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Sammandrag
Studiens syfte var att undersöka hur tre läroböcker inom sfi-verksamheten
representerade och gestaltade kvinnliga och manliga identiteter i förhållande till
läroplanen. Läroböckerna utgjorde ett gemensamt block i en större läroboksserie med
språkligt fokus. Metoden som valts för studien var kritisk diskursanalys genom
Faircloughs tredimensionella analysmodell. Resultatet visade att de undersökta
läroböckerna på ytan strävade efter jämställdhet mellan kvinnor och män, men under
ytan bland annat reproducerade en stark könsordning där män ansågs vara mer
kompetenta än kvinnor. Eftersom läroböckerna var jämställda på ytan, men ojämställda
under ytan blev undersökningens slutsats att det undersökta materialet var jämställt fast
på ett ojämnt sätt – ojämnt jämställt.
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1 Inledning
Lärare tillsammans med skolledning har det yttersta ansvaret för att värdegrunds- och
jämställdhetsmålen som finns i läroplanen införlivas i undervisningen (Berge, 2011, s.
174). En majoritet av lärare arbetar med läroböcker i skolundervisningens olika ämnen.
Läroboken1 får därmed en stark och central position i undervisningen (Ammert 2011, s.
17; Berge 2011, s. 157; Englund 2011, s. 280). De påverkar undervisningens innehåll
och hur läroplansreformer integreras (Englund 2011, s. 282). Vidare försäkrar sig lärare
om att så länge undervisningen följer en lärobok, som enligt dem själva uppfyller
läroplanens krav, kommer deras undervisning motsvara det innehåll, de mål och
principer som går att finna i läroplanen (Skolverket 2006, s. 11). Lärobokens betydelse
kan dock se olika ut för olika personer. För en elev kan det vara länken mellan hen och
ämnesstoffet. För en lärare kan det vara ett ständigt närvarande verktyg i arbetet. För
andra människor kan läroboken vara den enda bok som de någonsin har läst (Ammert
2011, s. 17). Sammantaget har läroböcker ett stort inflytande över skolundervisningens
stoff och utförande. Det är således av stor vikt att det görs studier om läroböckers
innehåll och hur det presenteras (Ammert 2011, s. 18).
Genom ett nedslag i Läroplanen för vuxenutbildning preciseras det område inom
läromedelsforskning som ämnas att studeras i denna uppsats undersökning. I
vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund står det att:
Utbildningen ska […] gestalta jämställdhet mellan kvinnor och män […]. Ingen
ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med
kön […] eller könsöverskridande identitet och uttryck. […] 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. (Skolverket 2017, s. 5 f.)

Utifrån citatet ovan tillsammans med lärarens yttersta ansvar för att värdegrunds- och
jämställdhetsmålen efterföljs i undervisningen anser jag det nödvändigt att undersöka
hur sfi-läroböcker i förhållande till läroplanen representerar och gestaltar kvinnliga och
manliga identiteter.
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Den mer generella termen läromedel har utgått i uppsatsen och konsekvent ersatts av den mer specifika
termen lärobok, om inget annat anges.
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2 Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet i denna uppsats är att undersöka hur sfi-läroböcker i förhållande
till läroplanen representerar och gestaltar kvinnliga och manliga identiteter. Utifrån
syftet har följande frågeställningar tagits fram:


Hur representeras kvinnor och män i sfi-läroböcker?



Hur gestaltar sfi-läroböcker kvinnliga och manliga identiteter?

3 Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv, kritisk diskursanalys (KDA), som
använts i studien för att tolka och analyser den insamlade empirin. Vidare definieras
även teoretiskt centrala begrepp som behövs vid analysen av data. Begrepp som tas upp
i detta avsnitt är diskurs, makt, kön, genus, identitet, social identitet och social
representation.

3.1 Diskursanalys som teori och metod
Diskursanalys är ett vanligt tillvägagångsätt i studiet av pedagogiska texter. En diskurs
kan användas för att visa något i skrift eller i talat språk. Diskursen och miljön som den
är en del av blir ett språkligt uttryck för olika dolda maktförhållanden och sådant som
tas för givet. Det diskursanalytiska tillvägagångssättet tillsammans med en teoretisk
tolkningsbas tolkar och synliggör det som är dolt förankrat (Stensmo 2002, s. 80).
Faircloughs kritiska diskursanalys har valts som teoretiskt perspektiv och
analysmetod för studien. Följden av en diskursanalytisk ansats blir att teori och metod
är svåra att åtskilja. Vidare är även diskursbegreppet i sig självt ett mångfacetterat och
svårtolkat begrepp. Därmed kommer följande delavsnitt redogöra för de diskursiva
begreppet samt beskriva och förklara diskursanalys på en generell nivå. Därefter
beskrivs KDA som teori och Faircloughs tredimensionella analysmodell som metod.
3.1.1 Diskurs
Diskursbegreppet är ett mycket centralt begrepp inom diskursanalys. Den enskilda
forskarens tolkning av diskursbegreppet är av stor vikt för analysens uppsättning
(Fairclough 1992, s. 225). Det kan därmed anses värdefullt att inledningsvis definiera
begreppet diskurs innan det teoretiska perspektivet beskrivs ytterligare.
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Med diskurs avses sättet att tala om något. Diskursen utgörs av vad ett samtal
handlar om, vem som talar och skriver med auktoritet, vem som lyssnar till det
sagda, vad som förtigs och vem man ignorerar. En diskurs vilar på outtalade
regler […]. (Stensmo 2002, s. 123)

Diskurs som sättet att tala om något kan förfalla låta tämligen enkelt, men så är inte
fallet. Diskurs är ett svårtolkat begrepp med många definitioner och med ursprung i ett
flertal teorier och discipliner (Fairclough 1992, s. 3). Diskurser reflekterar och
representerar sociala enheter och relationer, samtidigt som de är med och skapar samt
utgör dem. Dessa enheter placerar människor som sociala subjekt. Det är dessa sociala
effekter av diskurs som diskursanalytikern intresserar sig för (Fairclough 1992, s. 3 f.).
En diskurs har tre effekter på sin omgivning. För det första bidrar en diskurs till
skapandet av sociala identiteter och positionering av det sociala subjektet. För det andra
bidrar diskurser till skapandet av sociala relationer mellan olika människor. Slutligen
bidrar även diskurser till skapandet av kunskap och antaganden (Fairclough 1992, s.
64).
Diskurs är enligt KDA användning av talat och skrivet språk i en social praktik
(Fairclough 1995a, s. 7). Diskursen blir en viktig social praktik som reproducerar och
förändrar identiteter, sociala relationer och kunskap, samtidigt som den formas av andra
sociala praktiker och strukturer (Fairclough 1992, s. 64). Vid sidan av diskursen finns
andra sociala strukturer som existerar i ett dialektiskt samspel med diskursen
(Fairclough 1992, s. 65). Det är viktigt att detta samspel uppmärksammas då det annars
kan skapas en felaktig uppfattning av diskurs som en fullständig representativ spegling
av en social verklighet, eller som ursprunget till det sociala (Fairclough 1992, s. 65).
3.1.2 Diskursanalys
Diskursanalys är en teoretisk och praktisk användbar metod som ämnar att studera
sociala förändringar genom språkanalys (Fairclough 1992, s. 1). Det finns inte någon
färdigbestämd procedur för hur diskursanalytikern ska gå tillväga för att göra en
diskursanalys.2 Utan den avgörande faktorn för hur hen närmar sig diskursanalysens
uppsättning är projektets karaktär och forskarens tolkning av diskursbegreppet. Den
innehåller dock alltid blocken data, analys och resultat (Fairclough 1992, s. 225).

2

En förklaring till detta förhållande utgörs av en uppsjö av begrepp och förekomster där bl.a. Fairclough
ger ett och samma begrepp skiftande betydelser i olika verk (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 70).
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3.1.3 Kritisk diskursanalys
I stycket ovan kanske man kan tro att vad som helst kan utgöra sig att vara en
diskursanalys, så är dock inte fallet. KDA är inte bara en textanalys. Analysen ska vara
systematisk. Det vill säga analytikerna kan inte begränsa sig till att enbart kommentera
texten på en generell nivå. Vidare är den både beskrivande och normativ. Analytikern
problematiserar möjliga lösningar till de ”social wrongs” som identifieras i resultatet av
analysen (Fairclough 2010, s. 10 f.).
By ’critical’ discourse analysis I [Fairclough] mean discourse analysis which
aims to systematically explore often opaque relationships of causality and
determination between (a) discursive practices, events and texts, and (b) wider
social and cultural structures, relations and processes; to investigate how such
practices, events and texts arise out of and are ideologically shaped by relations
of power and struggles over power; and to explore how the opacity of these
relationships between dicourse and society itself a factor securing power and
hegamony. (Fairclough 1995a s. 132 f.) [min kommentar]

Syftet med KDA är följaktligen att medverka för en social förändring som leder till ett
mer jämlikt maktförhållande i samhället. KDA utgör en textorienterad social teori av
diskurs, där meningen skapas via språket, som i sin tur materialiseras i beteenden och
institutioner. Diskurs analyseras som text, som diskursiv praktik och som social praktik
(Fairclough 1995a, s. 4), där analytikern studerar relationer mellan språk, ideologi och
makt (Fairclough 1995a, s. 23). Maktrelationer och ojämställdhet skapar sociala
orättvisor och diskursiva maktaspekter (Fairclough 2010, s. 8). Diskursiva praktiker
skapar och reproducerar maktförhållanden med ideologiska effekter mellan olika sociala
grupperingar och sociala subjekt, t.ex. mellan kvinnor och män. Det är KDA:s roll att
kartlägga och synliggöra detta. (Fairclough 1995a, s. 132).
Analysobjektet består av text som undersöks utifrån specifika egenskaper.
Textanalysen innefattar både analys av textens form, struktur och innehåll där formen i
sin tur utgör en del av innehållet. (Fairclough 1995a, s. 188). Den ska ses som en
tolkning där analytikern försöker distansera sig från subjektiva tolkningstendenser
(Fairclough 1992, s. 35). Det finns många metoder för textanalysen och valet görs
utifrån det specifika forskningsprojektet (Fairclough 2010, s. 6).
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3.1.4 Faircloughs tredimensionella analysmodell
Faircloughs tredimensionella modell utgör ett brett ramverk som analyserar diskurs som
social praktik för att avtäcka betydelser i språket. Modellen består av tre dimensioner:
text; diskursiv praktik; social praktik. Text innefattar både texter (tal, skrift och bilder)
och kulturella artefakter (Fairclough 1992, s. 4; Fairclough 1995a, s. 4). Gränsen mellan
textanalysen och analysen av den diskursiva praktiken är inte glasklar utan går till viss
del in i varandra. Forskaren kan inte analysera textens särdrag utan att till viss del
samtidigt analysera produktionen och tolkningen av texten (Fairclough 1992, s. 73).
Analytikern kan därmed börja med den första såväl som med den andra dimensionen
(Fairclough 1992, s. 231). Varje dimension innehåller även en mångfald av aspekter,
som analytikern kan välja mellan att undersöka i sin analys. Valet görs utefter
användbarhet för det specifika projektet (Fairclough 1992, s. 232).

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för KDA (Fairclough 1992, s. 73)

3.1.4.1 Text
I den första dimensionen (se figur 1.) beskrivs text som text, dvs. textens språkliga drag.
Man kan skilja mellan språkliga former och språkliga betydelser varutav båda anses
vara socialt motiverande, dvs. väljs utifrån sociala skäl (Fairclough 1992, s. 74). Därför
är de ofta ambivalenta och öppnar upp för ett flertal möjliga tolkningar. På grund av
detta brukar texttolkaren vanligtvis fokusera på en viss innebörd. Textanalysen är bred
och kan placeras under ett antal huvudrubriker som fokuserar på olika aspekter av
textens produktion, tolkning och formella egenskaper (Fairclough 1992, s. 74). För att
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genomföra textanalysen väljs och tillämpas analysverktyg (Winther Jørgensen &
Phillips 2000, s. 81).3

3.1.4.2 Diskursiv praktik
I den andra dimensionen (se figur 1.) tolkas text som diskursiv praktik. Inom den
diskursiva

praktiken

uppmärksammas

processer

som

utgör

textproduktion,

textdistribution och textkonsumtion (Fairclough 1992; s. 80; Fairclough 1995a, s. 9).
Dessa karaktärer påverkas av sociala faktorer som varierar mellan olika diskurstyper.
Texter både produceras och konsumeras på olika sätt enligt olika sociala kontexter
(Fairclough 1992, s. 78). Den diskursiva praktiken kan beskrivas som en slags länk
mellan å ena sidan texten och å andra sidan den sociala praktiken (Fairclough 1992, s.
78). Textproduktionen och texttolkningen utgörs av sociokognitiva dimensioner som
deltagarna omedvetet och automatiskt tillfört texten under textbehandlingen. Texten
utgörs därmed av en samling ledtrådar från produktionen som i sin tur kan fungera som
signaler för hur texten kommer tolkas. Syftet är att studera hur producenten och tolkaren
använder föreställningar som utgörs av redan befintliga diskurser i produktionen och
tolkningen av texten (Fairclough 1992, s. 80). Sällan utförs dock undersökningar med
syftet att ta reda på hur mottagaren uppfattar texten. Diskursanalytikern avgränsar sig
ofta här till att enbart fokusera på produktionen av texten (Winther Jørgensen & Philips
2000, s. 85 f.).4

3.1.4.3 Social praktik.
I den tredje och sista dimensionen (se figur 1.) förklaras texten och den diskursiva
praktiken utifrån deras relation till den sociala praktiken, som utgör den omgivande
kontexten (Fairclough 1995b, s. 62). Här jämförs den undersökta diskursen med en
annan diskurs för att se om redan existerande diskurser reproduceras eller
omstrukturerar den existerande diskursordningen. Relationerna mellan diskursordning,
som den diskursiva praktiken utgör och den sociala praktiken synliggörs genom att
analytikern kartlägger relationerna mellan diskursordningen och den diskursiva

3

I denna uppsats forskningsprojekt tillämpades en kvantitativ innehållsanalys som analysverktyg. Denna
kvantitativa innehållsanalys ämnade att utifrån kvantitativa förhållanden visa på variationen av olika
personnamn och yrken fördelade mellan könen och därmed kartlägga läroböckernas representation av
kvinnor och män.
4
På grund av utrymmesskäl är detta ett faktum även i denna undersökning.
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praktiken. Vidare ska analytikern även kartlägga icke-diskursiva relationer och
strukturer som utgör ramen för den diskursiva praktiken (Fairclough 1992, s. 237).

3.2 Övriga begreppsdefinitioner
Nedan preciseras och förklaras övriga teoretiskt centrala begrepp för studien, som inte
tagits upp i samband med det teoretiska perspektivet, men som ändå är relevanta vid
analysen av data. De begrepp som tas upp i detta delavsnitt är kön, genus, identitet,
social identitet och social representation.
3.2.1 Kön och genus
Det är inte alltid enkelt att skilja mellan kön och genus och därmed behandlas
begreppen gemensamt. Genus ”sätter namn på den allt mer komplicerade kunskap vi har
av ’manligt’ och ’kvinnligt’, vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt
’görs’” (Hirdman 1988, s. 51). Dessutom frambringar det sociala praktiker och
föreställningar som i sin tur kan ha påverkningar på biologin. Vidare kan man tala om
ett genussystem som utgörs av två principer. Dels att manligt och kvinnligt ska hållas
isär. Det existerar således ett dikotomiskt förhållande: kvinnligt – manligt. Dels en
rådande hierarki där mannen är norm och kvinnan blir normavvikande (Hirdman 1988,
s. 51; Hirdman 1992, s. 19). Uppdelningen blir menings- och maktskapande och
uttrycks genom tre reproduktionsprocesser: 1) genom kulturell överlagring, dvs. genom
tankefigurer; 2) genom social integration, t.ex. arbetsdelning mellan män och kvinnor;
3) genom explicit inlärning, t.ex. att pojkar inte ska gråta (Hirdman 1988, s. 53). Genus
måste däremot skiljas från kön som i ren juridisk mening omfattar könskategorierna
kvinnor och män. Det finns dock personer som avviker från de juridiska könen och kön
kan därmed kategoriseras på andra sätt (jfr. t.ex. Hertzman 2013, s. 47 ff.). En vidare
uppdelning ges dock inget utrymme i denna uppsats, på grund av anledningar som
kommer bli självklara längre fram (se 7.2).
3.2.2 Identitet
Identitet som begrepp är otydligt och oprecist. På en generell nivå handlar identitet om
att passa in individuellt (personligt) och kollektivt (socialt) (Otterup 2005, s. 27). I detta
uppsatssammanhang ligger begreppsfokus på kvinnlig och manlig identitet.
Identitetsbegreppet kan vidare preciseras ytterligare genom olika perspektiv (Otterup
2005, s. 28). Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv appliceras i denna uppsats vilket
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innebär att det inte ”finns någon på förhand existerande, objektiv psykologisk och social
verklighet” (Otterup 2005, s. 27). Istället skapas verkligheten fortlöpande av människor
som integrerar med varandra, dvs. det är i mötet med andra som identiteten skapas.
Identitet utgörs av sociala konstruktioner och är därmed inte statiska. Språket är
betydande för identiteten och dess konstruktion (Otterup 2005, s. 28).

3.2.2.1 Social identitet och social representation
Social identitet och social representation innefattar förståelsen av socialt komplexa
fenomen (Marková 2007, s. 215). Identitet är inget statiskt tillstånd utan ska ses som en
konstruerad representation av det egna jaget och av andra (Marková 2007, s. 216). Den
enskilda individen föds in i en redan existerande värld bestående av sociala verkligheter
som innefattar sociala identiteter och representationer, allmänna kunskaper och
biologiska klassificeringar. Sociala representationer utgör en offentlig diskurs (Marková
2007, s. 219) som både skapas och upprätthålls på flera olika sätt, t.ex. kvinna – man,
och kan spridas medveten och omedvetet från den ena generationen till den andra. Män
och

kvinnor

utgör

inte

självständiga

sociala

kategorier

utan

står

i

ett

motståndsförhållande till varandra som fyllts med ett innehåll utifrån sociokulturella
förhållanden, t.ex. arbetsfördelning, maktrelationer och biologiska könsskillnader
(Marková 2007, s. 225).

4 Tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsresultat som anses relevanta för det
aktuella undersökningsområdet. Studierna har kategoriserats tematiskt efter tema och
kronologiskt efter publiceringsår.

4.1 Värderingar och föreställningar
I en studie undersökte Graeske (2008) värderingar och föreställningar i läromedel för
gymnasiet som bidrog till att konstruera eller rekonstruera andra föreställningar,
fördomar och attityder. Analysen genomfördes med avstamp i Hirdmans genussystem
utifrån ett intersektionellt perspektiv. Studiens resultat synliggjorde ett genusmönster
som rekonstruerade redan existerande köns- och genusmönster, vilket motsätter sig det
svenska skolväsendets värdegrund.
I en annan studie av Graeske (2010) studerades tre läroböcker avsedda för
gymnasieelever, med syftet att undersöka böckerna utifrån de grundläggande värdena i
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det svenska skolväsendet, t.ex. kön och jämställdhet. En kvalitativ och en kvantitativ
analys, som utgjordes av frågor om intersektionalitet, genomfördes. Resultatet
synliggjorde å ena sidan en vit, västerländsk manlig diskurs av män och å andra sidan
en diskurs där nationella minoriteter, kvinnor och icke-européer uteslöts. Kvinnor och
män värderades olika genom stereotypa könsnormer som inte motsvarar det svenska
skolsystemets värdegrund.

4.2 Representation av kön och genus
I en studie undersökte Ylikiiskilä (2005) kvinnligt och manligt i 18 grammatikor.
Substantiv (som beskrivning av kvinnor och män), attribut och predikativ (som
beskriver manligt och kvinnligt) och verb (som beskriver vad kvinnorna och männen
gör) analyserades i utvalda exempelmeningar. Resultatet visade bland annat en jämnare
könsfördelning i de nyare grammatikorna jämfört med de äldre. Kvinnans domän var
dock fortfarande främst hemmet, t.ex. vad gällde yrken.
I en annan studie vars syfte var att synliggöra och undersöka genus-, etnicitetsoch generationsrepresentationer utifrån ett intersektionellt perspektiv analyserade Eilard
(2008) några av grundskolans läseböcker från 1962 och framåt. Materialet analyserades
med KDA som teori och metod. Bland annat redovisades de genusmönster som förekom
i materialet. Resultatet visade på att dagens läseböcker till ytan såg ut att vara
jämställda, men att det ändå handlar om ”samma ursprungliga hierarkisering som
tidigare […] där kvinnan underordnas mannen och därutöver reduceras till sin kropp.
Det handlar dock inte längre (främst) om att kvinnan underordnas i hemmet” (2008, s.
23).

4.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män
I en studie från 2008 undersökte Mattlar fem läroböcker i sva-ämnet med syftet att
studera bilden av Sverige och hur synen på böckernas avsedda målgrupp såg ut med
fokus på bl.a. kön. Analysens genomförande bestod av en kvantitativ innehållsanalys,
där personnamn undersöktes, och en kvalitativ textanalys, som bland annat undersökte
kön och jämställdhet. Undersökningens resultat visade på en rådande manlig dominans i
läroböckerna. Framställningarna i materialet skapade både ideologiska tendenser med
en jämställdhetsambition mellan könen och ett särskiljande av kvinnor och män samt
deras egenskaper.
I rapporterna SOU 2010:10 och SOU 2010:33 granskades fyra läroböcker samt en
lärarhandledning i respektive studier. Syftet i den förstnämnda studien var att studera
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jämställdhet mellan kvinnor och män i läromedel inom historieämnet. I den andra
studien var syftet detsamma fast i ämnet samhällskunskap. Analyserna undersökta vilket
utrymme de två könen fick i förhållande till varandra i respektive material. Resultatet
från studien i historieämnet visade på att få namngivna kvinnor förekom, kvinnors
historiska insatser förbisågs och uppfyller inte jämställdhet mellan könen såsom den
beskrivs i läroplan och kursplan. I samhällskunskapsstudien visade resultatet på en
manlig dominans vad gäller utrymme i form av intresse och uppmärksamhet. Materialet
problematiserar endast i liten utsträckning köns- och jämställdhetsaspekter.

4.4 Könsordning
Kvinnomaktutredningen utgör en omfattande serie av forskningsrapporter vars innehåll
består av mängder empirisk data som synliggör att levnadsvillkoren för kvinnor och
män

skiljer

sig

åt.

I

detta

stycke

sammanfattas

resultaten

från

de

forskningsutredningarna som tillsammans utgör SOU (1997: 137), en av volymerna som
utgör rapportserien. Utbildningsinriktningen mellan de två könen är starkt segregerad i
dagens samhälle (Jonsson 1997, s. 18). Det existerar även en fallande, men fortfarande
hög könssegregerad arbetsmarknad (Jonung 1997, s. 78). Vid högre tjänstemannajobb är
kvinnor starkt underrepresenterade (Nermo 1997, s. 104). Kvinnors sämre
karriärmöjligheter än män beror på respektive köns utbildningsval och kvinnors ansvar
för barn och familj (Meyerson & Petersen 1997, s. 132). Kvinnor är chefer i en betydlig
lägre grad än män både i mansdominerande såväl som i kvinnodominerande yrken
(Ohlsson & Öhman 1997, s. 166). Det finns tydliga skillnader mellan karriärrörlighet
inom varuhandel (Granquist & Persson 1997, s. 191). Förutom skillnader mellan könen
finns det även skillnader i yrkesfördelning inom samma kön där kvinnor som invandrat
skiljer sig från svenskfödda kvinnor (Wadensjö 1997, s. 212). Vidare är ensamstående
kvinnor med barn arbetslösa i högre grad än gifta kvinnor (Björnberg 1997, s. 214).
Bland arbetslösa kvinnor och män har kvinnor sämre chanser att få en fast heltidstjänst
(Thoursie 1997, s. 247). Det finns även en överrepresentation av kvinnor i förhållande
till män som är deltidsarbetslösa och jobbar inom så kallade tillfälliga jobb (Persson
1997, s. 278). Även utträde ur arbetslivet skiljer sig åt mellan könen. Kvinnors utträde
sker generellt tidigare än männens och vid förtidspensionering är ohälsa den bidragande
faktorn för kvinnor medan det för männen är hög ålder (Höög 1997, s. 319).
Att könsordningar existerar är således ingen hemlighet. Exemplen ovan visar
sammantaget på en stor skillnad mellan de två könens levnadsvillkor. Denna samtida
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västerländska könsmaktsordning förstärker och bevarar existerande maktrelationer
mellan kvinnor och män (Johansson 2001, s. 245). Arbetsmarknaden i Sverige är grovt
könssegregerad. Inom vissa yrkesområden arbetar nästan bara kvinnor och inom andra
arbetar nästan bara män. Män arbetar dock totalt inom flera områden än vad kvinnor gör
(Johansson 2001, s. 223).
Det finns olika grader av könsordningar. I en studie undersöker Johansson (2001)
varför könens maktrelationer förändras. Undersökningen bygger på fyra typer av
insamlad data: intervjuer, offentlig statistik, dokument och enkäter. Studien utgår från
att ”[e]tt samhälles produktionssystem för omsorg är […] att likställa med ett samhälles
könsmaktsordning” (Johansson 2001, s. 16). Eftersom omsorgsverksamheten går att
likställa med ett samhälles könsordning är det således aktuellt att studera om män
arbetar inom denna verksamhet (Johansson 2001, s. 89). Två centrala begrepp för
studien är så kallade svaga- och starka könsmaktsordningar. I svaga könsordningar
arbetar män i större utsträckning inom omsorgsarbete i jämförelse med starka
könsordningar (Johansson 2001, s. 17). Resultatet från studien visar på att relationerna
mellan kvinnor och män inom områdena arbetsmarknad, omsorg och politik är mer
traditionella i de starka könsordningarna än i de svaga (Johansson 2001, s. 18).

5 Metod och material
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis de undersökningsmetoder som tillämpats i studien.
Vidare berättas om insamlingsmetoden och urval och avgränsningar som följs av en
kort redogörelse om materialet som utgör empirin. Avsnittet avslutas med
forskningsetiska aspekter för studien och aspekter om studiens tillförlitlighet och
giltighet.

5.1 Val av undersökningsmetod
Eftersom KDA valts som både teoretiskt perspektiv och som analysmetod för studien
blev teori och metod svåra att åtskilja. Därmed har analysmodellen beskrivits
tillsammans med studiens teoretiska bakgrund. Anledningen till att diskursanalys valdes
som tillvägagångssätt var att den utgår från att det som undersöks aldrig ska accepteras
för vad det ser ut att vara och att forskaren ska dekonstruera texten samt blottlägga
dolda budskap i det explicita innehållet (Denscombe 2017, s. 407). Även om KDA är en
kvalitativ undersökningsmetod tillämpades en kvantitativ undersökningsmetodik i form
av ett analysverktyg i den första dimensionen av Faircloughs modell. Utfallet blev en
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metodkombination

där

undersökningsmetodiken

bestående

av

en

kvantitativ

innehållsanalys och en kvalitativ textanalys stod i symbios med varandra. Den
kvantitativa analysen (se 5.2) tillämpades dock på en bredare korpus än den kvalitativa
undersökningen som enbart fokuserade på en mindre del av materialet.
I undersökningen räknades antalet kvinno- och mansnamn samt yrken och yrken
indelat i omsorg och icke omsorg fördelat mellan könen. Resultatet redovisades i
proportioner av frekvens och procent. För kategoriseringen av omsorgs-/icke
omsorgsyrken

försökte

Johanssons

(2001)

omsorgsdefinition

tillämpas

där

omsorgsbegreppet definieras som allt det omsorgsarbete, lönat såväl som olönat, som
utförs i ett samhälle i relation till andra människor. Dess syfte är att möjliggöra för den
eller dem som tar emot omsorgen att kunna leva, växa samt utvecklas. Dock bör det
poängteras att det inte rör sig kring sådant basalt som föda, kläder och bostad. Istället
handlar det om omsorg av barn, av varandra och av andra människor som inte har
möjlighet att ta hand om sig själva (Johansson 2001, s. 28 ff.). Eftersom denna
omsorgsdefinition kan upplevas som något vag i sin beskrivning lyfts tre exempel fram
för att illustrera hur jag i praktiken resonerat vid kategoriseringen av yrken utifrån
Johanssons definition av omsorgsarbete.5 Ett exempel på ett yrke som har kategoriserats
som omsorgsyrke är lärare. Anledningen är att läraryrket utförs i ett samhälle i relation
till andra människor (elever) som kan utgöras av både barn och vuxna och möjliggör för
dessa att leva, växa och utvecklas. En utmanande uppgift blev att avgöra vilka yrken
som inte var omsorgsyrken. Vissa yrken var lätta, t.ex. fabriksarbetare, filmregissör och
journalist. Andra yrken som till exempel taxiförare var av en svårare art. Ett yrke har
ofta arbetsuppgifter som ingår i dess arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter som ligger
utanför den. Här har det varit svårt att göra avgränsningar mellan omsorgsyrken och
icke omsorgsyrken. Till exempel är en taxiförares primära arbetsuppgift att köra taxi.
Men i en av texterna (se 6.1.2.2) möter läsaren taxiföraren Ali som kör skolskjutsar,
färdtjänst och passagerare. Han tröstar även sina kunder när dem är ledsna. Trots detta
har yrket kategoriserats som icke omsorg eftersom hans främsta arbetsuppgift är att köra
taxi. Ibland var det dock nästintill omöjligt att kategorisera ett yrke till någon av de två
kategorierna och därmed har kategorin övrigt lagts till. Ett exempel på ett yrke som
tilldelats övrigt-kategorin är chefsyrket. En chef möjliggör för människor att kunna leva,
växa och utvecklas, men inte till personer som inte kan ta hand om sig själva utan till
sina anställda.
5

Se bilaga 2 för en fullständig översikt över registrerade yrken fördelat på omsorgs-/icke omsorgsyrken.
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Två statistiska tester genomfördes för att jämföra fördelningen av omsorgs-/icke
omsorgsyrken mellan kvinnor och män. Det första testet var ett chi2-test som utfördes
på hela materialet. Chi2-testet använder parametrar för att testa om det som studerats har
eller inte har en statistisk signifikans. Genom att tillämpa detta test kan forskaren avgöra
om det finns ett förhållande mellan de undersökta kategorierna (Stastistics Solutions
n.d.a). Det andra testet kallas Fishers-test och gjordes på läroböckerna var för sig. Testet
används istället för ett chi2-test när man har att göra med en liten datamängd. Syftet är
dock även här att testa om skillnaderna mellan det som studerats är statistiskt
signifikanta (Stastistics Solutions n.d.b).

5.2 Urval och avgränsningar
Utifrån ett antal analyskriterier gjordes ett urval av det textmaterial som samlats in
under materialinsamlingen. Analyskriterierna var trefaldig: nivå; läromedelstyp;
omfång. Den aktuella nivån var läromedel i svenska för invandrare (sfi).
Läromedelstypen skulle bestå av basläroböcker och omfånget innebar att läroboken
fungerade som huvudsaklig läsning i en sfi-kurs.
Undersökningen avgränsades till materialets huvudtexter och intervjuer. Samtliga
uppgifter och textrutor har därmed utelämnats på grund av att det ibland var otydligt
vem som representerades inom dessa. Den kvantitativa undersökningen avgränsades
vidare till personnamnens och yrkenas frekvens och relation där förekomster av
personnamn och förekomster av samma person med samma namn räknades. Namnen
kategoriserades i första hand utifrån det kön personen på bilden de hörde samman med
tillhörde och i andra hand i relation till pronomenbruk. På så sätt blev inte könsneutrala
namn ett problem. Samma namn räknades bara en gång för varje kontext den befann sig
i. Namnet räknas först igen då den förekommer i en annan kontext, dvs. en annan text.
Yrken som enbart beskrevs med prepositionsfraser sorterades bort eftersom de var
alltför oprecisa i sin beskrivning av yrkesrollen. Vidare eftersom det gick att finna, i
stort sett, samma återkommande tema i böckerna utgjorde den kvalitativa
undersökningen ett kapitelurval där temat arbete utgjorde stoffet. Den kvantitativa
analysen analyserade således inte hela korpusen. Vidare valdes ett exempel från varje
kapitel som ansågs vara representativa för hela empirin. Genom detaljerade analyser av
exemplen har de sammanbundit den diskursiva datan med de slutsatser som dragits.
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5.3 Undersökningsmaterial
Under materialinsamlingen uppfyllde totalt tre läroböcker alla urvalskriterierna (se 5.2).
Gemensamt utgjorde böckerna ett tydligt och konsekvent ramverk som en del av en
läroboksserie ämnat för vuxna med språkligt fokus uppdelat i tre block: läsa; öva;
skriva. Undersökningsmaterialet utgjorde det förstnämnda blocket, läsa. De tre blocken
täckte alla kurser inom sfi-verksamheten, dvs. kurs A-D. I böckerna informeras läraren
om att samtliga intervjuer är autentiska och att eleverna har lätt att identifiera sig med
och jämföra sina egna erfarenheter med de intervjuade personerna.
Tabell 1. Översiktsinformation om de analyserade läroböckerna.
Huvudtitel

Publiceringsår Förlag

Författare Omfång

Nivå

Lärobok6

SFI-boken

2012

Harstad & 96 sidor

A-B

1

Harstad & 160 sidor B-C

2

Gleerups

Läs! Kurs A

Hostetter

och B
SFI-boken

2009

Gleerups

Läs! Kurs B

Hostetter

och C
SFI-boken

2009

Gleerups

Läs! Kurs C

Harstad & 192 sidor C-D

3

Hostetter

och D

5.4 Insamlingsmetod och genomförande
Textsökningen bestod av att material samlades in genom ett par besök hos olika
utbildningsanordnare inom sfi-verksamheten. Fördelarna med datainsamlingen för
dokumentbaserad forskning var dess tillgänglighet, kostnadseffektivitet och andras
möjliga tillträde till datan (Denscombe 2017, s. 338).

5.5 Forskningsetiska aspekter
Det borde varken vara förvånande eller anmärkningsvärt att påpeka att ingen person
kom att ta skada under forskningsprojektets gång. Istället var det aktuellt att se till att
analysen höll en hög grad av konfidentialitet och följde rådande lagstiftning gällande
bl.a. upphovsrätt eftersom materialet tillhörde någon annan. Det var även viktigt att
6

Siffran respektive lärobok blivit tilldelad i denna tabell kommer konsekvent användas som referens för
den läroboken. Exempelvis kommer Harstad & Hostetter (2012) i fortsättningen omtalas som lärobok 1.
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analysen som gjordes var oberoende, dvs. att analysen inte styrdes av subjektiva
förutfattade förväntningar utan det som faktiskt gick att se.

5.6 Reliabilitet och validitet
I en kvalitativ innehållsanalys finns det alltid möjliga alternativa analyser. Det existerar
inga enkla svar för hur forskaren kan validera de resultat den föreslagna analysen
presenterar. Det enda hen kan göra är att försöka fatta kvalificerade beslut utifrån den
tillgängliga empirin (Fairclough 1992, s. 238). Detta innebär inte att undersökningens
validitet inte kan fastställas. Validiteten i en diskursanalys kan avgöras genom att se på
sammanhanget samt bedöma förklaringsmöjligheten inom ramen för analysen.
Analysen bör även innehålla exempel som är representativa för hela empirin samt
detaljerade analyser som sammanbinder den diskursiva datan till de slutsatser som dras
(Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 123). Datan i undersökningen mättes kvantitativt
och analyserades kvalitativt. Genom metodkombination var förväntningen att de två
tillämpade metoderna skulle stärka varandras svagheter. Förhoppningsvis visar den
kvantitativa innehållsanalysen att den kvalitativa analysen inte är tagen ur sin kontext.

6 Analys och resultat
Detta avsnitt är uppdelat i två block: en beskrivning och en analys av datan. Det första
blocket (se 6.1) utgör en beskrivning av undersökningens resultatet. Inga försök görs
här för att försöka förstå eller förklara resultaten. Först därefter i det andra blocket (se
6.2) analyseras resultatet utifrån KDA som teori och metod och teoretiska begrepp.

6.1 Resultat
I delavsnitt 6.1.1 redovisas resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen.
Personnamnens frekvens och relation samt yrkesfördelning mellan könen presenteras
utifrån en fördelning mellan omsorgsyrken och icke omsorgsyrken. För en fullständig
översikt av de yrken som registrerats i läroböckerna fördelat mellan kvinnor och män se
bilaga 1. Resultaten presenteras både genom en sammanställning av hela korpusen och
genom en sammanställning av läroböckerna var för sig. Vidare redovisas även resultatet
från chi2-testet och Fishers-testen med syftet att jämföra kvinnor och män i omsorgsrespektive icke omsorgsyrken. De två kategoriska variablerna kön och yrkeskategori
jämförs för att se om skillnaden är signifikant. Avsnittet avslutas med en övergripande
beskrivning av vilka yrken som det bara förekom kvinnor respektive män i samt hur
många olika yrken respektive kön jobbade inom totalt. I delavsnitt 6.1.2 presenteras
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exempel på resultatet från den kvalitativa textanalysen med syftet att visa hur kvinnor
och män gestaltas i kapitlen om arbete genom nedslag i några representativa exempel.
Dessa exempel kommer även att stå i centrum för analysen av resultatredovisningen.
6.1.1 Kvantitativ innehållsanalys
Tabell 2. Personnamnens frekvens och relation – överlag.
Kön

Frekvens

Procent

Lärobok

Kvinna

173

53,1

17, 28 & 39

Man

153

46,9

Total

326

100,0

Tabell 3. Personnamnens frekvens och relation – lärobok 1, 2 och 3 var för sig.
Kön

Frekvens

Procent

Lärobok

Kvinna

41

53,2

1

Man

36

46,8

Totalt

77

100,0

Kvinna

50

47,6

Man

55

52,4

Totalt

105

100,0

Kvinna

82

56,9

Man

62

43,1

Totalt

144

100,0

2

3

7

En etta indikerar Harstad & Hostetter (2012). Detta gäller i samtliga tabeller om inget annat anges.
En tvåa indikerar Harstad & Hostetter (2009a). Detta gäller i samtliga tabeller om inget annat anges.
9
En trea indikerar Harstad & Hostetter (2009b). Detta gäller i samtliga tabeller om inget annat anges.
8
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Tabell 4. Yrkesfördelning mellan män och kvinnor – överlag.
Kön

Yrkestyp

Frekvens

Procent

Lärobok

Kvinnor

Omsorg

29

16,8

1, 2 & 3

Icke omsorg

36

20,8

Övrigt10

2

1,1

Saknas11

106

61,3

Totalt

173

100,0

Omsorg

7

4,6

Icke omsorg

54

35,3

Övrigt

11

7,2

Saknas

81

52,9

Totalt

153

100,0

Män

10
11

Yrken som inte bedömdes vara kategoriseringsbara utifrån aktuella kriterier.
Personnamn som inte förekommit tillsammans med ett tilldelat yrke.
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Tabell 5. Yrkesfördelning mellan män och kvinnor – lärobok 1, 2 och 3 var för sig.
Kön

Yrke

Frekvens

Procent

Lärobok

Kvinnor

Omsorg

0

0,0

1

Icke omsorg

2

66,7

Övrigt

1

33,3

Totalt

3

100,0

Omsorg

3

25,0

Icke omsorg

8

66,7

Övrigt

1

8,3

Totalt

12

100,0

Omsorg

7

53,8

Icke omsorg

6

46,2

Övrigt

0

0,0

Totalt

13

100,0

Omsorg

2

8,0

Icke omsorg

19

76,0

Övrigt

4

16,0

Totalt

25

100,0

Omsorg

22

43,1

Icke omsorg

28

54,9

Övrigt

1

2,0

Totalt

51

100,0

Omsorg

2

5,7

Icke omsorg

27

77,1

Övrigt

6

17,1

Totalt

35

100,0

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2

3

6.1.1.1 Statistiska tester
Ett chi2-test utfördes för att jämföra fördelningen av omsorgs-/icke omsorgsyrken
mellan kvinnor och män i hela materialet (samtliga tre läroböcker). Yrkeskategorin
”övrigt” togs inte med i denna analys. Relationen mellan variablerna var signifikant,
chi2(1, N= 126) = 16,9, p <.001. Kvinnor deltog i större grad inom omsorgsyrken än vad
män gjorde.
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Fishers-test utfördes för att jämföra fördelningen av omsorgs-/icke omsorgsyrken
mellan kvinnor och män i läroböckerna var för sig (lärobok 1, 2 och 3). Yrkeskategorin
”övrigt” togs inte med i denna analys. Relationerna mellan variablerna i den första
läroboken var inte signifikant, chi2(1, N= 13) = 0,7, p <.001. Kvinnor deltog inte i större
grad inom omsorgsyrken än vad män gjorde. I den andra läroboken visade sig däremot
variablerna vara signifikanta, chi2( 1, N= 34) = 8,1, p<.001. Kvinnorna deltog i en större
grad inom omsorgsyrken än vad männen gjorde. Även i den tredje läroboken var
skillnaden mellan variablerna signifikant, chi2(1, N= 79) = 11,9, p<.001. Det vill säga
kvinnor deltog i större grad inom omsorgsyrken än vad män gjorde.
6.1.2 Kvalitativ textanalys
Samtliga analyserade läroböcker följer ett mönster där texter om kvinnor och män
presenteras i kontrast till varandra. Om en text handlar om en kvinna följs den av en text
som handlar om en man och vice versa. På grund av detta heteronormativa förhållande
redovisas texter nedan i par som tillsammans utgör en gemensam kontext i lärobokens
struktur.

6.1.2.1 ”Jag köpte min praktikplats” & ”Jag vill arbeta i en affär”
Det första resultatexemplet går att finna i lärobok 1 som överlag utgörs av mycket korta
texter. Texten ”Jag köpte min praktikplats” (Harstad & Hostetter 2012, s. 35) och ”Jag
vill arbeta i en affär” (Harstad & Hostetter 2012, s. 35) utgör tillsammans ett blad i
boken. Den första texten handlar om en man och den andra om en kvinna. Man får inte
reda på vad personerna heter, men vet sedan tidigare i boken att kvinnan heter Hodan
och mannen heter Taha (Harstad & Hostetter 2012, s. 6 f.). Taha förklarar att han
tidigare arbetade som mekaniker i sitt ursprungsland. I Sverige praktiserade han på en
affär som han sedan köpte och idag står som ägare av. Hodan berättar att hon arbetade i
en affär i sitt ursprungsland som ägdes av hennes familj. Alla i hennes nära släkt har
arbetat i en affär. Det framkommer inte av texten att kvinnan har något arbete i
dagsläget men att hon i framtiden vill arbeta i en affär.

6.1.2.2 ”Det luktar lim överallt” & ”Jag kör en blå Volvo V70”
Exempel nummer två består av texterna ”’Det luktar lim överallt’” och ”’Jag kör en blå
Volvo V70’” som tillsammans utgör ett blad i lärobok 2. Den första texten handlar om
en kvinnlig industriarbetare, Orawan. Texten utgörs av att hon beskriver yrket och dess
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arbetsuppgifter. Kvinnan arbetar med plast och tycker att det luktar lim överallt. Hon
beskriver även hur hon fick jobbet:
Jag började här för tre år sedan. Jag gick till fabriken och sa: ’Jag kan inte prata
eller skriva på svenska, men jag vill jobba.’ Chefen var jättesnäll och sa: ’Okej,
du får testa i tre dagar.’ Efter tre dagar fick jag jobbet!’ (Harstad & Hostetter
2009a, s. 98).

Den ”jättesnälla” chefen hjälper henne även med svenskan och hennes läxor. Vidare
förklarar kvinnan att hon trivs på jobbet eftersom hon blir glad av att det hon gör blir
bra. Texten avslutas med yttrandet: ”Jag arbetar just nu med en maskin som klipper ut
formar. Igår slet maskinen bort min nagel. Jävla maskin!” (s. 98).
I kontrast beskrivs en manlig taxiförare, som heter Ali (s. 99). Texten innehåller
en beskrivning av jobbet och dess arbetsuppgifter, men inte hur han fick jobbet. Läsaren
av texten får reda på att han kör både skolskjutsar, färdtjänst och passagerare som han
plockar upp på gatan. I början körde han med GPS, men det behöver han inte längre.
Han anser dock att han är ganska dålig på att tala svenska. Texten avslutas med att han
ibland behöver trösta och ge råd till personer som är ledsna efter att de gjort slut med sin
partner.

6.1.2.3 ”Vad jobbar du med?”
”Vad jobbar du med” utgör ett större textavsnitt i den lärobok 3 där de första två
texterna valts som exempeltexter. Den första texten handlar om frisören Shirwan som i
sitt ursprungsland arbetade som ingenjör. I texten berättar mannen om hur och varför
han blev frisör samt om sina arbetsuppgifter. Det betonas att frisöryrket inte bara
innebär att klippa hår. Vidare kräver det en social kompetens, kreativitet, ett bra
kundbemötande, allmänbildning och ett bra minne. (Harstad & Hostetter 2009b, s. 94). I
den andra texten får man läsa om caféägaren Rominder som tidigare jobbat i ett
konditori. Texten handlar om hennes familj och en beskrivning av hennes yrke.
Kvinnan tycker det finns för- och nackdelar med att vara chef. Å ena sidan är det roligt
att få bestämma, men å andra sidan är hon ofta stressad och lyckas inte slappna av.
Läsaren får även veta att hennes familj består av högt uppsatta tjänstemän som tycker att
kvinnor inte borde jobba så hårt som Rominder gör (s. 94).
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6.2 Analys av resultat
Ovan (se 6.1) har ett försök gjorts att beskriva undersökningens resultat utförligt och
detaljerat. Inga försök att analysera resultatet har dock ännu utförts. I detta delavsnitt
görs ett försök att förstå och förklara resultatet.
6.2.1 Text som text
Personnamnens frekvens och relation undersöktes både i alla läroböcker tillsammans
och i respektive lärobok var för sig (se tabell 2.). Av totalt 326 personnamn utgjordes
totalt 173 av kvinnonamn i jämförelse 153 mansnamn. Kvinnorna i böckerna upptar
därmed 6,2 % mer utrymme än vad männen gör. Detta är ingen stor skillnad och
läroböckerna verkar representera kvinnor och män i ungefär lika stor utsträckning. En
nästan lika jämn fördelning går även att finna i läroböckerna var för sig. I lärobok 1
förekommer 6,4 % mer kvinnor än män, medan det i lärobok 2 förekommer 4,8 % mer
män än kvinnor. I den tredje läroboken förekommer en något större skillnad där det
förekommer 13,8 % mer kvinnor än män.
Även yrkesfördelningen mellan kvinnor och män fördelat på omsorgsyrken och
icke omsorgsyrken undersöktes. Det bör betonas att långt ifrån alla 326 personer som
förekom i läroböckerna tilldelats ett yrke. Av totalt 173 kvinnor förekom 106 som inte
beskrivs explicit, dvs. i skriven text, tillsammans med ett yrke av något slag. Den
motsvarande siffran för männen var 81 män som inte beskrevs med ett yrke av totalt
153. Fler män än kvinnor förekom följaktligen med ett yrke även fast boken totalt
utgjordes av flera kvinnor. Kvinnor är därmed generellt sett oftare studerande eller
arbetssökande. För att undersöka om skillnaden mellan omsorgs-/icke omsorgsyrken
mellan kvinnor och män var signifikant gjordes ett Chi2-test på hela materialet och ett
Fishers-test på läroböckerna var för sig. Notera att de yrken som tilldelats kategorin
”övrigt” inte räknats med i de statistiska testet pga. testens specifika krav på datan.
Detta bör dock inte påverkat resultaten eftersom de förekommer i så få antal. Resultatet
visar på en signifikant skillnad mellan de undersökta variablerna. Kvinnor deltog i
större grad inom omsorgsyrken än vad männen gjorde. Det enda undantaget var i den
första läroboken där Fishers-testet inte visade ett signifikant resultat. Detta skulle dock
kunna förklaras med det lilla antalet yrken som tilldelats kvinnor. Vidare stod lärobok 2
ut något vad gäller skillnader mellan kvinnor och män i relation till de andra
läroböckerna. Delvis har kvinnor många fler omsorgsyrken än vad männen har. Av
totalt 13 kvinnor med ett yrke utgör 7 av dessa omsorgsyrken i relation till männens 2.
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Vidare har männen tilldelats nästan dubbelt så många yrken som kvinnor överlag (25
jämfört med kvinnornas 13).
Även den fullständiga översikten av registrerade yrken (se bilaga 1.) ger upphov
till intressanta analyser. Både kvinnor respektive män arbetar inom totalt 38 olika yrken
vardera. Av sammanlagt 65 unika yrken fördelat på kvinnor och män förekommer
enbart de två könen tillsammans i 10 yrken. Det vill säga i de övriga 55
yrkeskategorierna förekommer det antingen enbart kvinnor eller enbart män. Yrken där
det bara förekommer kvinnor är t.ex. barnskötare, sjuksköterska och översättare.
Exempel på yrken som det enbart förekommer män inom är taxiförare, ingenjör och
minister. Yrken där det både arbetar kvinnor och män är tillexempel bonde, försäljare
och lärare. Sammantaget arbetar kvinnor i vissa yrken och män i andra yrken.12
6.2.2 Text som diskursiv praktik
Texterna i lärobok 1 (se 6.1.2.1) handlar om kvinnan, Hodan, som studerar på sfi och
mannen, Taha, som jobbar i butik. Mannen beskrivs som mer kompetent än den kvinnan
han kontrasteras emot. Det nämns inget om att mannen studerar på sfi vilket kan tolkas
som att mannen redan är färdig med sfi:n alternativt inte läst den, men erövrat
tillräckligt goda kunskaper i andraspråket svenska på annat sätt. Oavsett vilket så
studerar kvinnan fortfarande på sfi och jobbar inte även om hon vill ha ett jobb.
Eftersom läroboken ämnar att lära vuxna andraspråkselever svenska utgör
svenskspråkiga kunskaper en tydlig diskurs som mycket eftertraktade och högt
värderade. Dessutom är mannen ägare av sin arbetsplats, medan kvinnan inte uppfattas
ha något arbete alls. Vidare råkar den arbetsplats som mannen äger vara just den
verksamhet som kvinnan helst skulle vilja arbeta inom. Detta diskursiva förhållande blir
som tydligast i texternas respektive titel, ”Jag köpte min praktikplats” kontra ”Jag vill
arbeta i en affär”. Med tanke på att mannens praktikplats är en affär hade det lika väl
kunnat stå ”Jag köpte en affär” kontra ”Jag vill arbeta i en affär”. Detta synliggör ett
tydligt maktförhållande där mannen erhåller makten. Maktutövandet stärker bilden av
den kompetenta mannen och den mindre kompetenta kvinnan som han står i direkt
jämförelse med.
Texterna i lärobok 2 (se 6.1.1.2) som handlade om den kvinnlig industriarbetare,
Orawan, och den manliga taxiförare, Ali, ger upphov till intressanta analyser redan på
rubriksnivå. I jämförelse mellan de två texternas titlar målas mannen upp som
12

Se bilaga 1. för en fullständig översikt.
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kompetent och erfaren, medan kvinnan målas upp som komisk och oseriös. I titeln till
mannens text beskrivs hans primära arbetsuppgift: ”Jag kör en blå Volvo V70”.
Kvinnans titel utgörs dock av iakttagelsen: ”Det luktar lim överallt”. Kvinnans titel hade
lika väl kunnat vara ”Jag klipper ut formar”, dvs. hennes primära arbetsuppgift.
Den kvinnliga fabriksarbetaren beskriver sitt jobb, sina arbetsuppgifter och hur
hon fick jobbet. Trots att hon var underkvalificerad och enligt henne själv inte kunde
prata eller skriva på svenska gav hennes snälla blivande manliga chef henne en tre
dagars provanställning som i sin tur ledde till att hon fick jobbet. Kvinnan sätts här i ett
beroendeförhållande till sin chef vilket såklart alla anställda oavsett yrke är i någon
grad. Dock sträcker det sig bortom chef – anställd hierarkin. Chefen hjälper även
kvinnan med hennes läxor (som man utifrån kontexten kan anta är sfi-relaterade) och att
lära sig svenska. Vidare förekommer två yttranden i texten som enbart verkar ha en
förlöjligande och en förminskande effekt på sitt subjekt. Den första meningen är ”Det
luktar lim överallt” och den andra är ”Jag arbetar just nu med en maskin som klipper ut
formar. Igår slet maskinen bort min nagel. Jävla maskin!”. Kvinnan verkar beklaga sig
över lukten på sin arbetsplats samt upplevs som utseendefixerad. På ett nästan barnsligt
sätt blir hon arg på maskinen som slitit bort hennes nagel på en sådan nivå att hon känt
sig tvungen att svära.
Kvinnan står inte bara i kontrast till sin manliga chef inom texten utan även i
relation till den manliga taxiföraren Ali utanför texten. Alis text handlar om en
beskrivning av jobbet och dess arbetsuppgifter, men inte hur han fick jobbet. Det
faktum att han blev anställd verkar inte vara aktuellt att ta upp och kan därmed ses som
självklarhet. Han är även säker på det han gör, t.ex. behöver han inte längre köra med
GPS. Vidare beskrivs mannens svenska som dålig till skillnad från kvinnan som
beskrivs inte kunna tala eller skriva svenska alls. I slutet av texten får läsaren även reda
på att han ibland tröstar och ger råd till personer som gjort slut med sin partner. Detta
bildar intressanta nyanser när det sätts i relation till kvinnans yttrande om limlukt och
nagelbortslitande maskiner. Där texten om kvinnan ges en barnslig och i viss grad
komisk karaktär är texten om mannen mer mån om att behålla en seriös och vuxen ton.
Det tredje exemplet handlade om den manliga frisören Shirwan och den kvinnliga
caféägaren Rominder. Shirwan text handlar om hur och varför han tog del av frisöryrket
samt dess kompetenskrav. Shirwan har tidigare arbetat som ingenjör innan han började
arbeta som frisör. En stor del av texten beskriver frisöryrkets krav på kompetens.
Behovet av att måla upp alla de komplexa dimensioner som arbetet utgör och kräver kan
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tolkas som ett försök att legitimera mannens yrkesroll. Läsaren får inte tro att frisöryrket
bara innebär att klippa hår. Det kräver dessutom en social kompetens, kreativitet, ett bra
bemötande, allmänbildning och ett bra minne.
I kontrast mot texten om den manliga frisören står den kvinnliga caféägaren
Rominder. Texten handlar om hennes familj och en beskrivning av yrket. Kvinnan
tycker att det finns både för- och nackdelar med att vara chef. Även om hon tycker det
är roligt att få bestämma är hon ofta stressad och lyckas inte att slappna av. Detta kan
tolkas som en indikation på att hon inte har vad som krävs för ansvaret som medföljer
chefsrollen. Vidare anser hennes familj, som alla är högt uppsatta tjänstemän, att
kvinnor inte borde jobba så hårt. Istället för att framstå som en kompetent chef målas en
bild upp av en stressad och spänd kvinna vars familj inte accepterar hennes yrkesval.
Sammantaget beskrivs mannen som inte är chef ändock som mer kompetent än kvinnan
som är chef.
6.2.3 Text som social praktik
För att kunna förstå och förklara den läroboksdiskurs som analyserats är det nödvändigt
att återgå till studiens teoretiska perspektiv och forskningsfrågor. KDA som teori
förespråkar att betydelse skapas genom språket. Denna betydelse materialiseras sedan i
beteenden och institutioner av olika slag. En diskurs tillsammans med den omgivande
kontexten uttrycker dolda maktförhållanden som påverkar sin omgivning vilket bidrar
till skapandet av sociala identiteter, subjektspositionering och sociala relationer mellan
olika människor. Dessa diskursiva praktiker som läroböckerna utgör både skapar och
rekonstruerar maktförhållanden inom den sociala grupperingen som kvinnor och män
utgör. Detta förhållande kommer synliggöras ytterligare i nästkommande stycken.
Vad gäller representationen mellan kvinnor och män ser läroböckerna till ytan
ganska neutrala ut med ett relativt jämt förhållande mellan kvinnor och män. Även om
det förekommer ett litet högre antal kvinnor än män är inte gapet så pass stort att
skillnaden blir betydelsefull. Detta jämna förhållande kan tolkas som en
jämställdhetsambition mellan kvinnor och män. Yrkesfördelningen mellan könen
berättar dock en annan historia. Här visade de statistiska testen av data att skillnaden var
signifikant. Kvinnor deltog inom omsorgsyrken i en större utsträckning än vad männen
gjorde. Detta kan med andra ord beskrivas som vad Johansson (2001) kallar för en stark
könsordning. Dessutom existerar en tydlig könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor
dominerar i vissa yrkesområden och män i andra. Däremot arbetar inte män totalt i fler
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yrken än vad kvinnor gör (jfr. kvinnornas 38 unika yrken med männens 38). Här blir
den första av genussystemets två principer tydlig. Manligt och kvinnligt ska hållas isär.
Denna uppdelning blir både menings och maktskapande och reproduceras genom social
integration i formen av arbetsdelning mellan könen.
Angående gestaltning av kvinnliga och manliga identiteter i sfi-läroböckerna gick
det, i den kvalitativa textanalysen, att se ett tydligt isärhållande mellan könen där
männen beskrivs som mer kompetenta än kvinnorna. I stor utsträckning utgjordes
bladen av en sida som handlade om en kvinna och en sida som handlade om en man.
Även om detta heteronormativa förhållande existerade hölls könen också samtidigt isär,
t.ex. genom att kvinnan och mannen alltid arbetade med olika saker. Eftersom denna
analys tillämpar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på identitet anses identiteter
utgöras av sociala konstruktioner och bör därmed inte ses som något statiskt. Social
identitet ses som en representation som skapas av det egna jaget och av andra. Det vill
säga kvinnor och mäns skillnader ses inte som biologiskt betingade. Det
heteronormativa isärhållande av könen som läroboksdiskursen förmedlar är konstruerat.
I detta fall har textproducenten därmed använt redan existerande föreställningar om
manligt och kvinnligt vid produktionen av texten.
Sammanfattningsvis rör det sig om en reproducerande läroboksdiskurs av nutida
könsmaktsordningen. Även om läroboken på ytan förmedlar en jämställdhetsambition i
form av kvinnlig och manlig representation går det under ytan att identifiera ett
särskiljande av kvinnor och män i form av en stark könsmaktsordning med en
könssegregerad arbetsmarknad där män beskrivs som mer kompetenta än kvinnor. I
förhållande till läroplanen motsätter sig läroböckerna därmed dess ideologiska strävan.
Eftersom vuxenutbildning aktivt och medvetet ”ska främja kvinnors och mäns lika rätt
och möjligheter” där ”[e]leverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan
fördomar om vad som kan uppfattas som kvinnligt och manligt” (Skolverket 2017, s. 5
f.) förespråkas snarare en omstrukturering av redan existerande diskurser än en
reproduktion av dem. Läroböckerna saknar därmed en tydlig jämställdhetsgestaltning
mellan kvinnor och män.

7 Diskussion
Studiens syfte var att undersöka hur sfi-läroböcker i förhållande till läroplanen
representerar och gestaltar kvinnliga och manliga identiteter. Detta har gjorts utifrån två
forskningsfrågor som besvarats genom en kritisk diskursanalytisk ansats som teori och
metod.

Den

kritiska

diskursanalysen

visade

på

en

till

ytan

existerande

27

jämställdhetsambition där kvinnor och män representerades i nästan lika stor grad,
medan det under ytan gick att identifiera ett särskiljande mellan kvinnor och män i form
av en stark könsmaktsordning och en könssegregerad arbetsmarknad där manliga
identiteter beskrevs som mer kompetenta än de kvinnliga. Detta förhållande motsätter
sig läroplanens ideologi och läroböckerna saknar därmed en eftersträvningsvärd
presentation av jämställdet.

7.1 Metoddiskussion
Metodvalet tillsammans med genomförandet fungerade relativt bra. Det förekom dock
vissa svårigheter. Inledningsvis var det viktigt att uppmärksamma datans trovärdighet
och det faktum att datan producerats för ett annat syfte än undersökningens. Fördelarna
med en kvalitativ undersökningsmetod är dock att materialet är avgränsat, detaljerat och
förankrat i den riktiga världen. Dessutom tillåts alternativa förklaringar, eftersom
undersökningen baseras på analytikerns skicklighet att tolka datan (Denscombe 2017, s.
426 f.). Analytikern måste akta sig för att analysera datan lösryckt från sin kontext
(Denscombe 2017, s. 428) och vara medveten om sin egen inverkan på analysens utfall.
Detta blev till exempel viktigt vid urvalet av representativa exempel som fick illustrera
resultatet från den kvalitativa dataanalysen. Diskursanalytikern måste rapportera vad
hen faktiskt ser och inte vad som är önskvärt att se.
I kombination med den kvalitativa undersökningsmetoden tillämpades även en
kvantitativ metod, eftersom kvantitativa undersökningsmetoder leder till mätningar och
resultat som blir exakta och fria från analytikerns subjektiva preferenser och tolkningar
(Denscombe 2017, s. 388 f.). Med detta sagt finns det dock fortfarande rum för
subjektiva påverkningar eftersom forskaren tar beslut under arbetets gång (Denscombe
2017, s. 389 f.). Genom att nyttja en kombination av både kvantitativa och kvalitativa
undersökningsmetoder var förhoppningen att åtgärda ovan beskrivna problematik och
stärka respektive metods eventuella brister.

7.2 Resultatdiskussion
I respektive läroboks inledning betonar författarna att alla intervjuer som finns i
läroböckerna är autentiska och att eleverna lätt ska kunna identifiera och jämföra sig
med dessa personer. Exakt vad författarna Harstad och Hostetter (2012; 2009a; 2009b)
menar framgår inte. En möjlighet är att de menar att boken är uppbyggd på
transkriberingar av autentiska intervjuer bestående av riktiga intervjuade subjekt. En
annan förklaring är att innehållet är autentiskt, men att författarna sedan bearbetat texten
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för att passa den aktuella språkliga nivån. En tredje förklaring är att de försökt spegla
verkligheten utifrån vad som skulle kunnat vara autentiska intervjuer med riktiga
människor. Oavsett utfall är det faktum att författarna valt att bygga upp läromedlet på
”autentiska” intervjuer tämligen intressant. Det handlar onekligen i alla fallen om vem
som tillåts att synas och vem som uteslutits. Till exempel behandlar denna uppsats bara
två kön. Anledningen är inte för att utestänga personer som anser sig tillhöra andra
könstillhörigheter, utan i det heteronormativa könsförhållandet som läroböckerna utgör.
Det ges inget utrymme för andra könstillhörigheter än kvinnligt och manligt och
analysen har därmed varit tvungen att förhålla sig till detta strukturella ramverk.
I jämförelse med den tidigare forskningen som presenterats inom ramen för denna
uppsats framgår en tydlig överenstämmelse med de tidigare fynden som andra personer
kommit fram till i sina studier. Liksom i Mattlars (2008) studie gick det att identifiera
dels en strävan efter könsjämställdhet å ena sidan och å andra sidan ett särskiljande
mellan könen. Även andra studier (SOU 2010:10; SOU 2010:33) visar på ett tydligt
särskiljande av kvinnor och män. Den tidigare forskningen går dock isär något kring om
det finns en jämnare könsfördelning i nyare läromedel. Ylikiiskilä (2005) finner i sin
studie att det finns en jämnare könsfördelning, medan andra undersökningar visar
motsatsen. Eilard (2008) visar på att det bara är på ytan samtida läromedel är jämställda
och att det under ytan förekommer samma hierarkiska uppställning mellan könen där
kvinnan är underordnad mannen. Vidare i Graeskes (2008; 2010) studier framkommer
det att de läroböckerna som undersöktes motsatte sig det svenska skolväsendets
värdegrund eftersom de rekonstruerade redan existerande köns- och genusmönster där
kvinnor och män värderades olika genom stereotypa könsnormer. Denna uppsats studie
stöder detta, dvs. en reproducerande läroboksdiskurs av en redan existerande
könsmaktsordning, vilket inte går hand i hand med aktuell läroplan.

7.3 Slutsatser
En slutsats som kan dras är att den undersökta läroboksserien trots en
jämställdhetsambition i representationen av kvinnor och män inte gestaltar kvinnliga
och manliga identiteter på det sätt som läroplanen förespråkar. Läroböckerna upplevs
som ojämnt jämställda. Detta blir problematiskt eftersom det i uppsatsens inledande
avsnitt betonas att läroboken har en stark och central position i undervisningen som
påverkar innehållet och integrering av läroplansreformer. En lärare som väljer den
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undersökta läroboksserien med tron om att läroboken automatiskt uppfyller läroplanens
krav misstar sig – i alla fall om man utgår från resultatet som denna studie redovisat.

7.4 Vidare forskning
Eftersom denna studie fokuserat på kön och genus skulle andra analyser om etnicitet,
sexualitet och klass bidra till en djupare tolkning och förståelse av materialet. Samtidigt
är det alltid givande om samma undersökning upprepas av andra forskare. Skulle andra
forskare komma fram till samma resultat stärker det denna undersöknings trovärdighet.
Om andra forskare däremot skulle komma fram till andra resultat finns anledning till att
föra intressanta diskussioner om varför det blev så. Ett förslag till vidare forskning som
jag noterade under studiet av läroböckerna, men som låg utanför undersökningens ram,
var att romantiska par som motsätter sig den heterosexuella normen sällan förekommer.
I och med detta skulle en undersökning om sexualitet i läroböckerna mycket väl kunna
leda till intressanta analyser.
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Bilagor
Bilaga 1. Tabellsammanställning över registrerade yrken
fördelat på kön
Yrke

Antal kvinnor

Antal män

Lärobok

Assistent

3

0

1, 2 & 3

Barnmorska

1

0

Barnskötare

3

0

Biolog

0

1

Bonde

1

2

Botaniker

0

1

Busschauför

0

1

Chef

1

3

Dansare

0

1

Domare

1

1

Fabriksarbetare

2

3

Filmregisör

1

0

Folkhälsovetare

1

0

Forskare

1

2

Frisör

0

2

Författare

1

1

Första hjälpare

1

0

Försäljare

2

10

Geograf

0

1

Informatör

3

0

Ingenjör

0

4

Instruktör

0

1

IT-konsult

1

0

Jordbrukare

0

1

Journalist

1

2

Jurist

0

2

Kemist

0

1

I

Kock

1

0

Konstnär

0

1

Konsumentrådgivare 1

0

Köksarbetare

1

0

Lastbilsförare

0

1

Lärare

12

7

Löpare

0

1

Massageterapeut

1

0

Mekaniker

0

3

Miljötekniker

0

1

Minister

0

3

Musiker

0

1

Målare

0

1

Mäklare

1

0

Officer

1

1

Ordförande

0

1

Personalvårdare

1

0

Pilot

1

0

Pizzabagare

0

1

Producent

1

1

Radiopratare

2

0

Rekryterare

1

0

Rektor

0

1

Revisor

0

1

Sjuksköterska

2

0

Skräddare

1

0

Studieledare

2

0

Städare

2

0

Svetsare

2

0

Sångare

2

0

Säsongsarbetare

0

2

Takläggare

0

1

Taxiförare

0

3

II

Tolk

1

0

Tränare

2

0

Uppfinnare

0

1

Åklagare

1

0

Översättare

4

0

III

Bilaga 2. Tabellsammanställning över registrerade yrken
fördelat på omsorg-/icke omsorgsyrken
I tabellen nedan har varje yrke markerats med ett ”X” som indikerar om det aktuella
yrket kategoriserats som ett omsorgsyrke, ett icke omsorgsyrke eller som ett övrigt yrke.
Yrke

Omsorg

Assistent

X

Barnmorska

X

Barnskötare

X

Icke omsorg

X

Bonde

X

Botaniker

X

Busschauför

X

Chef

X

Dansare

X

Domare

X

Fabriksarbetare

X

Filmregisör

X
X

Forskare

X

Frisör

X

Författare

X

Första hjälpare

Lärobok
1, 2 & 3

Biolog

Folkhälsovetare

Övrigt

X

Försäljare

X

Geograf

X

Informatör

X

Ingenjör

X

Instruktör

X

IT-konsult

X

Jordbrukare

X

Journalist

X

Jurist

X

Kemist

X

Kock

X

IV

Konstnär

X

Konsumentrådegivare

X

Köksarbetare

X

Lastbilsförare

X

Lärare

X

Löpare
Massageterapeut

X
X

Mekaniker

X

Miljötekniker

X

Minister

X

Musiker

X

Målare

X

Mäklare

X

Officer

X

Ordförande

X

Personalvårdare

X

Pilot

X

Pizzabagare

X

Producent

X

Radiopratare

X

Rekryterare

X

Rektor

X

Revisor
Sjuksköterska

X
X

Skräddare
Studieledare

X
X

Städare

X

Svetsare

X

Sångare

X

Säsongsarbetare

X

Takläggare

X

Taxiförare

X

Tolk

X

V

Tränare

X

Uppfinnare

X

Åklagare

X

Översättare

X

VI

