är en mastersignifikant som tillhör flickor och star 

wars tillhör pojkar. För att leva upp till den högsta diskursen skulle detta stycke behöva 

problematisera leksaksindustrin och dess könsriktade reklam. Läromedlet talar aldrig explicit om 

makt, men implicit genom att det finns en faktaruta om viktiga årtal för kvinnor och flickan som 

skall ordna demonstration mot sexuella trakasserier. Intressant är även att det är kategorin pojke 

som kopplas till delvis nya flytande signifikanter. Eilard såg till exempel att det under olika 

tidsperioder har varit mer fokus på att det ena könet skall ändra på sig än det andra. Då kan detta 

vara ett tecken på att vi lever i en tid där det är mer öppet för pojkar att ägna sig åt flicksaker än 

för flickor att tillägna sig manliga egenskaper och attribut?  

I kapitlet som behandlar mobbning och fördomar osynliggörs könsmaktperspektivet helt. Till 

exempel tas ”att vara sötast” upp som grund för mobbning tillsammans med ett antal andra 

”ofarliga” mobbningsgrunder. Med Kumashiros kritiska glasögon ser vi att det är en viss typ av 

utseende som konstant premieras i vårt omgivande samhälle och andra utseenden som 

marginaliseras på olika sätt. Precis som Bliding talar om så är inte mobbingen så slumpartad som 

man kan tro.171 Eftersom barn påverkas av vårt omgivande samhälles värderingar kommer 

mobbingens uttryck färgas av dessa. Därför bör maktperspektivet synliggöras genom att till 

exempel inkluderas i läromedel för att visa på att det sker en systematisk ”mobbning” (förtryck) i 

samhället som även avspeglas i elevernas handlingsmönster. Visst kan mobbning också ha 

slumpvisa förklaringsfaktorer, men om man tar upp de slumpvisa faktorerna men inte de som är 

vanligast förekommande gör man eleverna en otjänst. För med kunskapen om orättvisa 

maktstrukturer så kommer förhoppningsvis även viljan att bekämpa dessa orättvisor, vilket är det 

som min högsta diskursnivå eftersträvar. Slutsatsen blir att detta läromedel visar på tydliga 

tendenser av både ett bevarande av den ideologiska diskursen och ett ifrågasättande av 

densamma. Risken är dock att om texten måste stå för sig själv så kommer eleverna bara tolka de 

ifrågasättande tendenserna utifrån den rådande ideologin, eftersom man måste få hjälp för att 

inkorporera ny förståelse annars kommer man bara sortera den nya kunskapen så att den 

harmonierar med den redan existerande. 
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7.2 SOL 3000: Religion och liv 

7.2.1 Undervisning som reproducerar den heterosexuella matrisen. 

En av de främsta anledningarna till att följande utdrag reproducerar kön som naturligt är att 

textstyckena kommer med ett antal kontroversiella påståenden (ur genussynpunkt) utan att sedan 

föra en problematiserande diskussion kring dessa påståenden. Följande exempel har alla denna 

problematik. I kapitlet om Saudiarabien berättas det att om man är kvinna så spenderar man 

mesta tiden hemma och man måste bära slöja. Sedan fortsätter texten med att förklara att detta 

inte upplevs konstigt av kvinnorna själva.172 Det må vara så för vissa, men för alla? Texten 

berättar att man har större frihet men också större ansvar som man, då du måste ta hand om din 

fru och dina barn. Här menar jag att texten reproducerar ojämställdheten genom att visa på att 

männen inte bara har större frihet, det vill säga innehar privilegier, utan att dessa privilegier även 

innebär ett större ansvar. Betyder detta att det är mer okej om vita har vissa rättigheter som inte 

svarta har så länge dessa rättigheter även inkluderar skyldigheter? I avsnittet som behandlar 

Indien får vi veta att flickor vet att de flesta människor anser att pojkar är värda mer än dem. När 

flickor gifter sig flyttar de hem till mannens familj.173 Dessa påståenden bör problematiseras för 

att nå upp till en högre diskursnivå. I avsnittet för pojkarna är livet annorlunda berättas det att du 

som pojke förväntas hjälpa din familj med jordbruket och andra sysslor. Männen och pojkarna i 

en familj äter innan kvinnorna och flickorna får äta. I texten står det att alla tycker att det ska vara 

så.174 Vilka är dessa alla som tycker så? I kapitlet Islam i avsnittet var är kvinnorna? ställs frågan om 

var kvinnorna är någonstans under gudstjänsten. Svaret blir att de är på läktaren längst bak i 

salen. Texten ställer då frågan varför männen och kvinnorna inte sitter tillsammans och svaret 

blir ”man har byggt läktaren för att fler ska få plats i moskèn. Då tyckte man att det passade bäst 

om kvinnorna och de små barnen fick läktaren för sig själva. Men i många moskèer gör man så 

att kvinnorna sitter längst bak i samma sal som männen.”175 I och med att texten inte 

problematiserar dessa uttalanden reproducerar det könsmaktsordningen, det vill säga 

föreställningen om att det är något naturligt och oproblematiskt att kvinnor och män sitter på 

olika platser, och att männen sitter längre fram. Detta kan låta trivialt, varför spelar det någon roll 

var kvinnor och män sitter under gudstjänsten? Men om man kontextualiserar händelsen och 

förstår motiveringen så ser man att det är ett uttryck för kvinnors underordning. I avsnittet 

Kvinnan och koranen talas det om att kvinnor bär slöja. ”Enligt koranen ska kvinnan ha sitt huvud 

täckt av en duk. Det har alla flickor och kvinnor när de är i moskèn. Men många flickor vill inte 

ha sjalen på när de går i skolan eller när de är ute med svenska kompisar. Varför vill de inte det? 

Återigen handlar det om frånvaron av kontextualisering och problematisering av företeelser. De 
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flesta av församlingens vuxna kvinnor däremot har sjal när de går ut och handlar eller är på sitt 

arbete.”176 I texten står det att det finns många som menar att islam förtrycker kvinnorna. En 

muslimsk kvinna får då kommentera detta genom att säga att hon inte alls känner sig förtryckt 

inom islam, snarare tvärtom. I stycket om islam ställs en nästintill retorisk frågan om Islam är 

kvinnoförtryckande, som sedan får besvaras nekande av en muslimsk kvinna. Retorisk i den 

mening att den besvaras av texten själv på en könsnormativt sätt vilket gör att det snarast blir en 

icke-fråga. Frågan är dels i vilken position ett potentiellt offer för en förtryckande situation är att 

svara nekande på en sådan fråga och varför texten har valt en person som inte tycker att Islam är 

kvinnoförtryckande för att svara för alla muslimska kvinnors syn på sexism inom Islam. Det 

diskursiva fältet rymmer en mängd alternativa bilder av upplevelsen av att vara muslimsk kvinna, 

men texten har valt ut det svar som korrelerar med den könsnormativa förståelse av muslimska 

kvinnor. 

Kvinnorna och flickorna osynliggörs nästan helt i kapitlet som handlar om Svenska kyrkan.177 

Även i kapitlet katolska kyrkan är det nästan bara män eller pojkar som finns på bilderna och som 

texten handlar om.178 Detta osynliggörande tolkar jag som tecken på den ideologiska tystnad som 

Eilard talar om. I avsnittet frågor kring sabbaten ställs frågan om varför pojkar och män bär mössa 

under måltiden. Svaret blir att det är för att visa vördnad inför Gud och det berättas att männen 

hjälper till under gudstjänsten.179 Men vad gör kvinnorna och flickorna? Även dessa exempel är 

enligt min mening exempel på ideologisk tystnad kring kvinnors erfarenheter. I avsnittet Om du är 

pojke i kapitlet om Sri Lanka får vi veta att du kanske inte går i den vanliga skolan. Du kan istället 

leva livet som buddhistisk munk. Får flickor leva som munkar eller varför nämns de inte? Men 

man får i alla fall veta att både män och kvinnor får besöka templen.180 

Kapitlet Helger och högtider i Sverige inleds med att visa kyrkoåret med en kvinna och en man 

som gifter sig.181 Detta tolkar jag som ett exempel på en ideologisk tystnad kring queera 

familjebildningar. 

7.2.2 Undervisning som främst är till för den som är queer och/eller tjej. 

Jag kan inte heller i detta läromedel finna exempel på en diskurs som uppmanar till att 

marginaliserade skall tillägnas särskild frigörande undervisning. 

7.2.3 Undervisning om den som är queer och/eller tjej. 

I kapitlet om du var född i Sri Lanka i avsnittet om du är flicka kan vi läsa att sri lankesiska flickor 

tycker att de är lika mycket värda som pojkar.182 Men det är fortfarande männen som får de flesta 
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och de bästa yrkena. Det här är faktiskt en början på en nyanserad bild av verkligheten. Å ena 

sidan lika mycket värda, å andra sidan männen får fortfarande de bästa yrkena. I avsnittet fakta om 

svenska kyrkan får vi reda på att endast män fick vara präster tidigare. Detta ändrades 1958 och 

idag är en fjärdedel av prästerna kvinnor.183 Här synliggörs kvinnors erfarenheter av historien. I 

kapitlet som behandlar buddhismen berättar en kvinnlig rektor bland annat att Buddha ansåg att 

kvinnor hade samma värde som männen och att buddhismen därför är en jämställd religion. 

Buddha skapade en nunneorden och en munkorden för hans följare. Det står även att det att det 

är vanligt att pojkar och flickor för en tid vistas i kloster, men att det är vanligast bland pojkar.184 

Även här handlar det om att kvinnors och flickors erfarenheter synliggörs vilket utgör ett kriterie 

på denna diskursnivå. Även om man skulle kunna kritisera uttalandet om att buddhismen skulle 

vara en jämställd religion för att precis som de könskonservativa uttalanden utestänga andra 

möjliga tolkningar. Poängen i antiförtryckande undervisning är som sagt inte att ersätta en 

könsnormativ bild av världen med den könsprogressiv bild utan att istället få så många 

verklighetsbilder som möjligt av ett fenomen. 

I kapitlet om katolska kyrkan får vi följa Dawid som är katolik. Han går bland annat fram till en 

staty som föreställer Maria och Jesusbarnet, och framför den gör han korstecknet.185 I avsnittet 

vad är ett helgon kan vi läsa att Maria är det främsta helgonet. I katolsk tro anses hon ha fått 

tillbringa evigheten tillsammans med Gud efter sin död. Därför anser katoliker att man kan vända 

sig till henne om man har problem. I dessa exempel synliggörs kvinnliga helgon och det är därför 

jag tolkar det som ett tecken på denna diskursnivå. I avsnittet världens största kyrka berättas det om 

att drottning Kristina konverterade till katolicismen och att hon därför ligger begravd under 

Peterskyrkan tillsammans med andra av den katolska kyrkans storheter.186 Här handlar det om att 

synliggöra kvinnor genom historien.  

I kapitlet om hinduismen poängteras det att det finns både kvinnliga och manliga gudar.187 Detta 

är ett synliggörande av kvinnliga gudar och därför en del av denna diskursnivå.   

7.2.4 Undervisning som är kritisk mot privilegier och annorlundaskap. 

Texten om Islam ifrågasätter om islam är en jämställd religion, men samtidigt är det 

problematiskt ur ett antirasistiskt perspektiv eftersom islam är den enda religionen som får 

försvara sig mot anklagelser om kvinnoförtryck. 

Jag kan inte finna några exempel på diskursen om undervisning som syftar till att förändra 

elever och samhälle med utgångspunkt i kön och sexualitet i detta läromedel.  
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7.2.5 Diskussion/slutsatser 

Jag har inte funnit några exempel på kommunikativa händelser som utgör exempel på den högsta 

nivån i detta läromedel, istället befinner sig den diskursiva kampen mellan en heteronormativ 

diskurs och en mer neutral diskurs som inkluderar kvinnor/flickor. I kapitlet som behandlar 

ämnet hur det är att bo i Saudiarabien får vi en bild av kvinnor och män som olika grupper med 

olika behov och som därmed reproducerar en diskurs som naturaliserar könens olikhet, vilket 

enligt Butler är en del av den heterosexuella matrisen. Genom att låta en kvinna uttala sig om detta 

ojämställda tillstånd och legitimera detsamma så naturaliseras diskursen om könens olikhet. Det 

finns en diskurs inom det diskursiva fältet som hävdar att detta är orättvist men genom att låta en 

kvinna uttala sig positivt om systemet avväpnas detta synsätt i alla fall skenbart. Kumashiro anser 

att elever skall komma i kontakt med så många representanter från olika grupper som möjligt. 

Detta för att motverka synsättet att det bara finns en sanning om en grupp. Texten hävdar att det 

inte är konstigt för saudiska flickor och kvinnor att ha det så här eftersom de vuxit upp på det här 

sättet. Men jag skulle vilja att texten då fortsatte med att problematisera den fria viljan. För vem 

skall avgöra när någon är ofri eller ojämställd om gruppen själva inte vill ändra på sin situation. 

Men det som är problematiskt är att berättarrösten här tillåts spekulera om hela denna grupps 

vilja. Finns det verkligen inga saudiska kvinnor som vill leva på ett annat sätt? Finns det till 

exempel inga hbt-kvinnor? Sedan fortsätter texten med att skenbart legitimera ojämställdheten 

genom att låta pojkar uttala sig om att det faktiskt inte bara handlar om fördelar utan att man 

även har ett ansvar. I delen som handlar om hur det är att växa upp i Indien står det att alla 

pojkar anser att det är rätt att män och pojkar skall äta innan flickorna och kvinnorna. Här är det 

återigen samma problematik med att göra universella påståenden om en grupp.  

Jag anser det problematiskt hur få förklaringar man får till de ständigt återkommande generella 

påståendena. I kapitlet om Islam kommenteras det inte att kvinnor och män inte sitter 

tillsammans. Återigen får en kvinna försvara den påstådda ojämlikheten. Men det finns såklart en 

uppenbar problematik med att en röst får representera en hel grupp. Kumashiro menar att man 

bör nyansera bilden av olika människors erfarenheter så mycket som möjligt, något som inte görs 

i varken kapitlet om andra länder eller det om svenska kyrkan. De förmedlar snarare en statisk 

bild av vad det innebär att vara flicka och pojke i olika kontexter.  

7.3 Puls grundbok i religion 

7.3.1 Undervisning som reproducerar den heterosexuella matrisen.. 

De mastersignifikanter som knyts till kvinna är tjänarinna, hemmafru, ”rätt att begära skilsmässa” 

och ”under manligt ansvar”. Män knyts till ”rätt att begära skilsmässa”, ”bör ha hustru” och ”kan 

ha upp till fyra hustruar”. 
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Guds pronomen är genomgående manligt188, men förklaringen till detta kan vara att den mest 

förekommande diskursen kring Gud förespråkar användandet av Gud som han, även om det 

finns en feministisk kristen diskurs189 som förordar hon eller hen. Även muslim används för att 

beteckna manlig muslim på vissa ställen.190 Detta tolkar jag som ett exempel på den manliga 

normen när det könsneutrala egentligen åsyftar män eller manlighet. 

Kapitlet som behandlar gamla testamentet talar nästan uteslutande om män, kvinnor återfinns 

bland annat som anonyma ammor, även om Faraos dotter får en mer central roll.191 Eftersom det 

finns berättelser från Gamla testamentet som handlar om kvinnor så blir urvalet av berättelser ett 

osynliggörande av kvinnorna i Gamla testamentet. I avsnittet fursten skyddar sin son i kapitlet 

buddhismen berättas det att Siddharta gifte sig och fick en son.192 Men det står inte med vem. 

Kvinnan som faktiskt är Siddhartas fru och moder till hans barn blir inte ens nämnd vid namn. 

Nu kan det faktiskt vara så att man inte vet hennes namn men då anser jag att man bör 

kommentera detta i texten för att nå upp till en högre diskursnivå. I avsnittet att studera heliga 

skrifter beskrivs att pojkar i de tre högsta kastgrupperna när de är nio eller tio år får genomgå en 

rit. Pojken får då en guru som skall fungera som dennes lärare och får lära sig det heliga språket 

sanskrit.193 Vad gör flickorna? Får de genomgå samma rit om inte, varför inte? Detta är ytterligare 

ett tecken på osynliggörande av tjejers erfarenheter samt brist på kontextualisering av samhälleliga 

företeelser. I avsnittet att gifta sig berättas det att kvinnan efter giftermålet tillhör mannens 

familj.194 Det här påståendet bör problematiseras för att inte reproducera könsordningen. 

I kapitlet som behandlar kristendomen i avsnittet Bröllop nämns inte någonting om vilka som får 

gifta sig och vilka som inte får det.195 Här återfinns återigen problematiken med texter som till 

synes är könsneutrala. Men i realiteten osynliggör det den problematik som funnits kring 

könsneutrala äktenskap. Det vill säga återigen brist på kontextualisering vilket försvårar elevers 

förståelse av sin omvärld. 

De kvinnliga gudarna i naturreligioner kopplas till reproduktion då de beskyddar kvinnor när 

de är gravida.196 De manliga gudarna inom hinduismen knyts till aggressivitet och krig. Vissa av 

de kvinnliga hinduiska gudinnorna knyts till moderskap och omhändertagande.197 Dessa är 

exempel på könsnormativa mastersignifikanter som knyts till nodalpunkterna kvinnor och män. 

Återigen handlar det inte om att könsnormativa föreställningar inom religioner skall osynliggöras, 
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utan snarare om att lägga till flera bilder av kvinnliga, manliga (och queera?) gudar inom 

naturreligionerna.   

7.3.2 Undervisning som främst är till för den som är queer och/eller tjej. 

Jag har inte funnit något exempel på denna diskurs. 

7.3.3 Undervisning om den som är queer och/eller tjej. 

En hinduisk gudinna knyts till krigiskhet som är ett exempel på när alternativa flytande 

signifikanter knyts till nodalpunkten kvinna.198  

I avsnittet Kvinnorna går till graven berättas det om kvinnorna som gick till Jesus grav för att ge 

honom den sista smörjelsen. I avsnittet kloster i kapitlet kristendomen berättas det om att det 

startades kloster för män och så småningom också för kvinnor. Det berättas även om den heliga 

Birgitta.199 Dessa är exempel på synliggörande av kvinnor inom den religiösa historieskrivningen. 

En högtid under avsnittet fastan tillägnas en kvinna, nämligen Maria. I avsnittet att bära slöja i 

kapitlet om Islam berättas det att det i en del länder är förbjudet att inte bära slöja men att 

kvinnor i andra länder också väljer att bära slöja.200 Återigen handlar det om synliggörande av 

kvinnors erfarenheter. Vissa hinduiska gudinnor knyts till vishet, kunskap och lycka.201 Vilket 

enligt min tolkning är exempel på neutrala flytande signifikanter, det vill säga dessa flytande 

signifikanter är varken ägda av nodalpunkten kvinna eller man.   

7.3.4 Undervisning som är kritisk mot privilegier och annorlundaskap. 

Avsnittet tjejer och killar tar upp frågan om varför det är negativt att kalla någon kärring medan 

gubbe inte låter lika negativt. Detta exempel visar på ett ifrågasättande av könskodade ord 

kopplat till makt vilket gör att det är ett exempel på denna diskursnivå. I rutan som heter Fundera 

på ställs frågan om vilka som får mest uppmärksamhet i klassrummet samt ett antal fakta som 

handlar om att pojkar får mer privilegier än tjejer både i skolan och senare i arbetslivet.202 Även 

detta handlar om att underlätta elevernas förmåga att se maktstrukturer och ifrågasätta dessa 

strukturer. Jag kan inte finna några exempel på diskursen om undervisning som syftar till att 

förändra elever och samhälle med utgångspunkt i kön och sexualitet i detta läromedel.  

7.3.5. Diskussion/slutsatser 

Detta läromedel lever inte upp till den högsta diskursnivån och visar endast ett fåtal exempel på 

vad som skulle kunna vara tecken på en diskursiv kamp. Det främsta problemet i texten om 

Gamla testamentet handlar om val av texter och vinkling av gamla testamentets händelser. Man 

skulle till exempel ha kunnat valt att ha med texter som handlar om kvinnor. I kapitlet om nya 
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testamentet står det att man vid denna tidpunkt inte behövde lyssna på kvinnor men att Jesus 

ändå gjorde detta. Detta kan vara ett exempel på en vilja att framställa Jesus som progressiv när 

det gäller feministiska frågor. Även om det är anakronistiskt att hävda att Jesus var feminist, men 

det är en diskussion för en annan uppsats.  

Det är anmärkningsvärt att när läroplanen ställer så höga krav på elevernas förståelse och 

förmåga att förklara händelser, att texten varken förklarar eller problematiserar uttalanden som att 

män och kvinnor förr i tiden satt på separata platser i kyrkan som visar på skilda förutsättningar 

för män och kvinnor historiskt sett. Angående stereotyper så talar Kumashiro om stereotyper 

som skadliga eftersom gruppen då bara får en representation. Man bör istället visa på olika sätt att 

vara flicka och pojke. Detta eftersom nodalpunkten flicka borde fyllas med en mängd olika 

attribut, lika så med nodalpunkten pojke. Utifrån Butlers teori om könsproduktion genom den 

heterosexuella matrisen så är en text där pojkar och flickor ges så många handlingsmöjligheter 

och identifikationsmöjligheter eftersträvansvärd.  

Även om avsnittet om tjejer och killar tar upp frågan om jämställdhet ganska slarvigt som kan 

illustreras med avslutningen ”nu måste vi hinna vidare” så tas jämställdhet faktiskt upp.  
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8. Avslutande sammanfattning och diskussion  

Så lever då denna studies tre läromedel upp till den undervisningsdiskurs som syftar till att 

förändra elever och samhälle som Kumashiro förespråkar, med utgångspunkt i Butlers syn på 

kön och sexualitet? Min studie har visat att det mesta talet om kön bekräftar och/eller bevarar en 

undervisningsdiskurs som reproducerar den heterosexuella matrisen i överensstämmelse med den 

tidigare forskningens resultat. Även om denna studie har visat att det finns undantag så är dessa 

få, även om Puls grundbok i samhällskunskap skiljer sig genom att visa fler exempel på andra mer 

progressiva diskurser.  

Det är generellt ett problem med att det problematiseras och förklaras för lite i läromedlen. 

Hur skall eleverna lära sig att problematisera och analysera om texterna de läser inte verkar som 

goda exempel? Nu kanske ni invänder att tio-tolvåringar är alldeles för unga för att hantera för 

komplexa verklighetsbeskrivningar. Men detta är inte min erfarenhet. Tio-tolvåringar lever i 

mångt och mycket upp till det som förväntas av dem. Men för att få möjlighet att tidigt kunna se 

en mer komplex bild av verkligheten måste de som sagt få goda förebilder i texterna de läser. 

Precis som Kumashiro hävdar är det viktigt att elever så tidigt som möjligt får lära sig att förhålla 

sig kritiskt till auktoriteter och texter. Hedefalk har till exempel visat på hur man kan föra in det 

pluralistiska undervisningssättet redan i förskoleåldern. Begreppet används mest inom hållbar 

utveckling, men poängterar liknande saker som Kumashiro, nämligen att elever bör få tillgång till 

en mer pluralistisk världsbild och få verktyg till att förhålla sig till den kunskap de möts av på ett 

kritiskt sätt.203 

Ett annat problem är ovanan att låta en representant från en marginaliserad grupp uttala sig 

positivt å förtryckets vägnar. Detta är problematiskt eftersom dessa personers röst inte kan ses 

som representativt för gruppen. Kumashiro menar istället att eleverna skall få tillgång till en mer 

komplex verklighetsbild som i längden kommer motverka fördomar.  

Problemet med religiösa texter är egentligen precis samma problem som med de flesta 

kunskapsåtergivande texter. Författaren gör alltid ett urval, och Kumashiro menar att detta urval 

bör visa på en mångfald av perspektiv. Jag menar att läromedlen inte lever upp till detta krav.  

I läromedlen fylls sällan nodalpunkten tjej med något annat än de redan ägda tillhörande 

begreppen, det vill säga mastersignifikanterna. Detta är skadligt beroende på vilket samhälle vi vill 

ha. Butler menar med sin konstruktivistiska syn på kön att våra identiteter skapas i och genom 

diskurserna. Detta innebär att läromedlen fyller en viktig funktion i att skapa elevernas identiteter. 

Om vi vill ha ett samhälle där bara vissa identiteter är möjliga om man är flicka och andra om 

man är pojke, istället för ett samhälle där varje individ kan välja av så många identiteter som 

möjligt då behöver vi inte förändra läromedlen. Men om vi menar allvar med att vi vill ha en 

                                                
203 Hedefalk, 2014, s.70 



 

 45 

undervisning som inte särbehandlar eller diskriminerar på grund av kön då behöver vi börja 

lyssna på teoretiker som Kumashiro som jag menar visar på ett alternativt och bättre sätt att 

ordna vår undervisning.  

Precis som Wedin och Eilard visar så kopplas nodalpunkten flicka ofta till heteronormativa 

mastersignifikanter som rosa färg, långt hår, ridning, kändisskap, vårdande av andra, 

sminkning/göra sig fin och leksaksdockan Barbie. Precis som Eilard visar anser jag att dessa 

resultat korrelerar med Eilards teori om att kvinnoförtrycket har skiftat från att ha ett fokus på 

kvinnors bundenhet till hemmet till att begränsa flickor genom skönhetsideal och att främst vara 

till för den manliga blicken. Även Wedin håller med om att det som begränsar tjejer mest i dag är 

det konstanta trycket på att följa skönhetsideal, som har förstärkts i och med att vi de senaste 

åren utsätts för allt mer bilder. De kvinnliga mastersignifikanterna är i högre grad bundna till en 

annan part, medan de manliga mastersignifikanterna i högre grad interpellerar till självständighet. 

Exempel på dessa nodalpunkter är; aggressivitet, blå färg och kort hår.   

Det queera perspektivet lyser tyvärr helt med sin frånvaro i läromedlen. Wedin och Gårdfeldt 

visar båda på det destruktiva med att hbt-elever inte får se sig själva varken i läromedlen eller i 

undervisningen i vidare bemärkelse. Detta är problematiskt för både de som är övertygade 

essentialister och konstruktivister. Essentialisterna för att de queera eleverna inte får några 

identifikationsobjekt. De får då veta att deras identitetsuttryck och/eller läggning inte är lika 

mycket värd som den heteronormativa och detta strider mot läroplanens nya skrivning som 

återgiven i studiens bakgrund. Om man är konstruktivistiskt lagd så handlar det om vilka 

identitetsuttryck och läggningar vi vill se våra elever ha i framtiden. Och då menar jag att vi inte 

bör hindra våra elever från att växa precis i den riktningen de vill och därför ge så många olika 

förebilder som möjligt. Jag parafraserar här Butler för att illustrera en möjlig förklaring till vad det 

är som skrämmer med att inkludera det queera perspektivet (Butlers formulering inom parentes): 
 

I skolvärldens (militärens) syn på självdefinierade uttalanden som förargelseväckande handling, 
ligger tanken att om begreppet blir möjligt att uttala, då bryts ett tabu i den offentliga diskursen, 
slussarna öppnas och begärsyttringarna blir okontrollerbara. Den person som det tabubelagda 
begäret omtalas inför blir således omedelbart drabbad av detta begär, buret av ord. Om man 
uttalar ordet inför någon gör man denna person delaktig i ett onämnbart begär. Man får ordet-och 
begäret-på samma sätt som man sägs få en sjukdom.204 

  

Ett annat vanligt förekommande tema är en könsneutral text med tillhörande heteronormativ 

bild. Palicki, Fredriksson och Kumashiro menar att om man använder sig av en könsneutral text 

utan att synliggöra maktperspektiv och maktens historia så riskerar man att reproducera 

heteronormativitet vilket inte är i överensstämmelse med Kumashiros högsta nivå av 

undervisning. Ett ytterligare krav på undervisningen som Kumashiro har är att synliggöra 

maktstrukturer och i bästa fall motverka dessa strukturer. Puls grundbok i samhällskunskap är det 
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enda läromedel som visar några exempel på dessa egenskaper; nämligen både exempel på tjejer 

som protesterar mot orättvisor och visar på alternativa förståelser av kön.  

Både Eilard och Mattlar menar att det som kan stävja läromedlens heteronormativa budskap 

är läraransvaret. Och visst håller även jag med om att en bra genusmedveten lärare kan uppväga 

heteronormativa läromedels skadliga verkan. Men det innebär också att vi lägger ansvaret för att 

elever får den undervisningen de har rätt till på en individnivå. Istället vill jag lägga tillbaka 

ansvaret på den strukturella nivån. Jag vill ha genussäkrade läromedel så att lärare istället för att 

arbeta i motvind med läromedel och behöva lägga tid på att hitta genusmedvetna läromedel, 

istället får hjälp med att arbeta genusmedvetet av läromedlet. Jag håller med Palicki med flera som 

hävdar att ett stort problem med dagens läromedelsproduktion är att det inte finns någon statlig 

granskning och att förlagen drar sig för att göra genusmedvetna läromedel eftersom de är osäkra 

på om de kommer sälja. Läromedel bör inte produceras med vinstintresse som mål, utan ha som 

främsta mål att följa läroplanen där ett tydligt genusperspektiv ingår. Så återinför en statlig 

granskning med obligatorisk genussäkring.     

Inom forskarsamhället hoppas jag att min studie kan bidra med att lyfta fram Kumashiro och 

Butler i den svenska undervisningsdiskursen och i övriga samhället att fler läromedelsproducenter 

införlivar Kumashiros och Butlers syn på undervisning och kön.  
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