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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att analysera hur fyra läromedel inom SFI (svenska för 

invandrare) återspeglar och beskriver det svenska samhällets etniska mångfald och 

jämställdhet mellan könen. 

 Analysen är uppdelad i två delar varav en är av kvantitativt slag där förekomsten 

av “svenska” och “icke-svenska” namn samt feminina och maskulina namn räknas. Den 

andra delen är en kvalitativ analys som går djupare in i texterna för att upptäcka 

eventuella mönster och skiftningar som ger indikationer på författarnas inställning till 

mångfald och jämställdhet. 

 Studiens resultat är mångtydigt på grund av de fyra böckernas olikheter och den 

komplexitet frågan om etnicitet och jämställdhet rymmer. I stora drag visar analyserna 

att alla böcker lyfter fram etnisk mångfald sett till kvantiteter av ”icke-svenska” namn 

på figurerna i böckerna men samtidigt tyder resultatet i den kvalitativa analysen på att  

två av fyra böcker har tendenser till segregation och/eller assimilation. 

 Gällande jämställdhet framkommer det av den kvantitativa analysen att alla fyra 

böcker representerar könen jämställt sett till procent. En av böckerna återger endast 

bilden av stereotypa könsroller medan det i de andra går att skönja en strävan efter att 

bryta dessa normer. 
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1 Inledning 

”Vad gör svenskarna på fritiden?”, ”Vart åker svenskarna på semester?”. Dessa frågor 

är hämtade ut ett läromedel för SFI utgivet 1997 som jag stötte på genom en 

analysuppgift på lärarutbildningen. Läroboken tycktes ha intentionen att tala om för 

läsaren hur saker och ting går till i Sverige och hur de som bor här, det vill säga 

”svenskarna”, lever. Av texterna framgick sedan att svenskarna tränar och är aktiva på 

fritiden och åker utomlands på semester varje år. Att få kännedom om dessa saker kan 

visserligen vara av värde för den som nyss har kommit hit men jag slogs av hur 

generaliserande beskrivningarna var och hur stereotypt ”svensken” framställdes medan 

förekomsten av personer från andra länder, minoritetsgrupper eller oliktänkande var lika 

med noll i bokens texter. Denna upptäckt och läsning av tidigare forskning inom 

området födde en nyfikenhet för hur den mångfald som faktiskt finns i Sverige 

återspeglas i andra, mer nyutgivna, SFI-läromedel och om ”svensken” beskrivs på 

samma sätt i läromedel från senare år.  

I läroplanen för vuxenutbildningen (2012:6) står det att: ”Vuxenutbildningen ska 

vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.” Alltså bör andra 

perspektiv, normer och livsåskådningar än de som anses ”svenska” lyftas fram i 

läromedel för SFI. 

I samma läroplan (2012:6) står det även: 

 

Vuxenutbildningen ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som kan uppfattas som kvinnligt och manligt.  

 

Detta citat gör det intressant att även titta på jämställdhet och könsuppdelning i 

läromedel för SFI. Vad sänder dessa läromedel för signaler om jämställdhet? Hur kan 

elevernas bild av vad som är manligt och kvinnligt påverkas genom att läsa dessa? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur läroböcker för SFI utgivna de senaste tio 

åren återspeglar etnisk mångfald och jämställdhet.  

 

Med syftet som grund har följande frågeställningar arbetats fram:  



 

2 

 På vilket sätt reflekterar de analyserade läroböckerna det svenska samhällets 

etniska mångfald? 

 Vilken bild av ”svensken” och ”invandraren” förmedlar de analyserade 

läromedlen?  

 Hur ser könsfördelningen ut vad gäller de personer som förekommer i de 

analyserade läromedlen och vilken syn på jämställdhet förmedlar läromedlen? 

2 Metodik 

För att svara på frågeställningarna görs dels en kvantitativ analys av förekomsten av 

olika slags egennamn i böckerna och dels en kvalitativ analys av texterna.  

 Båda dessa analyser tar avstamp i Jörgen Mattlars avhandling 

Skolbokspropaganda? – En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk 

(2008) vars resultat är de som huvudsakligen ställs i kontrast med denna studies resultat. 

Längre fram i texten redogörs för relevanta delar av Mattlars avhandling i detta 

avseende. 

 

2.1 Kvantitativ analys 

Den kvantitativa analysen utgörs, i likhet med Mattlars analys, av en namnräkning där 

”etniskt svenska namn” ställs mot ”icke etniskt svenska namn” och resulteras i en 

procentsats. Skiljelinjen mellan ”etniskt svenska namn” och ”icke etniskt svenska 

namn” dras i första hand utifrån de antydningar om ursprung, kultur och religion som 

läromedlet förmedlar om personerna i texterna. I en av böckerna förekommer 

exempelvis en person med namnet Lydia. Då texterna i boken tydlig klargör att Lydia 

kommer från Filippinerna och nyss har flyttat till Sverige med sin pojkvän räknas 

hennes namn som ”icke-svenskt”. I sammanhang då sådana antydningar saknas avgörs 

gränsdragningen med hjälp av Roland Otterbjörks (1979) kortfattade namnlexikon 

Svenska förnamn som listar och kommenterar namn som ingår i den svenska 

namnkulturen. Om ett namn förekommer i en text utan att personens ursprung avslöjas 

kategoriseras namnet som ”svenskt” om det finns representerat i Otterbjörks 

namnlexikon. Finns det inte med kategoriseras det som ”icke-svenskt”. Då Otterbjörks 

namnlexikon skrevs för 37 år sedan kan det sakna namn som är nyare tillskott i svensk 

namnkultur och numera är vanliga namn på barn födda i Sverige. Vid sådana 

tveksamheter tas Statistiska centralbyråns namnregister över de mest populära 

tilltalsnamnen till hjälp.  
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 Att göra en indelning av detta slag är inte helt oproblematiskt då det belyser 

frågan om vem som tillhör, tillskrivs eller anser sig själv tillhöra en viss etnicitet (jfr 

Arnstberg & Ehn 1976). Denna studies kvantitativa analys är generaliserande och till 

viss del stereotypiserande då etnicitet bedöms efter namn och antydningar om bakgrund 

med mera.  Här bör påpekas att en indelning av namn i olika etniska kategorier, där 

”svenska” namn skiljs från ”icke-svenska” namn, riskerar att etablera omotiverade 

åtskillnader och stereotyper genom den klassificering av namn som görs. Individen, 

eller namnbäraren, berövas därmed möjlighet att själv bestämma sitt namns etniska 

tillhörighet (jfr Arnstberg & Ehn 1976) Dock har jag valt att ändå ge mig i kast med ett 

sådant företag, då en kvantitativ analys snabbt kan ge en indikering på om någon 

kategori vad gäller etnicitet eller kön är över- eller underrepresenterad i de texter som 

analyseras. Kvantitativa metoder har ofta denna aspekt då de inte kan ta hänsyn till 

nyanser eller djup (jfr Denscombe 2016:344).  Därför utgör den kvantitativa analysen 

endast en liten del av den sammantagna studien och har till syfte att fungera som ett 

stöd i den mer utförliga och djupgående kvalitativa analysen. 

 Vid sidan av beräkningen av förekomsterna av ”svenska” respektive ”icke-

svenska” namn, beräknas också förekomsterna av feminina respektive maskulina namn. 

Därefter sammanställs resultaten så att de olika förekomsterna knutna till etnicitet 

respektive kön kan ställas i relation till varandra. Varje namn räknas endast en gång 

även om det förekommer fler gånger i läromedlet. Detta kan ge en missvisande blid av 

hur stor plats en viss grupp av människor får i läroböckerna men för att kunna göra 

räkningen krävs en tydlig gränsdragning. Resultatet i den kvantitativa analysen 

presenteras i form av en tabell som sedan kommenteras i text.  

   

2.2 Kvalitativ analys 

I den kvalitativa analysen studeras texternas innehåll utifrån ett diskursanalytiskt 

perspektiv, det vill säga för att blottlägga tankemönster och ideologiska uppfattningar 

som implicit och explicit förmedlas i texterna. En diskurs är enligt Winter Jörgenssen & 

Phillips (2000:7) ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” och något som 

påverkar människors sociala relationer och identiteter. Genom en kritisk diskursanalys 

av de valda läromedlen analyseras i denna studie vilka sociala identiteter och relationer 

diskursen i läromedlen skapar och diskuterar vad det kan få får följder och 

konsekvenser för textkonsumenten och de som bestäms eller omskrivs i en diskurs. 

Winter Jörgensson & Phillips (2000:67) menar att diskursiva praktiker som t ex 
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textproduktion och textkonsumtion har inverkan på samhällsstrukturerna och hur vi ser 

på dem eftersom det bland annat är där ”…social och kulturell reproduktion och 

förändring äger rum.” Carlson & Von Brömssen (2011:16) menar att läromedel kan 

vara bidragande till reproducering och befästande av fördomar om vissa identiteter ges 

erkännande och andra tystas.  

 I linje med Mattlars textanalys tas i denna studie parametrarna 

homogenitet/heterogenitet och mångkulturalism/segregation i beaktande i sökandet efter 

centrala återkommande begrepp och tankemönster. För att kunna göra detta mer konkret 

har jag med mig mina frågeställningar vid analysen. 

 

2.3 Urval för analys 

Vid valet av läromedel kontaktades först fem stora läromedelsförlag via mail där de fick 

frågan om vilket eller vilka läromedel för SFI de har sålt mest av de senaste två åren. 

Endast ett förlag svarade då de andra menade att sådana uppgifter var sekretessbelagda. 

Då denna dörr till information stängdes kontaktades istället verksamma lärare på de tre 

skolor som bedriver SFI-undervisning i staden där studien genomfördes. Via mail fick 

lärarna frågan om vilka böcker de använder mest i sin undervisning och svar mottogs 

från två stycken. De båda lärarna angav två titlar vardera, som de uppgav att de använde 

parallellt i undervisningen, varav en titel nämndes av båda lärarna. Fyra läromedel 

valdes således ut genom utsagor från verksamma lärare samt ett läromedelsföretag. Fyra 

läromedel kan anses vara för lite material för att kunna påstå något generellt om SFI-

läromedel idag men om denna studie ses som komplement till dem som redan gjorts 

bidrar den till forskningen trots sin ringa storlek.  

 

2.3.1 Avgränsning 

De böcker som analyseras i denna studie är basläromedel för SFI på nivå B-C1 utgivna 

2006 - 2016. Med begreppet basläromedel menas att boken är uppbyggd så att den kan 

utgöra grunden i undervisningen i ett ämne eller en kurs och berör de delar som 

kursplanen kräver (Selander 2003:219). Till kategorin basläromedel räknas således inte 

övningshäften, ordlistor eller arbetsböcker (ibid:219). Begreppet läromedel används 

ibland med en vidgad betydelse som innefattar alla medel för lärande som används i 

klassrummet, som t ex multimodala verktyg innefattande ljud, bild och film (Mattlar 

2011:19). I denna studie används dock begreppet läromedel synonymt med lärobok. 

                                                 
1 Inom SFI finns nivåerna A-D. Nivå B-C utgör således en ”mellan-nivå”. (Skolverket 2012)  
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 Studien avser att analysera läromedel som är aktuella idag och utgivna efter år 

2005. Gränsen dras efter år 2005 eftersom studien dels syftar till att jämföra böcker 

utgivna under tioårsperioden 1995–2005 som Mattlar (2008) analyserar med 

nästföljande tioårsperiod 2006–2016.  

 

2.3.2 Presentation av de fyra läromedlen 

Här presenteras de utvalda läromedlen i en tabell där namnet på boken, utgivningsår, 

förlag, författare, antal sidor och nivå kan utläsas. 

 

Tabell 1 över de analyserade läromedlen  

Läromedel Språkvägen Samspråk Språknyckeln Mot målet 

Utgivningsår 2012 2007 2008 2013 

Förlag Sanoma 

utbildning 

Bonniers 

förlag 

Studentlitteratur Folkuniversitetet 

Författare Ulrika Ekblad 

& Caroline 

Söderqvist 

Louise Tarras 

& Metta 

Stiernstedt 

Ingrid 

Lennartsson 

Hokkanen & 

Ragnhild Odin 

Camilla Flom 

och Ola Ryen 

Söberg 

Antal sidor 158 190 160 142 

Nivå B B-C C B 

 

 

3 Bakgrund 

I följande avsnitt ges en presentation av SFI-lärobokens historiska bakgrund och 

tidigare läromedelsforskning knuten till representationen av etnicitet, mångfald och kön 

inom läromedel för SFI och svenska som andraspråk. Därefter följer en redogörelse av 

annan relevant forskning varefter läromedlets roll och påverkan diskuteras samt ett 

avsnitt där centrala begrepp definieras. 

 

3.1 Historisk bakgrund 

Under perioden 1938–1974 granskades alla läromedels objektivitet, språk och 

överrensstämmelse med styrdokumenten av staten innan de började användas i svensk 

skola (Calderon 2015). Efter 1974 förhandsgranskades endast läromedel inom So-
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ämnen och år 1983 upphörde statens makt att godkänna eller avvisa läromedel men 

Skolöverstyrelsen hade fortsatt möjlighet att avge omdömen. Då Skolverket 1991 tog 

över granskningsuppdraget efter skolöverstyrelsens nedläggning gjordes granskningar 

endast i efterhand. Idag har inte heller Skolverket någon skyldighet att göra 

granskningar utan ansvaret att kvalitetssäkra läromedel ligger på den enskilda läraren 

(Ibid 2015). Ämnet svenska som andraspråk och SFI utvecklades inte i sin fulla form, 

med kursplaner och betyg, förrän år 1995 (Mattlar 2008:21), vilket betyder att 

läromedlen i dessa ämnen aldrig har genomgått de statliga förhandsgranskningarna. 

En lärobok präglas ofta av det samhälle och den tid författaren lever i och dess 

normer, maktstrukturer och diskurser. ”Läromedel och andra pedagogiska texter kan 

överlag ses som diskursiva tidsdokument påverkade av historiska, sociala och politiska 

intressen och rådande makthierarkier” (Carlson (2012:819). Detta innebär att läromedel 

ändras med tiden och att författare ser olika på vad som är viktigt att ta upp, hur det ska 

tas upp och på vilket sätt det ska mottagaranpassas beroende på när och var läromedlet 

skrivs. 

Vidare menar Carlson (2003:64–70) att läromedel för SFI har genomgått tre olika 

faser från 60-talet till nu. På 60-talet, då SFI-undervisningen tog sin början lades det i 

läroböcker stort fokus på det aktiva arbetslivet. Texterna handlade om människor inom 

olika yrken, deras olika anställningar och arbetsförhållanden. Under denna tid var 

arbetskraftsinvandringen stor och det fanns gott om jobb att få även för den outbildade. 

Tyngdpunkten lades på att alla så fort som möjligt skulle ut i arbete. Under 70- och 80-

talet förändrades arbetsmarknaden i Sverige och det var inte längre lika lätt att få jobb. 

Detta avspeglades enligt Carlson i läroböckerna för SFI då texterna handlade mer om 

studier, fritid och om hur socialförsäkringar och andra samhällsstöd fungerade. 

Människan framställdes mer som ett objekt som samhället tar hand om än som aktivt 

subjekt och bilden av invandraren målades upp som någon i behov av hjälp för att klara 

av livet i Sverige. Läroböcker utgivna under 90- och 00-talet präglades av diskursen 

”först utbildning, sedan arbete”, då det hade blivit än svårare för outbildade att få 

anställning. Texterna poängterade vikten av att vara aktiv, att lära och att skaffa sig mer 

utbildning och att man först efter lång tid och med rätt ”söka jobb-metoder” kanske 

kunde få ett jobb.  

 Carlson (2011:229) menar vidare att det finns en genomgående struktur i SFI-

läromedel, från 60-tal till nu, som gör ”invandraren” till det ständiga 

förändringsobjektet vars viktigaste mål är att anpassas och insocialiseras i det svenska 
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samhället. Hon skriver att böckerna på så vis verkar assimilerande då förändring endast 

förväntas komma från ”invandrarens” håll. Carlson finner även att texterna i de 

läromedel hon tittat på endast vinklas åt ett håll och undviker problematiserande 

frågeställningar som t ex berör värdegrundsfrågor och samhällsförhållanden.  

 

3.2 Tidigare studier om etnicitet, kön och mångfald i läromedel för 

SFI 

Här sammanfattas relevanta delar av Mattlars avhandling som följs av en redogörelse av 

ett antal begränsade studier som presenterats i uppsatser och examensarbeten på olika 

nivåer. 

Mattlar redogör i sin avhandling (2008) för hur fem läroböcker i svenska som 

andraspråk utgivna 1995–2005 avspeglar det svenska samhället utifrån en 

ideologiaspekt. Han analyserar alltså vilka ideologipolitska tendenser som kan skönjas i 

läromedlen. Fokus läggs vid kön, etnicitet och klass då han både kvantitativt räknar 

förekomsten av män/kvinnor och ”etniskt svenska namn”/”etniskt icke svenska namn” 

samt kvalitativt analyserar texternas innehåll. Den kvantitativa undersökningen av namn 

delas i Mattlars avhandling in i två kategorier: fiktiva personers namn och historiska och 

nu levande personers namn. Anledningen till denna uppdelning är enligt Mattlar 

(2008:75) att de fiktiva personerna är en produktion direkt från läroboksförfattarna 

medan de historiska och nu levande personerna har med historia, samhälle och tradition 

att göra vilket gör att författarna inte råder över dem i samma utsträckning. Min studie 

inriktar sig endast på de fiktiva personernas namn då förekomsten av historiska och nu 

levande personer är liten eller obefintlig i de analyserade läromedlen. När kategorierna 

kön och etnicitet sammanställts redovisas även dessa två kategoriers relation till 

varandra. Resultatet av de fiktiva namnen visar att det i tre av fyra böcker (en bok 

innehöll inga fiktiva personer) råder manlig dominans. I alla fyra läromedel är ”icke-

svenska” namn underrepresenterade och i tre av fyra böcker förekommer inte en enda 

kvinna med utländsk bakgrund. Fördelningen av kön och etnicitet bland de historiska 

och nu levande personerna ser ut på ett liknande sätt då det i samtliga böcker visas en 

tydlig dominans av män. I tre av fyra böcker (en bok innehöll inga historiska eller nu 

levande personer) presenterades övervägande svenska personer och i samtliga böcker få 

eller ingen kvinnlig historisk eller nu levande person. Mattlar uppmärksammar även att 

de få procent som har ursprung i ett annat land än Sverige i böckerna, både fiktiva och 

historiska och nu levande personer, i stor utsträckning har västerländskt ursprung. 
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Mattlar (2008:77–79) drar slutsatsen att ”samtliga läroböcker i varierande grad har 

eurocentriskt fokus” och att kulturer och människor utanför den västerländska sfären 

marginaliseras, framförallt kvinnor med härkomst utanför västvärlden. Mattlar menar 

även att det i läroböckerna framträder en generaliserande bild av det svenska samhället 

och av värden som anses vara svenska så som jämställdhet, ordning, demokrati, välfärd, 

modernitet och vetenskap. I konfrontationen med det främmande förstärks bilden av vad 

som är svenskt och det som inte faller under kategorin ”svenskt” antas vara dess 

motsats. Detta gör att bilden av invandraren och dennes kultur målas upp med de 

svenska värdenas motsats som beskrivning, vilka enligt Mattlar då blir: kvinnoförtryck, 

kaos, diktatur, misär, omodernitet och okunskap.  

Med utgångspunkt i Mattlar (2008) har ett antal studier på master- och 

kandidatnivå gjorts som också analyserar läromedel för SFI och Sva i ett 

diskursanalytiskt perspektiv. Nedan följer några av dessa. 

 Walldén (2014) analyserar i sin masteruppsats hur familjer och kärleksrelationer 

konstrueras i tre utvalda SFI-läromedel utgivna 2007–2012. Genom en diskursanalys 

kommer han fram till att den vita kärnfamiljen framställs som norm och samkönade par, 

ensamstående föräldrar samt mångkulturella familjer placeras i utkanten av 

samhällsnormen och får på så vis utgöra en kontrast.  

Nilsson (2013) redovisar i sin C-uppsats om framställningen av kön och 

heteronormativitet ett resultat liknande Walldéns. Hon menar att det kvinnliga och 

manliga könet framför allt representeras som kontrasterande identiteter i de två 

analyserade läromedlen, utgivna 2008, liksom heteronormen och kärnfamiljsnormen 

ställs i kontrast till andra alternativa levnadssätt. De analyserade läromedlen skapar, 

enligt Nilsson, således normerande föreställningar.  

 Wahlin (2012) undersöker i sitt examensarbete på C-nivå hur fyra SFI-läromedel, 

utgivna 2004–2010 framställer svensk kultur och om texterna har en strävan efter att 

läsaren ska insocialiseras i denna kultur. Hon kommer fram till att alla läromedel hon 

analyserat framstår som om de vill verka insocialiserande i en svensk kultur vilken 

beskrivs i enbart positiva ordalag. Några av de värdeladdade uttryck som framkommer i 

Wahlins sammanfattning av representationen av svensk kultur i läromedlen är följande: 

Jämlikhet, öppenhet, valfrihet, skötsamhet, kritiskt tänkande, tolerans och 

individualism. I analysdiskussionen refererar hon till Mattlar och menar att dessa 

positiva beskrivningar av det svenska samhället i kontrast till ”det andra” icke nämnda 

eller marginaliserade som motpol. Det icke-svenska gestaltas implicit med alla attribut 
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som är motsatser till det svenska vilket, enligt Wahlin, leder till ett vi/de-perspektiv. 

Wahlin menar även att invandraren sätts i marginaliserande position gentemot svensken 

och framställs som en okunnig person i stort behov av hjälp och vägledning in i det 

”rätta” sättet att agera (jfr Carlson 2011:229).   

 Även Ambjörnsson (2015) uttrycker i sin C-uppsats att de tre läroböcker hon 

analyserat, utgivna 2001–2014, bygger upp en normativ bild av hur det är att leva i 

Sverige och hur man bör bete sig för att bli framgångsrik. Hon skriver i sin resultatdel: 

”Intrycket är att för att lyckas och få inflytande i Sverige bör man ta till sig de attityder 

och inordna sig i de mönster som presenteras i läroböckerna.” 

De studier jag tagit del av tycks samfällt peka mot att det i läromedel för SFI 

funnits en tendens att framhäva det svenska som ideal och att göra det icke-svenska till 

det utvecklingsbara och de icke-svenska personerna till förändringsobjekt i behov av 

hjälp. Studierna pekar även på att normerande beskrivningar av könen förekommer 

frekvent. 

Den hårda kritik som läromedel för SFI har blivit utsatt för i tidigare analyser gav 

upphov till frågeställningen om det ser ut på samma sätt i fler, nyutgivna läromedel hur 

det ser ut i de böcker som används i staden där denna studie bedrivs.     

 

3.3  Vikten av läromedlets utformning 

I kursplanen för SFI betonas vikten av att innehållet ska anpassas efter individens 

erfarenheter, intressen och mål (Skolverket 2012:7). I linje med detta skriver Liberg 

(2000:13) att: 

 
Mycket inom forskningen pekar på att läsande underlättas av att läsuppgiften är intressant, 

bekant sedan tidigare, meningsfull och förståelig, relaterad till ens egen kultur och av att man 

som läsare är medveten om dess nytta för ens egen framtid. Helst har texter som ingår i 

arbetet anknytning till läsarens egen kultur. 

 

Lidberg menar vidare att de texter elever läser påverkar deras sätt att se på sig själva, 

hur de positionerar sig gentemot andra och den identitet som utifrån det skapas. Om 

läromedlet förmedlar en bild av minoritetsgrupper som marginaliserade, udda eller som 

en del av befolkningen som inte är värda att nämnas är det den bilden eleven får med sig 

(Liberg 2000:18).  

 Elevens erfarenheter och bakgrund benämns som viktiga och är således något som 

läromedlen bör beröra. I läroplanen för vuxenutbildningen står det även att: 
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Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. (Skolverket 2012:6) 

 

Om flera läromedel tydligt marginaliserar eller helt utelämnar en viss kategori av 

människor kan detta uppfattas som diskriminering. De los Reyes & Wingborg (2002:11) 

menar att ”[diskriminering] är det självklara utfallet av en strukturell ordning som ger 

vissa individer eller grupper företräde framför andra.” Lappalainen (2003:77) talar om 

fenomenet strukturell diskriminering och menar att detta sker när ett 

majoritetssamhälles normer och vedertagna diskurser om minoritetsgrupper medvetet 

eller omedvetet oreflekterat upprätthålls och efterlevs. 

  Mattlars avhandling (2008:79) visar på att vissa läroböcker saknar representation 

av kvinnor med ursprung utanför västvärlden, vilket kan tolkas som att de inte är värda 

att omnämna och på så vis diskrimineras för att de är just kvinnor och inte födda i väst. 

Dock är det givetvis svårt, menar Mattlar (2008:198) att rättvist presentera alla 

religioner, kulturer, samhällsgrupper och minoriteter i en enda lärobok, men därför är 

det viktigt att analysera just läromedel för SFI som vänder sig till en ”heterogen och 

icke-svensketnisk målgrupp som i undervisningssituationen befinner sig i ett underläge i 

egenskap av andraspråksinlärare och elever” och där försöka skönja vilka attityder till 

mångfald som tar sig i uttryck (Mattlar 2008:197). 

 

3.4 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt definieras några centrala termer som är av betydelse för denna studie. 

 

3.4.1 Etnicitet och mångfald 

Ordet etnicitet kommer ursprungligen från det grekiska ordet ethnicos som i antikens 

Grekland betydde vilde eller hedning och karaktäriserades av utomstående grupper och 

främmande kulturer. Idag har begreppet en vidare innebörd, men exakt vad som menas 

med etnicitet i ett visst sammanhang måste definieras då det finns många 

meningsskiljaktigheter i vad ordet står för (Ålund 2000:29–30). Vidare redovisar Ålund 

(2000:31–32) två olika sätt att definiera etnicitet, nämligen en konstruktionistisk 

respektive en  primordialistisk definition. Konstruktionisterna ser på etnicitet som något 

socialt betingat och sprunget ur historiska processer som således är föränderligt. De 
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menar att etnicitet och kultur är två företeelser som bör skiljas åt. Primordialisterna ser 

däremot identitet och kultur som kärnan i etniciteten och menar att dessa är oskiljaktiga 

fenomen och att etnisk identitet bygger på traditioner, språk, religion och territorium. 

 Etnicitet är enligt Peterson & Ålund (2007:22) ett svårdefinierat begrepp då det är 

förbundet med inverkan från omgivningen, både historiskt och kulturellt. Förståelsen av 

begreppet påverkas av vetenskap, teorier, kultur och historia som ser olika ut i olika 

delar av världen, i olika tider för olika människor. Graninger (2000:7) uttrycker samma 

mångtydighet om begreppet etnicitet men fastställer att: 

 

”… grundläggande är att den [etnisk tillhörighet] kan ses som en uppdelning i begrepp av 

”vi” och ”dem”, baserad på upplevda skillnader i fråga om kultur – ofta också härkomst. De 

upplevda skillnaderna och därav följande gränsdragning är ett resultat av konstruktion inom 

och utom gruppen. Etnisk tillhörighet är inte något en gång för alla bestämt och givet, vilket 

ofta antagits och antas”. 

 

Utvecklingen av etnisk tillhörighet sker i en ofta långsam process påverkad av både 

individen, gruppen och omvärlden. Etnisk tillhörighet kan vara något av individen 

uttryckt som en del av dennes identitet men också något av omvärlden givet som en 

kategorisering av människor (Graninger 2000:8). Etnologerna Billy Ehns och Karl-

Olov Arnstberg (1976:10) skriver i sin bok om de etniska minoriteterna i Sverige att 

”det förefaller som om det är mycket svårt att bli fullvärdig medlem i en annan 

etnisk kategori än den man är född till medlemskap i” och menar vidare att 

människor vanligtvis inte byter etnisk identitet utan att det är i ett långt historiskt 

perspektiv etnicitet förändras.  

 I medvetande om att etnicitet är ett mångtydigt och i vissa sammanhang 

kategoriserande begrepp, väljer jag dock att i uppsatsen använda begreppet för att 

beteckna en företeelse då grupper av individer av sig själva eller av andra 

kategoriseras som sammanförda i en gemenskap som delar en språklig, 

ursprungsmässig och kulturell tillhörighet. 

 Mattlar (2011:186) menar att Sverige aldrig har varit etniskt, språkligt och 

religiöst homogent. De nationella minoriteterna romer, judar, samer, tornedalingar och 

sverigefinnar har funnits i Sverige sedan lång tid tillbaka men fick sin officiella 

minoritetsstatus så sent som 1999, då den svenska staten beslöt ansluta sig till den 

europeiska stadgan om minoritetsspråk och Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter (Länsstyrelsen 2016). Beslutet om att ge dessa grupper 
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minoritetsstatus visar, enligt Mattlar (2011:186), på den svenska statens officiella, 

positiva inställning till mångfald och att den bör gynnas. Ytterligare ett tecken på att den 

svenska staten ämnar gynna mångfald är att det står i Skolverkets föreskrift skolans 

värdegrund och uppgifter (2011) att det är skolans ansvar att stärka elevernas förmåga 

att ”leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”, då den kulturella 

och den etniska mångfalden ju hänger samman.   

 Enligt Svenska akademiens ordlista (SAOL 2006:597) betyder ordet mångfald 

mängd av enheter, varpå ordet enhetlig har definitionen likformig (SAOL 2006:183). En 

enhetlig enhet är alltså likformig och innehåller komponenter av samma slag medan en 

mängd enheter skapar mångfald. Med utgångspunkt i den primordialistiska synen på 

etnicitet uppnås etnisk mångfald om det i ett sammanhang av något slag förekommer 

representation från en mängd enheter med olika kulturell bakgrund, språk, religion och 

ursprungligt territorium. 

 

3.4.2 Jämlikhet och jämställdhet 

Enligt Nationalencyklopedin handlar jämlikhet om alla människors lika värde (NE 

2016) och på Stockholms universitets hemsida finns begreppsdefinitioner som anger att 

jämlikhet handlar om människors rätt att bli bemötta och behandlade på ett likvärdigt 

sätt oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, handikapp eller ålder (SU 2016). 

Jämställdhet handlar specifikt om jämlikhet mellan könen (Ibid). I denna studie 

analyseras just om människor med olika etniciteter och kön blir behandlade (framställda 

och beskrivna) på ett likvärdigt sätt eller inte.  

 

4 Analys och resultat 

Resultatet i denna studie tas fram genom en analys vilket gör dessa båda oskiljaktiga. 

Först presenteras den kvantitativa analysen och dess resultat genom en tabell som följs 

av vidareutvecklande kommentarer. Därefter följer den kvalitativa textanalysen där 

läromedlen analyseras var för sig.  

 

4.1 Kvantitativ analys av etnicitet och kön i läromedlen 

Denna studies kvantitativa analys bygger på en namnräkning av de fiktiva personer som 

förekommer i det analyserade materialet. Med hjälp av läroböckernas beskrivningar, 

Otterbjörks namnlexikon (1979) och SCB:s namnstatistik bedöms personerna i 
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böckerna tillhöra kategorin ”svenskar” eller ”icke-svenskar”. Feminina namn räknas till 

kategorin kvinnor och maskulina namn till män. Varje namn har räknats en gång även 

om samma namn förekommit flera gånger.  

 

Diagram 1. Resultat av den kvalitativa analysen 

Språkvägen 2012 

  

Samspråk 2007 

  

 

Språknyckeln 2008 

 

 

Mot målet 2013 
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Vad gäller könsfördelningen mellan de fiktiva personerna i de analyserade läromedlen 

visar samtliga på en jämn fördelning2. 

 Representationen av icke-svenska etniciteter varierar från 22 % till 46 % i de fyra 

läromedlen, varpå fördelningen av kön inom denna kategori följer samma mönster så till 

vida att det läromedel som har lägst/högst andel icke-svenska namn har också 

lägst/högst andel icke-svenska kvinnor. I två av läromedlen, Språknyckeln och Mot 

målet, representeras icke-svenska kvinnor i högre grad än icke-svenska män och i de 

andra två är rollerna ombytta.  

 Läromedlen är ordnade i så att läromedlet med lägst procetsiffror redovisas först 

och sedan i stigande ordning. Språkvägen har lägst antal (i procent) icke-svenska namn, 

kvinnor och icke-svenska kvinnor, Samspråk något högre, Språknyckeln har ytterligare 

lite högre siffror (med undantag av andelen kvinnor som är två procent lägre än den i 

Samspråk) och Mot målet högst. Detta mönster har ingenting med utgivningsår att göra 

då läromedlet med lägst siffror (Språkvägen) är utgivet 2012 och boken med högst 

siffror (Mot målet) gavs ut 2013. Det skiljer således bara ett år mellan dessa böcker 

medan glappet till de andra två, utgivna 2007 och 2008, är betydligt större. Intressant 

här är att samtliga siffror (förutom procentsatsen kvinnor i Språknyckeln och Samspråk) 

stämmer överens, alltså att alla kategorier har lägst siffror i Språkvägen och alla siffror 

är som högst i Mot målet. 

  

                                                 
2 Sveriges riksdags proposition 1987/88:105 fastställer att en representation på 40 % av båda könen är 

jämställt 
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4.2 Jämställdhet och mångfald i läromedlen  

Här presenteras den kvalitativa analysen gällande framställningen av etnisk mångfald 

och jämställdhet i de utvalda läromedlen. Böckerna presenteras en i taget, i samma 

ordning som i tabellen ovan, och presenteras först utifrån ett helhetsperspektiv för att 

sedan analyseras med utgångspunkt i jämställdhet och mångfald. Tre av de fyra 

böckerna avslutas med en grammatikdel vilka inte tas med som en del av analysen. 

 

4.2.1 Språkvägen – för SFI kurs B 

Språkvägen är indelad i tio olika kapitel med följande rubriker: ”Vardagsliv”, 

”Vänskap”, ”Familj”, ”På stan”, ”Bostad”, ”Arbete”, ”Natur”, ”Resor”, ”Hälsa och 

”Teknik”. Varje kapitel innehåller två längre texter i berättande form. Dessa texter 

berättar antingen om en person eller om en företeelse kopplat till temat. Bokens teman 

är nutidsinriktade vilket märks i att alla texter utom en är skrivna i presens och 

behandlar teman som är aktuella i Sverige idag. Utöver de längre texterna finns även 

kortare läsövningar i form av annonser, SMS och brev.  

 

Jämställdhet 

Texterna i Språkvägen diskuterar inte jämställdhet på ett explicit sätt men det går ändå 

att skönja en strävan efter att bryta de traditionella könsrollerna som länge har varit att 

kvinnor tar hand om barn och hem, mannen jobbar och tjänar pengar, att kvinnor inte 

kan ha vissa fysiskt krävande yrken och att män inte jobbar med omvårdnad etc. Den 

första texten läsaren får möta i Språkvägen handlar om en stressad ensamstående pappa 

som tar hand om barnen, jobbar, handlar, lagar mat, diskar och tvättar. Längre fram i 

boken får läsaren möta Jennie som vill bli brandman, vilket hittills kanske oftare 

förknippats med manliga yrken. Hon tränar hårt och blir efter två intagningstest antagen 

till utbildningen.  

 

Den sammantagna analysen av jämställdhet i Språkvägen 

 

Enligt den kvantitativa 

analysen har 

Språkvägen en 

jämställd 

representation av män 
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och kvinnor sett till antal då 42 % av namnen är feminina och 58 % maskulina. När 

parametrarna jämställdhet och mångfald ställs mot varandra visar den kvantitativa 

analysen att tre av de ”icke-svenska” personerna är kvinnor och fem är män. 

Sammantaget pekar analyserna på jämställdhet. 

 

Mångfald 

En av de första texterna i Språkvägen handlar om Yohannes från Etiopien som flytt hit 

från krig och numera bor Stockholm och arbetar som städare och pluggar svenska. Man 

får veta att han studerade på universitetsnivå i sitt hemland och att han saknar sin familj 

och sina vänner där. Nästföljande text handlar om Sara som flyttat till Sverige från 

Chile och hennes vän Mona som också kommer därifrån. De umgås och hjälper 

varandra med svenskan. I de andra längre texterna där en person presenteras är det 

uteslutande personer med svensk bakgrund som finns med. De handlar om Peter som 

längtar efter sin familj, Eva som funderar på att flytta till Thailand, Linda som går på 

stan och ser sin granne snatta, Bosse som inte kan sova, Daniel som letar lägenhet, Karl-

Ivan som jobbar i skogen och Marcus som åker tåg till Malmö. Det som är intressant i 

dessa texter är de problem eller dilemman personerna ställs inför och hur det visar att 

Sverige inte är ett perfekt land med enbart duktiga invånare som alltid är glada, vilket 

vissa tidigare studier har antytt är den bild som läromedel förmedlar. Texten om Peter 

som längtar efter sin familj och inte har råd att åka och hälsa på över jul är intressant i 

ett migrationsperspektiv då det ofta är den situationen människor som flyttat hit står i. I 

Språkvägen är det Peter från Sverige som längtar efter sin familj som bor i Umeå, vilket 

visar att många känslor är universella, oavsett var man kommer ifrån. 

 De texter som inte handlar om en person tar upp fakta om eller företeelser i 

Sverige så som årstiderna, nyårsfirande, sockerintag, kollektivtrafik och miljötänk. 

Dessa texter är av informerande karaktär men verkar även syfta till reflektion då t ex 

texten om miljön innehåller frågorna: ”Kan vi använda mindre vatten?” och ”Lever du 

miljövänligt?” Texterna målar upp en mestadels positiv bild av Sverige men i likhet 

med de texter som handlar om en person tar även dess texter upp problem och baksidor. 

I texten om kollektivtrafik nämns det t ex att det ibland är problem med tåg och bussar 

på vintern och att man därför kan komma för sent till skolan eller jobbet och i texten om 

årstiderna nämns både för- och nackdelar med varje årstid.    

 

Den sammantagna analysen av mångfald i Språkvägen 



 

17 

Språkvägen är det av de analyserade läromedlen som har 

lägst andel icke-svenska personer representerade; 22 % 

av de personer som förekommer i boken är av annan 

härkomst än svensk. Denna låga siffra samspelar å ena 

sidan med den kvalitativa analysen där det framkommer 

att de personer som inte har svensk härkomst går på SFI 

för att lära sig svenska och en av dem har jobb som 

städare. Det finns inget exempel på en ”invandrare” som 

har kommit längre och är framgångsrik. Å andra sidan framställs de ”svenskar” som 

finns med som människor med problem precis som alla andra och på intet sätt som 

några perfekta personer.  

  

4.2.2 Samspråk – om livet i Sverige  

Samspråk är uppdelad i sju kapitel med följande rubriker: ”Familj”, ”Barn”, ”Boende”, 

”Ekonomi”, ”Arbete och utveckling”, ”Kropp och kläder” samt ”Vår jord och vår tro”. 

Boken har ett brett utbud av olika texttyper där det bland annat finns dikter, sånger, 

dialoger, faktatexter, ramsor, lagföreskrifter, berättande texter och annonser 

representerade. Fokus ligger på vardagsliv i nutid men läsaren får också del av svensk 

historia och sammanhang där en nutida företeelse ställs i kontrast till hur det var förr. 

Fiktiva personer förekommer endast i kortare texter och övningsexempel då de längre 

texterna behandlar kapitlets tema på ett mer generellt sätt eller berättar om en historisk 

person.  

 De kapitelrubriker som texterna är uppbyggda kring är tämligen universella teman 

som berör alla människor oavsett bakgrund eller livssituation. I förordet skriver 

författarna att de valt dessa teman för att de ska stimulera till samtal och reflektion 

vilket också märks genom att texterna har olika perspektiv och infallsvinklar.  

 

Jämställdhet 

Flertalet gånger tar texterna upp frågan om jämställdhet. I kapitlet ”familj” berättas det 

om 50-talet då kvinnorna ofta var hemmafruar och jämförelse görs med hur det är idag 

när kvinnor också jobbar och männen hjälper till hemma. Kapitel 2 som behandlar 

temat ”barn” innehåller en text med rubriken ”könsroller” där det beskrivs hur barn lär 

sig sina roller genom att se hur de vuxna gör ”En pappa som är hemma och sköter 

hemmet lär sin son att pappor gör så. En mamma som arbetar och tjänar pengar lär sin 
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dotter att det är vanligt. Men oftast är det tvärt om.” Texten avslutas med frågan: 

”Varför är det så?” (Tarras & Stiernstedt 2007:35) Det sägs ingenting om vad som är 

rätt eller fel utan det lämnas öppet för diskussion. Samspråk tar även upp 

jämställdhetsaspekten av löner för kvinnor och män. I ett exempel på en familjs 

ekonomi är det kvinnan som tjänar mest pengar och under temat ”arbete och 

utveckling” får läsaren veta att kvinnor inte alltid får samma lön som män för samma 

arbete. Även här avslutas texten med frågan: ”Varför är det så?” (Tarras och Stiernstedt 

2007:104). 

 

Den sammantagna analysen av jämställdhet i Samspråk 

 

Den kvantitativa 

analysen indikerar att 

Samspråk har en 

jämställd fördelning av 

kvinnor och män i 

persongalleriet; 44 % är 

kvinnor 56 % män. Vad gäller 

jämställdhet och etnicitet sammantaget pekar siffrorna inte på jämställdhet; 21 av de 

”icke-svenska” personerna är män medan bara 8 är kvinnor. Detta ger procentsiffrorna 

72 % män och 28 % kvinnor.  

 De två analyserna pekar åt samma håll; med undantag av analysen av jämställdhet 

bland de ”icke-svenska” personerna har författarna till Samspråk ett medvetet 

jämställdhetsfokus.  

 

Mångfald 

I likhet med jämställdhetsbegreppet tar Samspråks texter upp frågan om människors 

likheter och olikheter i ljuset av våra skilda bakgrunder och kulturer. På sidan 127 i 

kapitlet ”kropp och kläder” diskuteras kroppens likheter och olikheter i ett kulturellt 

perspektiv: 

 

 ”Vi vet hur barn, vuxna och gamla ser ut. Våra kroppar förändras och åldras ganska lika. 

Ändå får vi inte visa oss för varandra. Några delar av kroppen måste vi alla dölja. På så sätt 

är vi lika. Men vi döljer inte lika mycket. Vi döljer mer eller mindre. På så sätt är vi olika.” 
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Texten följs upp med diskussionsfrågor kring vad man bör dölja och inte, om det är lika 

för kvinnor och män och hur man ser på barns nakenhet.  

 I kapitlet med rubriken ”Vår jord och vår tro” tas olika perspektiv på religion och 

kultur upp. I texten ”Hela världen i Sverige” på s.157 skrivs det att Sverige är ett 

mångkulturellt land med mer än 150 olika språk där mer än en miljon av invånarna är 

födda utanför Sveriges gränser. Alla de fem världsreligionerna nämns i positiva ordalag 

och statistik på hur många som är aktiva inom varje religion redovisas men också att det 

är okej att inte tro på någonting alls.  

 På sidan 31 finns en text som handlar om hur barn utvecklas och lär sig språk. 

Denna utveckling är universell och gäller alla barn, oavsett ursprung och texten antyder 

inget annat. Författarna gör således ingen skillnad på etniciteter utan skriver om sådant 

som är lika för alla. 

 Jämlikhet handlar om att människor ska bli behandlade på samma sätt oavsett 

etnicitet mm (se s.12) och på sidan 86 i Samspråk finns ett exempel på just detta. I en 

kort text får vi möta Yang och Johan som båda tjänar 20 000 kronor i månaden. Ingen 

åtskillnad görs mellan ett svenskt klingande namn och ett icke-svenskt klingande namn. 

Texten behandlar dem som likvärdiga. 

  

Den sammantagna analysen av mångfald i Samspråk 

Samspråk innehåller enligt den kvantitativa analysen 

35 % ”icke-svenska namn” och 65 % ”svenska namn”. 

Dessa siffror bör betraktas med viss reservation då 

namn till största delen förekommer i insprängda 

övningar och kortare texter där läsaren inte får veta 

något om personen i fråga. Analysen har alltså utgått 

mer från namn än beskrivningar av personer, vilka i 

många fall var svåra att bedöma som ”svenska” eller 

”icke-svenska” namn. Dock är andelen ”icke-svenska” namn relativt hög och pekar, i 

likhet med den kvalitativa analysen, på att Samspråk strävar efter att det svenska 

samhällets mångfald ska återspeglas på ett verklighetstroget sätt. 

 

4.2.3 Språknyckeln C  

Språknyckeln C är indelad i sju kapitel med följande kapitelrubriker: ”Välkommen till 

Sverige”, ”Yalla yalla” (siffror och tid), ”I affären”, ”Må bra”, ”Hem, ljuva hem”, ”Lev 
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och lär” och ”Vardag och fest”. Varje kapitel innehåller övningar av olika slag, ett 

grammatikuppslag, en svensk sång, en dikt och en berättelse. Utöver de återkommande 

inslagen finns även tidningsnotiser, citat, tabeller och dialoger med i textutbudet. 

Fiktiva personer förekommer endast i övningar, dialoger och kortare exempel då de 

längre texterna utgörs av sånger, dikter och berättelser från förr.  

 Många dialoger och texter innehåller inga namn eller antydningar om vare sig kön 

eller etnicitet och boken tar inte heller upp jämställdhet eller etnisk mångfald på ett 

explicit sätt. Detta gör det mer krävande att analysera dessa företeelser och varje 

antydan om könsroller eller uppdelning av ”svenskar” och ”invandrare” tas upp i 

analysen eftersom de är få.  

 

Jämställdhet 

 På sidan 142 visas det i bilder och korta bildtexter exempel på vad man kan göra 

på sin fritid. Texten under en bild på en kvinna som spelar fotboll lyder: ”Marta spelar 

fotboll”. Männen på bilderna lagar mat, spelar schack, tränar yoga, spelar innebandy, 

spelar kort, spelar Tv-spel, spelar saxofon och läser böcker. Kvinnorna på bilderna 

spelar fotboll, dansar balett, syr kläder och sjunger i kör. Att män lagar mat och tränar 

yoga och att kvinnor spelar fotboll kan framstå som normbrytande och motsatser till de 

stereotypa könsrollerna medan de andra exemplen kan anses gå i linje med normen. 

Alltså visar Språknyckeln både vad män och kvinnor traditionellt brukar göra men också 

att dessa mönster inte är regler utan kan frångås. 

 På sidan 106 återges en dialog mellan Jara och Elin som möts i tvättstugan och 

pratar om sina barn. Denna text kan anses vara normbunden då det är just två kvinnor 

som möts i tvättstugan. Hade det upplevts som konstigt om det var två män som möttes 

i tvättstugan och talade om sina barn?  

 Utöver dessa exempel som kan ge en antydan om författarnas ställning till 

jämställdhet är det svårt att hitta något om detta.   

 

Den sammantagna analysen av jämställdhet i Språknyckeln 

 

Av de författare, 

diktare och artister 

som nämns i samband 

med de texter de 
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skrivit eller sjungit är sju stycken kvinnor och åtta män och den kvantitativa analysen 

visar att de fiktiva personernas namn delas i 42 % kvinnor och 58 % män. Även när de 

båda kategorierna ”jämställdhet” och ”etnicitet” ställs mot varandra visar resultatet på 

jämställdhet mellan kvinnor och män då 21 st av de ”icke-svenska” är kvinnor och 18 st 

är män.  Alla dessa resultat pekar på ett jämställdhetstänk från författarnas sida. Kanske 

har de medvetet valt ut namn och lyriker/artister med jämställdhet i tanken? Av den 

kvalitativa analysen är det svårt att dra någon slutsats då författarna undviker ämnet. Att 

de gör så skulle kunna tyda på att de är medvetna om komplexiteten kring kön och 

könsroller och därför väljer att inte beröra detta eller försöka göra beskrivningar av 

människor som kan uppfattas stereotypa. 

 

Mångfald 

På flera ställen i Språknyckeln finns små texter skrivna som tidningsnotiser. En av dessa 

inleds med följande rader: ”Svenskarna är mest nöjda med personalen som jobbar på 

dagis. Svenskarna är minst nöjda med polisen.” (s.136) Hela notisen är skriven i ”De-

form”. Den handlar om ”svenskarna” som genom just det ordvalet positioneras som ”de 

andra” och inte innefattas av läsaren. Däremot används ordet ”vi” i rubriken ”Så handlar 

vi” på sidan 58 där det i intervjuerna som följer endast är människor med bakgrund i 

andra länder som uttalar sig. Boken visar genom dessa ord att två ”grupper” existerar 

och vilken ”grupp” läsaren tillhör. Detta bidrar till uppdelningen av ”invandare” och 

”svenskar”. 

 Språknyckeln har ett starkt kulturellt Sverigefokus då alla sånger och dikter är 

skrivna av svenskar och ingen författare eller lyriker från annan härkomst finns 

representerad. 

Berättelserna som finns i varje kapitel verkar dock inte bara komma från Sverige. I t ex 

berättelsen om John och kapten Blake på s. 99 går det att ana härkomst från något 

engelsktalande land sett till kaptenens engelsktklingande namn och i texten ”En kväll på 

ett hotell” står det explicit att handlingen utspelar sig i London. Texten om detektiv 

Lasse Widahl på sidan 159 sägs historien utspela sig i Halmstad och i de övriga är inga 

namn eller platser nämnda.  

 I en övning med rubriken ”Frågor och svar om Sverige” på sidan 133 finns frågan 

”Är alla svenskar blonda och blåögda?” varpå det enda svarsalternativet som passar är 

”Nej, verkligen inte. Se dig omkring!” Detta svar tyder på att författarna uppmanar 
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eleverna på SFI att titta sig omkring i klassrummet för att se hur olika människor som 

bor i Sverige ser ut. Ingen åtskillnad beroende på ursprung görs här. 

 

Den sammantagna analysen av mångfald i Språknyckeln 

I likhet med analysen av Samspråk var det även i 

Språknyckeln i vissa fall svårt att avgöra vilken kategori 

ett namn tillhörde då få eller inga ledtrådar till detta 

gavs. Den kvantitativa analysen visar att 35 %, alltså 

över en tredjedel, av personerna i Språknyckeln har 

”icke-svenska” namn, vilket pekar på återspegling av 

mångfald. Den kvalitativa analysen visar dock att 

Språknyckeln nästintill bara representerar svensk kultur 

och vid ett fåtal tillfällen positionerar ”invandrarna” som ”vi” och ”svenskarna” som 

”de”.  

 

4.2.4 Mot målet 1  

Mot målet 1 är indelad i en textdel och en övningsdel varav denna analys endast tar 

textdelen i beaktande. Textdelen består av 142 sidor och är indelad i 12 kapitel med 

rubrikerna: ”Jag”, ”På SFI-kurs”, ”En vanlig dag”, ”I affären”, ”Transport”, ”Post och 

bank”, ”Fritid”, ”Fest med familj och vänner”, ”Bostad”, ”Vädret och årstiderna”, 

”Hälsa” och ”Utbildning och arbete”. Texternas form varierar då det finns dialoger, 

brev, instruktionstexter, formulär, biljetter, SMS och berättande texter representerade. 

 Mot målet 1 är den enda av de analyserade böckerna som initialt presenterar ett 

antal personer som läsaren sedan får följa genom hela boken. Texterna och läs-, skriv- 

och hörövningarna som finns insprängda i materialet handlar om dessa personer i olika 

situationer och sammanhang. Den karaktär läsaren får följa mest är filippinska Lydia 

som nyligen flyttat till Sverige för att bo med sin svenske man Jörgen. De andra 

karaktärerna som finns med är Lydias grannar, familjen Lund, med pappa Håkan, 

mamma Anna, och döttrarna Sofie och Julia och Lydias klasskompis på SFI, Sara och 

hennes man Josef. 

  

Jämställdhet 

Vad gäller de yrken som karaktärerna har visas en stereotyp bild av kvinnligt och 

manligt då Lydia är utbildad sjuksköterska, Anna frisör och Sara hemma med sin bebis 
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medan Håkan är veterinär, Jörgen lastbilschaufför och Josef målare. Som nämnt ovan är 

Lydia den person läsaren får följa mest och det verkar som att det är hon som sköter det 

mesta i hemmet. Hon städar, handlar och lagar mat och Jörgen finns bara med vid 

enstaka tillfällen då han hjälper henne med svenskan och det framkommer att han 

jobbar mycket och ibland övertid. Vad gäller familjen Lunds uppdelning av sysslor 

framkommer inte mycket mer än att det är Anna som köper kläder till barnen och tvättar 

hemma. Att göra uppdelningen att den som inte jobbar sköter det mesta i hemmet är inte 

konstigt eller ovanligt, intressant här är dock att författarna valt att ge den rollen till 

kvinnorna i två fall (Lydia och Sara) av tre och i det tredje fallet är det bara kvinnans 

omsorg om barn och hem som nämns.   

 

Den sammantagna analysen av jämställdhet i Mot målet 

 

Mot målet 1 är den enda 

av de analyserade 

böckerna som har en 

större representation av 

kvinnor än män då 58 % 

av namnen är feminina. 

Det är också den enda boken vars persongalleri består av en fjärdedel ”icke-svenska” 

kvinnor. Här bör dock observeras att varje namn endast är räknat en gång och att utfallet 

hade blivit annorlunda om namnen räknats varje gång det förekommer. Huvudpersonen, 

vars namn nämns många gånger, är en kvinna och av de personer som förekommer 

återkommande utöver henne är fyra kvinnor och tre män. Alltså hade utgången av en 

sådan namnräkning gett resultatet kvinnlig dominans. Den kvalitativa analysen pekar på 

att bokens texter målar upp en stereotyp bild av vad en man gör och vad en kvinna gör, 

vilket det i kursplanen för vuxenutbildningen står ska undvikas. Sammantaget visar den 

kvantitativa analysen på jämställdhet men inte den kvalitativa. 

 

Mångfald 

Läsaren får följa Lydia under hennes första år i Sverige och hon lär sig hela tiden saker. 

Hon lär sig svenska på SFI-kursen, hur man köper biljett till bussen, hur man sätter in 

pengar på banken, hur blanketter ska fyllas i, hur man pantar flaskor mm. Det är alltid 

hon som får hjälp och måste lära sig hur man ska göra i olika situationer. De svenskar 
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hon möter är alla hjälpsamma, trevliga och tillmötesgående men det är aldrig någon som 

frågar om Lydias hjälp eller kunnande. Läsaren får inte veta vad hon kan, vilka 

erfarenheter hon har eller se att hon har mycket att bidra med till det svenska samhället. 

Det enda vi får veta är att hon har en sjuksköterskeutbildning med sig från sitt hemland. 

”Invandraren” får rollen som Carlson (2011:220) kallar för ”förändringsobjekt” som 

innebär anpassning och fogande in i det svenska samhällets normer, värderingar och sätt 

att vara. Lydia är nyfiken och har lätt att ta egna initiativ och klarar mycket själv genom 

att läsa instruktioner och våga testa, detta ger läsaren en bild av att hon är självständig 

och duktig. Lydia är med andra ord bra på att anpassa sig efter de nya strukturer och 

normer hon möter i Sverige. Hon klagar aldrig eller uttrycker att det ibland är svårt med 

allt nytt eller att vara långt från sin familj. Genom henne målas en bild av ”den 

exemplariska invandraren” upp, vilket förmedlar att det är så man ska bete sig. 

 

Den sammantagna analysen av mångfald Mot målet 

I Mot målet är representationen av ”icke-svenskar” större 

än i de andra böckerna. Den kvalitativa analysen visar att 

46 % av personerna i boken är av icke-svensk härkomst. 

Även här skulle utfallet bli ett annat om varje förekomst 

av ett namn räknats eftersom huvudpersonen som 

förekommer frekvent har sitt ursprung på Filippinerna. 

Siffran för ”icke-svenska” namn skulle således bli högre 

och de ”icke-svenska” namnen dominerande.  

 Den höga siffran (46 %) i den kvantitativa analysen pekar på en positiv inställning 

till mångfald men resultatet i den kvalitativa analysen visar på tendenser till en 

assimilatorisk hållning och en representation av Sverige och ”svenskar” i oreflekterat 

positiva ordalag.  

 Diskussionen om jämställdhet, mångfald eller andra problematiserande ämnen tas 

aldrig upp explicit i Mot målet 1. Karaktärerna stöter aldrig på problem eller blir arga, 

allt de tar sig för går bra och de är glada och snälla mot varandra. Det är såklart trevligt 

med en positiv prägel i en lärobok men det är inte en verklighetsanpassad bild och 

eleverna får inte möjlighet att reflektera över allmänmänskliga frågor och dilemman. 
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5 Sammanfattning av resultat 

Här redovisas de sammanställda resultat som framkommit genom analysen av de fyra 

läromedlen genom att studiens frågeställningar besvaras en i taget. De tre första 

frågorna besvaras med en kort sammanfattning eftersom deras resultat framkommit i 

föregående kapitel. Den sista frågan besvaras mer utförligt då det är första gången den 

berörs.   

 

5.1 Återspeglingen av samhällets mångfald 

Alla de analyserade läromedlen förmedlar att etnisk mångfald finns i Sverige. Siffrorna 

från den kvantitativa analysen visar att de fiktiva personerna i böckerna representeras av 

22–46 % personer med icke-svensk bakgrund.  

Näst intill alla berättelser som finns med i böckerna utspelar sig i Sverige under 

”svenska” förhållanden och av de kända personer som finns representerade har endast 

en person ursprung i ett annat land (England). En av böckerna talar om olikheter, 

likheter och etnicitet på ett explicit sätt vilket gör att andra levnadssätt, normer och 

perspektiv än de ”svenska” får en given plats i boken. De andra tre kan sammanfattas ha 

ett Sverige-fokus där läsaren får veta mer om Sverige och landets invånare. 

Sammantaget visar samtliga böcker att Sverige är ett mångetniskt samhälle men bara en 

av dem ger dessa etniciteter utrymme och en röst. 

 

5.2 Bilden av ”svensken” och ”invandraren” i de analyserade 

läromedlen 

I de två böcker vars texter bygger på fiktiva personer (Mot målet 1 och Språkvägen) 

syns dikotomin ”invandrare” och ”svensk” på ett relativt tydligt sätt då alla ”invandrare” 

beskrivs vara i en process av svenskinlärning och att hitta sin plats i det svenska 

samhället. Läsaren får aldrig möta en ”invandrare” som är framgångsrik eller har varit i 

Sverige länge. Svensken beskrivs vara hjälpsam och trevlig, driftig och en aning 

stressad. 

 I de andra två böckerna anas denna dikotomi endast vagt och vid få tillfällen. 

Böckernas uppbyggnad med allmänmänskliga teman och texter skrivna av diktare och 

sångare gör att författarna inte behöver beskriva några fiktiva personer och inte heller 

hitta på vad de tycker om eller jobbar med etc. På detta vis undviks en stereotypisering 
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av såväl ”invandrare” som ”svensk”.  Här kan en slutsats dras om att de böcker vars 

texter bygger på fiktiva personer löper större risk att kritiseras för stereotypisering 

och/eller assimilation än de böcker vars texter byggs upp kring allmänmänskliga teman. 

 

5.3 Könsfördelning och jämställdhet i de analyserade läromedlen 

Den kvantitativa analysen antyder att fördelningen av män och kvinnor är jämställd i 

alla böcker. I två av fyra böcker är de ”icke-svenska” kvinnorna i majoritet och i de 

andra två är de ”icke-svenska” männen fler. Endast en bok (Samspråk) tar explicit upp 

temat jämställdhet och förmedlar på så vis att det är ett viktigt tema att diskutera. De 

andra tre visar både på traditionella könsroller och vissa exempel på normbrytande 

strukturer vad gäller bland annat vilka yrken som ges till kvinnor respektive män och 

vem som gör vad på fritiden. 

 

5.4 Denna studies resultat i förhållande till tidigare forskning 

Denna studies resultat gällande den kvantitativa analysen skiljer sig i flera avseenden 

med de resultat Mattlar redovisar i sin avhandling. Nedan visas denna skillnad i form av 

en tabell där den lärobok med lägst, näst lägst, näst högst och högst antal förekomster i 

respektive studie ställs mot varandra inom kategorierna: ”icke-svenska” namn, kvinnor 

och ”icke-svenska” kvinnor. 

 

Tabell 3 över denna studies kvantitativa resultatsiffror i jämförelse med Mattlars 

  Mattlar Ekros 

Procentsats ”icke-

svenska” namn 

Lägst 0 % 22 % 

Näst lägst 4 % 35 % 

Näst högst 12 % 35 % 

Högst  38 % 46 % 

Procentsats kvinnor Lägst 25 % 42 % 

Näst lägst 40 % 42 % 

Näst högst 44 % 44 % 

Högst 50 % 58 % 

Procentsats ”icke-

svenska” kvinnor 

Lägst 0 % 8 % 

Näst lägst 0 % 10 % 

Näst högst 0 % 19 % 
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Högst  19 % 25 % 

 

Sammanfattningsvis har denna studies resultat gett högre procentsiffror till 

kategorierna ”kvinnor”, ”icke-svenska etniciteter”, och ”icke-svenska kvinnor” än 

Mattlars avhandling. Detta skulle kunna tyda på att läromedelsförfattare har hörsammat 

den kritik SFI-läromedel fått och medvetet tänkt på dessa saker, men både denna och 

Mattlars studie innefattar för få böcker för att kunna dra en sådan slutsats. 

 Den tidigare forskningen som redogjordes i kapitel 3 har generellt sett varit 

kritisk till de läromedel som analyserats och slutsatser har dragits om att deras innehåll 

bidrar till assimilation, segregation och upprätthållandet av fördomar. Den här studiens 

resultat är mer tvetydigt då den kvalitativa analysen visar att en av fyra böcker kan 

beskrivas som att den innehåller tendenser till stereotypisering och fördomar (gällande 

både etnicitet och kön) i likhet med tidigare forskning medan de andra tre visar på 

motsatsen gällande jämställdhet. Vad gäller hur mångfalden återspeglas kvalitativt visar 

resultatet på att alla böcker utom en har ett tydligt Sverige-fokus och inte lämnar plats 

för andra kulturer eller levnadssätt än ”det svenska”. Detta resultat går i linje med 

tidigare forskning.  

 

6 Diskussion och reflektion 
Här förs en diskussion om de resultat som framkommit genom analyserna och olika 

delar av studiens metod och genomförande ställs i ljuset av reflektioner som uppkommit 

under arbetets gång. 

 

6.1 Metodkritik  

Eftersom textanalysen utförs av endast en person är den ofrånkomligen påverkad av 

dennes erfarenheter, fördomar, förväntningar och kunskaper, vilket gör analysen 

subjektiv och påverkar dess reliabilitet. Detta betyder att två analyser av samma bok 

möjligtvis skulle kunna ge annorlunda utfall. Att göra en läromedelsanalys om 

framställningen av etnisk mångfald och jämställdhet var en långt svårare och mer 

komplex uppgift än jag först trodde. Under arbetets gång har många nya tankar och 

frågeställningar väckts och resultatet blev inte så entydigt och klart som jag förväntade 

mig. De fyra böcker jag analyserat har i analysen visat tecken på både assimilatoriska 

och integrativa tendenser, jämställdhet och jämlikhet men också tendenser till stereotypi 

och fördomar. Inget läromedel är enligt min erfarenhet enkelriktat. Därför är jag lite 
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betänksam över de tidigare studiernas resultat som i de flesta fall verkar vara entydiga. 

Med vilka förväntningar, erfarenheter och perspektiv har dessa analyser gjorts? Hade 

jag kommit fram till samma resultat om jag analyserat samma böcker? Problematiken 

med reliabilitet gäller för alla de tidigare studierna som redovisas i 

forskningsbakgrunden och även för denna uppsats, vilket talar för att fler analyser görs 

och jämförs med varandra för att till slut skapa en mer objektiv bild av SFI-läromedlens 

beskrivning av verkligheten. Det talar även för att någon form av ”analysmall” skapas 

som gör analysering av läromedel lättare och dess resultat mer jämförbara då alla 

analyser skulle göras på samma sätt. Kanske kunde en sådan mall fylla upp tomrummet 

efter nedläggningen av statens läromedelsgranskning? 

Vad läromedel för SFI många gånger har fått kritik för är att de sägs ha en tendens 

att dela upp människor i ett ”vi” och ett ”de” och att ”invandrarna” målas upp som en 

homogen grupp och tillskrivs vissa attribut. I verkligheten är kategorin ”invandrare” en 

otvivelaktigt heterogen grupp innefattandes många olika etniciteter, kulturer, språk och 

nationaliteter. Denna studies syfte är att titta på hur väl läromedel för SFI återspeglar 

denna heterogenitet och hur ”invandraren” kontra ”svensken” beskrivs. Något som då 

kan uppfattas motsägelsefullt är denna studies kvantitativa analys med en uppdelning av 

persongalleriet i de analyserade läromedlen av just ”svenskar” och ”icke-svenskar” där 

det dras tydliga gränser mellan dessa grupper baserat på attribut, namn, kultur och 

härkomst. I vissa fall var denna gränsdragning svår att göra men jag var tvungen att 

placera ett visst namn i den ena eller andra kategorin för att kunna fastställa ett resultat. 

Att vara den som delar upp människor i fack och ger dem stämpeln ”svensk” eller 

”icke-svensk” och samtidigt kritisera läromedel för att göra det samma har under 

skrivandets gång framkallat samvetskval och tvivel på att metoden är rätt. Bidrar denna 

studie också till att återskapa en diskurs där en omotiverad åskillnad görs mellan 

”svenskar” och ”icke-svenskar”? 

 Mycket inspiration till studien togs från Mattlars avhandling varav den 

kvantitativa analysen var en del. Något som inte framkommer i Mattlars avhandling är 

hur han har räknat namnen i böckerna, vid varje förekomst eller bara vid första tillfället? 

Jag valde att räkna varje namn en gång, men jämförelsen med Mattlar kan vara 

missvisande då han inte beskriver hur han gick till väga.  

 Denna studie har endast analyserat textböcker som används i undervisning för SFI 

och inte tagit hänsyn till de kompletterande resurser som hör till basläroböckerna så som 

CD-skivor, lärarhandledningar och övningsböcker. Inte heller har det faktum att läraren 



 

29 

har stor inflytande på hur texterna tolkas och tas emot av eleverna tagits med i 

beräkningarna. Detta gör att bilden av de analyserade läromedlen inte kan anses vara 

komplett utan bara visar en del av det stora sammanhang som läromedlen befinner sig i. 

 

6.2 Den idealiska läroboken i ett jämlikhets- och 

jämställdhetsperspektiv 

Hur ser den perfekta läroboken för SFI ut? Vad ska den innehålla och vad bör undvikas? 

Bör läroboken presentera en individ från varje etnisk grupp, nation, religion och 

minoritet för att uppfattas som jämlik och positivt inställd till mångfald? Är det ens 

möjligt att skriva en lärobok med alla parametrar inställda åt ”rätt” håll och vem är det 

egentligen som avgör vad som är ”rätt”?  

 Det framkommer i flertalet analyser av läromedel för SFI att dessa böcker har en 

tendens att vara normerande och stereotypiserande i sin beskrivning av Sverige och av 

människor vilket har fått hård kritik. Men är det odelat negativt att normera hur 

samhället fungerar och vad människor över lag tycker och tänker? Kan det inte vara till 

hjälp för de människor som kommer hit att få råd om vissa saker, även om dessa råd är 

generaliserade? Om väldigt många som bor i Sverige till exempel tycker att det är 

oartigt att komma för sent till ett möte eller att gå före i en kö kanske det ska förmedlas 

till den som kommer ny och inte känner till sådana saker? Både denna och tidigare 

studier pekar på att läromedel för SFI ofta har ett starkt ”Sverige-fokus” då de flesta 

texter utgår från svensk kultur och svenska normer. Detta anser jag vara rimligt och till 

viss mån bra då det är till Sverige eleverna på SFI har kommit och behöver lära sig mer 

om. Jag hade som ny i ett land velat veta mer om samhället och hur det fungerar där, om 

normer, oskrivna regler och kulturen. Problemet med att försöka beskriva ett samhälle 

och dess invånare i ett läromedel är dock att en sådan beskrivning lätt blir 

generaliserande och uttrycks som ”sanningen” när sanningen egentligen är att ett 

samhälle aldrig är homogent och likformigt. Särskillt problematiskt blir det om den 

beskrivna sanningen dessutom tenderar att målas upp som bättre sätt att leva och tänka 

än andra. Dock kan inte alla typer av grupper vara representerade i ett läromedel men 

samtidigt bör inte någon stor grupp saknas på ett iögonfallande sätt, till exempel 

kvinnor, eller ”icke-svenska” kvinnor, som Mattlar påpekar, då det marginaliserar och 

osynliggör gruppen.  

 Det framstår som logiskt att ett läromedel innehåller en viss andel figurer som 

inte tillhör den etniskt svenska majoriteten eftersom det är så Sverige ser ut idag. En 
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”svensk” är inte självklart en person född i Sverige med svenska som modersmål. 

Frågan är dock om inte texternas innehåll och gestaltningen av de figurer som 

förekommer är det viktigaste. I denna studies analys framkommer att den lärobok med 

högst antal ”icke-svenskar” och kvinnor är den mest normativa och stereotypiserande i 

beskrivningen av just dessa. Om ett läromedel genomgående framställer icke-svenskar 

som hjälpbehövande och underlägsna, riskerar detta att också styra läsarna mot att 

uppfatta de kategorier som representeras på ett likartat sätt. Då spelar den rika 

förekomsten av dessa kategorier inte någon roll. Därför behövs från författares sida en 

medvetenhet, inte bara om representationen av olika kategorier, men också hur figurer i 

texterna som representerar dessa kategorier framställs. 

 

7 Slutord 

En aspekt som hade varit intressant att ha med i denna studie är vad elever som går SFI 

tycker om de böcker som används i deras undervisning. Upplever de att det finns en 

uppdelning mellan ”svenskar” och icke-svenskar”, känner de att de blir tvingade in i ett 

visst ”svenskt” mönster och sätt att vara genom att läsa läromedlet? Om studiens 

omfattning varit större hade jag även velat ta kontakt med läromedelsförfattarna för att 

få deras perspektiv på forskningsfrågorna. Jag hade velat fråga om de fått några 

riktlinjer om jämställdhet och mångfald från förlagen och hur det i så fall påverkat 

skrivarprocessen.  

Ett resultat som uppkommit utan att studien syftade till det är att de böcker som 

innehåller fiktiva personer i de längre texterna har en tendens att beskriva dem med 

stereotypiserande drag gällande både etnicitet och kön än böcker utan fiktiva personer. 

Denna upptäckt väcker frågeställningen om det ser ut så i fler läromedel för SFI eller 

om detta resultat var en slump utifrån dessa fyra böcker. Kanske kan det vara något för 

framtida forskning? 
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