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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur normer och värderingar framställs och 
förmedlas i undervisning av nyanlända elever. Den tidigare forskningen i ämnet har ökat de 
senaste åren och koncentreras framförallt till en segregationsproblematik. En kvalitativ ansats 
ligger till grund för studien och genom en övergripande ideologianalys undersöks i synnerhet 
hur värderingar om jämställdhet, kön och könsmönster framställs och förmedlas genom 
läromedel och lärarledd undervisning. Utifrån undervisningen synliggörs samtidigt 
antaganden om målgruppens värderingar som står i kontrast till de etablerade svenska 
värderingarna. Datamaterialet samlades in genom en kvalitativ textanalys av läromedlet Mål 
2 och semistrukturerade intervjuer med fyra lärare som undervisar på språkintroduktion. De 
centrala teoretiska begreppen utgår från Jörgen Mattlars användning av ideologi och 
hegemoni. Det sistnämnda innebär att de föreställningar som den dominerande klassen tar 
fasta på blir till sunt förnuft och den sanning som inkluderar moral, traditioner och 
levnadsnormer som är grundläggande för samhället. De två ideologiska parametrar som vi tar 
fasta på i studien är essentialismen, en filosofisk ståndpunkt som betonar biologiska 
skillnader som naturliga, vilket ställs emot konstruktivismen som betonar fenomen som 
socialt konstruerade. Resultatet visar att det finns ideologiska spänningar mellan hur kön, 
könsmönster och jämställdhet framställs och förmedlas vilket dras mellan en essentialistisk 
och konstruktivistisk ideologiproduktion. Hegemoniska värderingar gällande det svenska 
samhället som norm framställs och förmedlas som överordnade i undervisningen genom 
antaganden om målgruppens värderingar. Detta syns genom olika sätt genom undervisning av 
jämställdhet, kön och könsmönster utifrån ämnen som familj, föräldraledighet, yrken och 
relationer etcetera.  
 
Nyckelord: Nyanlända elever, värderingar, normer, undervisning, språkintroduktion, 
läromedel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
The purpose of this study is to gain knowledge about how norms and values are conveyed 
and presented in teaching of immigrant students. The previous research on the subject has 
increased in recent years and is mostly concentrated on a segregation problem. An ideological 
analysis examines how equality, gender and gender norms are produced and conveyed in 
teaching materials as well as within teaching in general. In order to collect data, a qualitative 
method was conducted through text analysis of the textbook Mål 2-lärobok, as well as semi-
structured interviews with four teachers at introductory programs. Based on the teaching, 
assumptions about immigrant students values that contrast with the established Swedish 
values are made visible. The data was then interpreted based on Jörgen Mattler's concept of 
ideology and hegemony. Hegemony is about the reproduction and maintenance of the 
prevailing social order through subordinate social group joining the values of the dominant 
social group, which becomes common sense. The ideological parameters essentialism, which 
emphasizes biological differences as natural, is opposed to constructivism, which emphasizes 
that phenomena are socially constructed. The result shows that among immigrant students 
education there are contrapositions between how gender and equality are conveyed and 
produced. Both in Mål 2 and within teaching in general there is a clash between an 
essentialistic ideological basis on the one hand and a constructivist basis on the other. 
Hegemonic values regarding Swedish society as the norm are presented and conveyed as 
superiors in teaching through assumptions about the target group's values. This can be seen 
through various ways of conveying and producing gender equality, gender and gender 
patterns based on topics such as family, parental leave, professions and relationships, etc. 
 
Keywords: Immigrant students, values, norms, introduction programs, teaching, study 
material 
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1 Inledning  
Enligt Migrationsverkets officiella statistik (2015) sökte 70 384 barn och ungdomar upp till 
18 år asyl i Sverige i samband med flyktingkrisen i Europa år 2015. Det har inneburit ett ökat 
ansvar på flera plan för det svenska samhället och inte minst för utbildningssystemet som 
sedan år 2015 mottagit ett stort antal nyanlända elever. Utbildningssystemet är en plattform 
som förbereder elever till att bli framtida medborgare som ska dela de grundläggande 
värderingar som karaktäriserar samhället. Detta gäller även för språkintroduktion som riktar 
sig mot nyanlända gymnasieungdomar och omfattas därmed av gymnasieskolans läroplan 
(Skolinspektionen 2017). Undervisningen på språkintroduktion syftar inte endast till att lära 
ut kunskaper i det svenska språket utan inbegriper även undervisning i samhälleliga 
kunskaper vilket är en viktig del för elevernas integreringsprocess i det svenska samhället 
(Sharif 2017). Värderingar om jämställdhet centraliseras i denna studie vilket exemplifieras 
som en grundläggande demokratisk värdering i gymnasieskolans läroplan som ska förmedlas 
till eleverna genom utbildningen och dess verktyg (Skolverket u.å.). Jämställdhet syftar till 
jämlikhet mellan män och kvinnor som ska tillhandahålla lika möjligheter och rättigheter i 
samhället. Det kan finnas en komplexitet i hur exempelvis manliga eller kvinnodominerande 
yrken framställs i undervisningen och hur det på kort och lång sikt påverkar jämställdheten, 
vilket innebär att värderingar om kön och könsmönster blir centrala i sammanhanget. 
Nyanlända gymnasieelever utgör en marginaliserad grupp i det svenska skolväsendet som 
inte utgör normen för det samhälle som de lever och studerar i vilket belyser problematiken 
kring hur de rådande normerna och värderingarna framställs och förmedlas till dessa elever. I 
denna uppsats kommer därför även antaganden om målgruppens värderingar att synliggöras 
utifrån ett undervisningsperspektiv som behandlar värderingar om jämställdhet, kön och 
könsmönster. 
 
Den tidigare forskningen inom ämnet pekar på en problematik med utbildning för nyanlända. 
Forskningen har tidigare till stor del fokuserat på nyanlända elevers upplevelser av 
skolsystemet där det blivit synligt att det finns brister och hinder för att integrering ska 
fungera (se exempelvis Bunar et.al. 2015). Den tidigare forskningen redogör också för att att 
både språket och de rådande svenska normerna och värderingarna kan vara svåra för de 
nyanlända eleverna att behärska vilket skapar ytterligare barriärer (se exempelvis Sharif 
2017). Den tidigare forskningen belyser viss problematik med utbildningen men har inte i 
lika stor utsträckning studerat just hur undervisning om de rådande normer och värderingar 
som finns eller enkom lagt fokus vid svenska som andraspråksundervisning. Detta ämnar vi i 
denna uppsats att gå djupare in på genom att studera nyanlända elevers undervisning i norm- 
och värderingsfrågor.  De uppfattningar och värderingar som cirkulerar i samhället och i 
undervisningen kan förstås som ideologiskt grundade, det vill säga uttryck för olika sätt att se 
på jämställdhet, kön och könsnormer. En lärobok på språkintroduktion och lärarledd 
undervisning utgör pedagogiska, kommunikativa praktiker som i detta fall ska mottagas av 
nyanlända elever på språkintroduktion. Läroboken intar en pedagogisk position i utbildningen 
genom att vara ett uttryck för hur kunskaper förmedlas, bevaras och förändras i olika grupper. 
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Några av läromedlens huvudfunktioner är att normera sociala praktiker och sprida kunskap 
till eleverna om samhälleliga värderingar som tillskrivs betydelse (Mattlar 2008). Det svenska 
skolväsendet bidrar till att forma värderingar och uppfattningar om människor, grupper och 
samhället i stort, men undervisningen kan samtidigt vara motstridig och utgå från olika 
konkurrerande ideologiska grunder, i det här fallet olika sätt att se på jämställdhet och 
relationen mellan manligt och kvinnligt. Beskrivningar av det svenska samhället utgörs av 
både implicita och explicita samlingar av normer och värderingar vilket i denna uppsats ses 
som olika uttryck för ideologiproduktion. Mer specifikt ämnar denna uppsats att undersöka 
de spänningar och motsättningar som kan förekomma i förhållande till hur kön, könsmönster 
och jämställdhet behandlas på språkintroduktion utifrån både Mål 2-lärobok och lärarledd 
undervisning. Samtidigt belyses hur antaganden om målgruppens normer och värderingar 
manifesteras i förhållande till hur undervisningen bemöter frågor om kön, könsmönster och 
jämställdhet.

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur normer och värderingar framställs 
och förmedlas genom undervisning av nyanlända elever på språkintroduktion. För att 
konkretisera syftet formulerades följande frågeställningar: 
 
○ Hur framställs och förmedlas kön, könsmönster och jämställdhet utifrån Mål 2 och 

lärarledd undervisning på språkintroduktion? 
 

○ Vilka likheter och skillnader finns mellan läromedlets och lärarnas ideologiproduktion 
kring kön, könsmönster och jämställdhet? 
 

○ Hur förhåller sig denna ideologiproduktion till hur normer gällande det svenska 
samhällets värderingar framställs och förmedlas i kontrast till antaganden om 
målgruppens normer och värderingar? 

1.3 Avgränsningar och disposition 
Denna uppsats avgränsas till den svenska gymnasieskolan eftersom att språkintroduktion 
explicit riktar sig till nyanlända gymnasieelever. Värderingar om jämställdhet, kön och 
könsmönster har vidare valts som exempel på värderingar och normer som aktualiseras i 
undervisningen. Dessa har valts eftersom att de kan kopplas till en viktig del av 
samhällsstrukturen som överförs till nyanlända elever genom undervisningen.  
 
Nedan följer en forskningsöversikt där upplevelser av språkintroduktion, acklimatisering till 
det svenska skolväsendet, läroböckers normerande praktik och anpassning till etablerade 
normer skildras. Vidare följer teoridelen som består av en begreppsapparat formulerad utifrån 
Jörgen Mattlars användning av begreppen ideologi, hegemoni, essentialism och 
konstruktivism. Därpå kommer uppsatsens metodkapitel som innefattar arbetsprocessens 
tillvägagångssätt och datainsamlingsmetoder samt en motivering av läroboken Mål 2. Efter 
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metodkapitlet följer en redogörelse för studiens resultat och analysdel och hur man kan se på 
det undersökta fenomenet i förhållande till det teoretiska perspektivet. Därpå kommer en 
diskussionsdel där studiens resultat sammanfattas och jämförs med forskningsöversiktens 
vetenskapliga bidrag. Efter detta summeras uppsatsens slutsatser med förslag på framtida 
forskning inom ämnet. Avslutningsvis presenteras en referenslista samt bilagor som varit 
aktuella under uppsatsarbetet. 
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2 Tidigare forskning  
Vår sökning i ämnesområdet resulterade framförallt i artiklar och avhandlingar som 
publicerats de senaste åren. Ett urval av dessa presenteras nedan. Troligtvis grundar sig detta 
framförallt i en ökad invandring som ett resultat av flyktingkrisen år 2015. 

2.1 Sökprocessen 
För att nå en översikt kring ämnesområdet gjordes sökningar i Uppsala universitetsbiblioteks 
databas samt ERIC och Libris. De vetenskapligt granskade artiklar och avhandlingar som 
redogörs för nedan anträffades genom följande sökord: nyanlända elever, undervisning, 
språkintroduktion, jämställdhet, könsmönster, läromedel, immigrant students, education, 
equality, gender stereotypes, teaching. Den tidigare forskningen koncentreras till svenska 
studier men översikten inbegriper även internationella forskningsbidrag som kan förstås som 
relevanta för denna uppsats.  

2.2 Upplevelser av introduktionsprogram 

Erika Bomström Aho, doktorand i pedagogiskt arbete, står bakom avhandlingen 
Språkintroduktion som mellanrum (2018) som behandlar nyanlända elevers upplevelser av 
den svenska introduktionsutbildningen. Begreppet mellanrum används för att förklara de 
mellanrum som skapas när två kulturer möts. I studien beskrivs mötet mellan de två 
kulturerna ’tidigare erfarenhet i hemlandet i form av skola och arbete’ och ’framtidsdrömmar 
om studier och arbete’ som komplext och mellanrummet i sig utgörs av det svenska 
introduktionsprogrammet. Studiens resultat visar att flertal elever upplever utbildningen som 
givande men trots det uttrycks en önskan av att ta del av den ordinarie undervisningen i 
reguljära klasser. Lärare och klasskamrater beskrivs som viktiga aktörer i utbildningen och 
ytterligare en påverkande aspekt är att inledningsvis få ett bra mottagande och bemötande 
(Ibid). I antologin Nyanlända och lärande, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat 
av Vetenskapsrådet, presenterar sju forskare sina bidrag kring nyanlända elevers lärande. 
Forskarna bakom projektet är Jenny Nilsson Folke, Nihad Bunar, Laid Bouakaz med flera. 
Nilsson Folkes bidrag tar avstamp i ämnet för Barn- och ungdomsvetenskap. Studien baseras 
på ett fältarbete inom tre skolor med fokus på nyanlända elevers upplevelser av sin 
skolsituation. Studiens resultat visar att övergången från förberedelseklass till ordinarie 
undervisning är bristfällig och präglas av flera sociala och pedagogiska hinder som försvårar 
för elevernas integrering i den svenska skolan och samhället. Flertalet elever beskriver 
övergången som svår när det gäller att ta till sig av ordinarie undervisning samt att passa in i 
det sociala sammanhanget med redan etablerade svenska normer och strukturer (Bunar et al. 
2015).  
 
Under vår sökprocess visade det sig att denna typ av tidigare forskning med fokus på 
elevernas upplevelser av introduktionsprogram var återkommande vilket tyder på att det 
präglar stora delar av ämnesområdet. Detta är viktigt att ta i beaktning men däremot utgår 
denna uppsats inte från nyanlända elevers upplevelser och perspektiv. Vi vill snarare belysa 
hur normer och värderingar framställs och förmedlas genom läromedel och lärarledd 
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undervisning, vilket också är en central aspekt av ämnesområdet, om än en mindre utforskad 
sådan. 

2.3 Acklimatiseringen till det svenska skolsystemet 
Att komma till ett nytt land och anpassa sig till kulturen och samhället beskrivs som en 
utmaning för de nyanlända eleverna. Hassan Sharif, forskare och lektor inom Barn- och 
ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande, presenterar i avhandlingen “Här 
i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” Nyanlända ungdomar i den svenska 
gymnasieskolans introduktionsutbildning (2017) irakiska elevers möte med den svenska 
gymnasieskolans introduktionsutbildning. Sharif tar hänsyn till ungdomarnas sociala, 
språkliga och utbildningsmässiga tillgångar och migrationserfarenheter med fokus på hur de 
nyanlända elevernas upplevelser av språkintroduktion har påverkat acklimatiseringen till det 
svenska samhället. Pierre Bourdieus kapitalbegrepp används som teoretiskt ramverk i studien 
och de huvudsakliga metoderna är deltagande observation i samverkan med informella och 
formella intervjuer. Resultatet visade att många elever hade olika upplevelser av utbildningen 
i sitt hemland och att detta påverkade i vilken utsträckning de nyanlända eleverna upplevde 
det svenska skolsystemets strukturella uppbyggnad som främmande. Privatskolor i Irak 
beskrevs som likartade med det svenska skolsystemet i större utsträckning än statliga skolor 
där systemet beskrevs som mer auktoritärt och vuxenstyrt. Flera av eleverna beskrev att den 
irakiska skolan inte uppmuntrade till kritiskt tänkande och diskussioner då det redan fanns ett 
givet svar (Ibid). 
 
Samtidigt som eleverna ställs inför nya utmaningar i att anpassa sig till samhället finns en 
problematik som bottnar i att det svenska skolväsendet brister i vissa delar av mottagandet av 
dessa elever. Nihad Bunar, forskare och professor i barn-och ungdomsvetenskap, och Laid 
Bouakaz, forskare och fil. dr. i pedagogik, har framförallt undersökt nyanlända elevers 
uppfattningar av skolan som organisation men intervjuer har även genomförts med både 
rektorer och lärare (Bunar et al. 2015; jfr ovan). Studiens teoretiska ramverk inkluderar tre 
villkor från Bransford, Brown och Cocking angående hur lärande kan effektiviseras. En 
spänning beskrivs mellan de förkunskaper som de syriska eleverna har med sig från sitt 
hemland angående hur en elev förväntas vara samt vad lärare har för uppgifter i jämförelse 
med den svenska skolans uppbyggnad. Detta baseras dels på att elevernas tidigare 
ämneskunskaper inte värderas och på grund av detta utgår skolan från att eleverna inte har 
några tidigare ämneskunskaper. Eleverna återger en bild av skolan i sitt hemland som 
auktoritär samt att den inte uppmuntrar till reflektion eller till att ställa frågor som inte direkt 
har anknytning till uppgiften. Flera av eleverna beskriver dessutom att de är ovana vid 
grupparbeten i undervisningen vilket präglar den svenska skolan. I den svenska skolan 
uppmanas eleverna till att reflektera, ställa rikligt med frågor och samarbeta i grupp. Det 
fanns bestämda normer och regler för hur skolan i respektive hemland gick till vilket enligt 
vissa informanter kunde skapa en förvirring då kontrasten var stor mellan skolan i hemlandet 
och i Sverige. En elev beskrev hur hon i sitt hemland studerade i årskurs åtta men trots det 
blev placerad i årskurs sju i Sverige. Detta genererade i ett försämrat mående för eleven då 
det skapade en känsla av otillräcklighet då eleven upplevde det som att gå om en årskurs utan 
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motivering från varken skolan eller lärarna. Den svenska skolans inställning till elevernas 
tidigare erfarenheter beskrivs som ett hot mot de drömmar och ambitioner de nyanlända 
eleverna har med sin framtid gällande både skola och framtida arbete (Bunar et al. 2015). 
Ovanstående forskningsbidrag visar på att det finns svårigheter i och med mottagandet av 
nyanlända elever, deras acklimatisering till det svenska skolsystemet och förväntningar på 
deras kunskapsmässiga förutsättningar. Denna aspekt tar vi fasta på i vår studie, dock 
fokuserar vi främst på hur antaganden om elevernas hemländer manifesteras genom 
undervisning av normer och värderingar. 
 
En stor del av den tidigare forskningen belyser språkliga svårigheter som ett problem för de 
nyanlända eleverna i den svenska skolan. Exempelvis menar Bouakaz och Bunar att det 
svenska språket kan fungera som en barriär. Lärarna får svårt i sin kartläggning av elevernas 
förkunskaper eftersom att de brister i förståelsen av det svenska språket. Eleverna kan alltså 
besitta ämneskunskaper som inte framgår just på grund av att de inte behärskar svenskan 
(Ibid). Även Sharif belyser språkets problematik i utbildningen. Eleverna ger en bild av 
medvetenhet angående att bristande språkkunskaper i svenska innebär svårigheter i 
realiseringen av de drömmar och ambitioner man har med utbildningen. Det svenska 
skolspråket var det som eleverna behövde behärska för att ha möjlighet att studera och lyckas 
i de övriga ämnena (Sharif 2017). I vår uppsats skulle detta problem som flertalet forskare 
stött på ses som en motivering till att vi väljer att studera just ett läromedel i svenska som 
andraspråk. Eftersom bristande kunskaper i det svenska språket kan uppfattas som en barriär 
blir det både relevant och intressant att studera just inlärningen av svenska som andraspråk i 
utbildningen i förhållande till normer och värderingar. 

2.4 Läroböcker och undervisning i svenska som andraspråk 
I artikeln Equality and Diversity in the Classroom: A Comparisation of Student’s and 
Teacher’s Attitudes in Six European Countries har forskarna och sociologerna Marget Fine-
David och Daniel Faas gjort en kulturöverskridande och komparativ studie av attityderna hos 
gymnasielärare-och elever i sex stycken europeiska länder. Det totala antalet respondenter 
som svarade på enkätundersökningen var 528 stycken, vilket inkluderade 320 elever och 208 
lärare (2014). En aspekt av undersökningen utgick från jämställdhet vilket exempelvis 
konkretiserades genom frågor som berörde sexistiska utlåtanden och könsstereotypa 
framställningar i de läromedel som används i respektive klassrum. Resultatet visade bland 
annat att 35 % av eleverna i samtliga sex länder upplevde att deras lärare ibland använde ett 
könsstereotypt språkbruk i klassrummet. Vidare uppgav 26,3 % av lärarna i samtliga länder 
att de upplevde att undervisningsmaterialet som användes i klassrummet indikerade på en 
könsstereotyp norm. Lärarna och eleverna tillfrågades även om karriärmässiga 
framtidsutsikter för pojkar respektive flickor och 29 % ansåg att pojkar hade bättre 
framtidsutsikter än flickor vilket är ett resultat som tyder på att jämställdhetsarbetet brister i 
mångt och mycket. Lärarna beskriver hur de arbetar med jämställdhetsfrågor så gott det kan 
men att resurserna ofta brister. Nästan hälften av de lärare som deltog i studien, mer specifikt 
46,8 %, uttryckte att deras tidigare utbildning inte inkluderat någon form av 
jämställdhetsarbete (Ibid). Fine-David och Faas studie visar på hur värderingen om 
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jämställdhet förmedlas på ett problematiskt vis i olika europeiska länders klassrum vilket är 
en aspekt som denna uppsats tar fasta på i relation till språkintroduktion för nyanlända elever. 
 
Utbildningens roll i samhället har av många betraktats som en av de absolut viktigaste 
institutionerna för att reproducera social och nationell sammanhållning. Skolväsendet 
förväntas forma eleverna till homogena medborgare som delar nationens normer och 
värderingar. Enligt Masoud Kamali, professor i socialt arbete, utifrån SOU 2006:40 
Skolböcker och kognitiv andrafiering kan det ses som problematiskt eftersom elever med 
invandrarbakgrund således löper större risk för att missgynnas och exkluderas mot bakgrund 
av att de eventuellt inte identifierar sig med dessa (Kamali 2006). Skolpersonalen och i 
synnerhet lärare beskrivs enligt Kamali vara del av konstruktionen av en normativ svenskhet 
som ställs i motsats till hur nyanlända elever upplever sig själva. Han menar att det är 
problematisk att invandrarelever betraktas som förändringsbara objekt eftersom de saknar 
nödvändiga egenskaper för att kunna vara svenska samhällsmedlemmar och acklimatisera sig 
till den svenska värdegrunden. Enligt Kamalis studie framställs västerländska normer och 
värderingar som det rätta i läroböcker och han visar på hur de skolböcker han studerat 
tenderar att lyfta fram kvinnans ställning i samhället som lägre utifrån vilken religion som i 
allmänhet präglar samhället. Vidare ställs detta i böckerna i motsats till hur västerländska 
samhällen ser på kvinnans status inom religion, samhälle och kultur. Läromedel och i 
synnerhet skolböcker är en del av hur dessa normer och värderingar reproduceras inom det 
svenska skolsystemet vilket enligt Kamali även är en bidragande faktor till ett ‘vi och dem’- 
tänk. Avslutningsvis poängterar han att detta är ett samhällsproblem eftersom utbildningen är 
en institution som ska stå för gemenskap och inkludering samtidigt som gymnasieskolans 
läroböcker visar på motsatsen (Ibid). De läroböcker som Kamali har studerat i sin rapport 
vänder sig huvudsakligen till en svensk publik som är en del av ett västerländskt normativt 
samhälle och därmed inte till den målgrupp som omfattas av vår studie. I och med det så 
skiljer sig vår studie från Kamalis eftersom vi riktar oss exklusivt mot just nyanlända elevers 
undervisning. Samtidigt lyfter vi en liknande problematik som Kamali gör förutom att vi ser 
problemet utifrån den målgrupp som enligt Kamalis studie missgynnas i den svenska skolan. 
 
I Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (2008) 
studerar Jörgen Mattlar, lektor i didaktik, ideologier om etnicitet, jämställdhet och kön i 
läroböcker för elever som studerar svenska som andraspråk på gymnasieskolor. Mattlar 
använder sig av en ideologianalys och kvalitativ innehållsanalys för att angripa 
avhandlingens problemområde. Läroböckerna som studien utgår från är Dikt och verklighet, 
Nya Mål 3, På G, På tapeten och Vi lär känna Sverige. Nya Mål 3 liknar i viss mån den bok 
som vi i denna uppsats ämnar analysera då böckerna är utgivna av samma förlag, nämligen 
Natur och Kultur. Nya Mål 3 är författad av Harriet Risérius, Åke Sandahl och Sune Stjärnlöf 
varav den sistnämnde även är en av författarna till Mål 2. De centrala begreppen i Mattlars 
studie är ideologi och hegemoni och han lyfter konstruktivismen och essentialismen som 
ideologiska parametrar för läroboksanalyserna. Resultatet visade att böckerna hade en 
varierad grad av tydlighet gällande striden med genussystemets olika dikotomier och social 
rangordning (Ibid). Det framkommer i analysen att några av läroböckerna beskriver 
könsmönster där genussystemets dikotomier bevaras genom beskrivningar av yrkesroller och 
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andra sätt att följa vad som beskrivs som traditionella könsmönster (2008). Resultatet 
gällande den del av ideologianalysen som inbegriper kön och jämställdhet i Mattlars studie 
visar att läroböckerna hade två ideologiska motpoler. Tre av läroböckerna hade en tydligt 
manifesterad jämställdhetsagenda med konstruktivistiska inslag medan en av böckerna, Nya 
Mål 3, saknade en jämställdhetsagenda och uppvisade därav essentialistiska drag och en 
konservativ ideologiproduktion. Den femte läroboken hamnade mitt emellan de två 
motpolerna och hade varken entydigt konstruktivistiska eller essentialistiska drag (Ibid). Till 
skillnad från Mattlar utgår vi explicit från läroboken Mål 2 vilket sätter vår studie i ett annat 
sammanhang inom samma problemområde. Mattlars studie genomfördes under det tidiga 
2000-talet, vilket innebär att kurslitteratur för svenska som andraspråk kan ha utvecklats 
sedan dess och därför kan det vara intressant att titta på just de läromedel som används inom 
utbildningen idag.   

2.5 Anpassning till etablerade normer och värderingar, en förutsättning för 
lärande? 

I artikeln Attitudes and cultural stereotypes of future teachers towards immigrant students in 
Spain framtagen av forskarna Dimitrinka G. Níkleva och Ana M. Rico-Martín har 
lärarstudenters attityder och kulturella föreställningar gentemot nyanlända elever studerats. 
Författarna ser till vilka stereotyper som är dominerande bland de framtida lärarna i 
förhållande till deras uppfattningar av nyanlända elever i Spanien. Enligt Níkleva och Rico-
Martín betonade informanterna främst principer av att arbeta med jämställdhet utan att vara 
diskriminerande. Vikten av att bekanta sig med nyanlända elevers kulturella bakgrund 
beskrevs också av informanterna som en viktig del i den framtida undervisningen. Detta för 
att skapa en förståelse för de nyanlända elevernas kulturella förutsättningar och bedriva en 
adekvat pedagogik som ska integrera de nyanlända eleverna (2017).  
 
För att kunna tillgodose sig av utbildningen på bästa möjliga vis behöver de nyanlända 
eleverna anpassa sig till den nya kontexten som karaktäriseras av kulturella normer och 
praktiker. Enligt forskarna Maja K. Schnacher, Peter Noack, Fons J.R Van de Vijver och 
Katharina Eckstein utifrån publikationen Cultural Diversity Climate and Psychological 
Adjustment at School - Equality and Inclusion Versus Cultural pluralis framställs att 
nyanlända elever befinner sig i en förhandlings- och anpassningsposition till de kulturella, 
socioekonomiska och lingvistiska begränsningar de ställs inför. Datainsamlingsmetoden 
bestod av en enkätundersökning som besvarades av 396 gymnasieelever med 
invandrarbakgrund i Tyskland. Resultatet visar att ett klassrumsklimat som förebygger 
diskriminering och betonar vikten av jämställdhet och inkludering bidrar till att eleven mer 
och mer identifierar sig med, och orienterar sig, utifrån kontextens rådande normer och 
värderingar. Forskarna lyfter en annan vinkel av identifieringsaspekten till de rådande 
normerna, nämligen att det finns risk för negligering av sin ursprungliga kultur. Schnacher 
med flera poängterar anpassning till den rådande kontexten är ett viktigt utbildningsmässigt 
mål då vissa normer och värderingar behöver tas i beaktning för ett framgångsrikt lärande. 
Dock finns emellertid en risk för att de nyanlända eleverna hindras från att utvecklas i sin 
etniska och kulturella identitet som också är en del av den psykologiska anpassning eleverna 
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ställs inför i sin nya kontext (Schnacher et al 2016). Artikeln visar på att nyanlända elever har 
fler aspekter att förhålla sig till än ordinarie elever, varav anpassning till rådande normer och 
värderingar är en av dessa. Denna anpassning beskrivs som grundläggande för ett gynnsamt 
lärande. Vi avser dock i denna uppsats urskilja hur dessa normer och värderingar framställs 
och förmedlas inom utbildningen vilket särskiljer vår studie från ovanstående. Likt Schnacher 
med flera menar Sharif (jfr ovan) att skolan är en central och viktig förutsättning för att de 
nyanlända eleverna ska lära sig det svenska normerna och värderingarna. Många av eleverna i 
hans undersökning uttryckte en medvetenhet av att inte behärska språket eller de rådande 
normerna och värderingarna i den svenska skolan. Eleverna beskriver förväntningarna som 
svåra att uppnå eftersom de inte är vana vid att navigera sig genom den svenska utbildningen. 
I vår studie är denna aspekt central eftersom vi vill se hur dessa normer och värderingar 
kommer till uttryck i skolan (Sharif 2017). 
 
Caroline Ljungberg, fil dr. i internationell migration och etniska relationer, 
har i avhandlingen Den svenska skolan och det mångkulturella - en paradox bland annat 
undersökt skolans roll i samhället i förhållande till etablerade normer och värderingar. Trots 
att Ljungberg inte explicit undersöker nyanlända elevers utbildning och lärande är vissa 
aspekter av avhandlingen relevanta i förhållande till denna uppsats. Genom sitt empiriska 
bidrag påvisar Ljungberg hur elever med invandrarbakgrund har behov av särskilt stöd i 
skolan mot bakgrund av att de inte härstammar från en svensk kontext. Enligt Ljungberg 
beskrivs behovet av särskilt stöd som ett resultat av att eleverna med invandrarbakgrund inte 
är bekanta med svenska normer och värderingar. I och med detta ställs ökade krav på skolan 
och de undervisande lärarna som dels behöver ta ansvar för att lära ut diverse 
ämneskunskaper samtidigt som social fostran blir ett parallellt fokus i klassrummet. 
Ljunggren visar på att denna sociala fostran oftast förekommer i större utsträckning på de så 
kallade invandrarskolorna vilket beskrivs hänga samman med att eleverna inte behärskar 
svenska normer och värderingar (Ljungberg 2005). Distinktionen mellan svenskhet kontra 
icke-svenskhet i förhållande till stöd och inlärning av normer och värderingar tar vi fasta på i 
denna uppsats utifrån hur jämställdhet, kön och könsmönster framställd och förmedlas i 
undervisningen vilket gör denna studie relevant i relation till våran. 

2.6 Vårt bidrag till forskningsområdet 
Det som främst skiljer vår studie från ovan nämnda är att fokus ligger på en specifik lärobok, 
Mål 2, som inte tidigare verkar ha studerats. Generellt sett har tidigare forskning främst 
fokuserat på elevers och lärares upplevelser kring mottagandet av nyanlända elever i den 
svenska skolan. Framställnings-och förmedlingsaspekten av normer och värderingar inom 
läromedel och undervisning verkar efter vår sökning vara ett relativt outforskat område som 
vi i denna uppsats ämnar ta fasta på. Utifrån den tidigare forskningen kan det urskiljas hur 
eleverna beskriver att de inte behärskar de svenska normer och värderingar som finns 
gällande både skolan och samhället i stort vilket skapar olika hinder för dem (Se exempelvis 
Sharif och Bunar et al.) Att nyanlända elever beskriver svårigheter i att förstå rådande normer 
och värderingar ser vi i denna uppsats som en motivering för att just studera hur norm- och 
värderingsundervisning aktualiseras i de nyanländas undervisning. 
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3 Teori 
I följande avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som denna studie tagit fasta på i syfte 
att fungera som stöd för den kommande analysen. 

3.1 Teoretisk begreppsapparat 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur normer och värderingar framställs 
och förmedlas på språkintroduktion. För att på bästa möjliga vis undersöka detta utgår 
uppsatsen från en teoretisk begreppsapparat härledd ur Jörgen Mattlars studie från 2008, 
Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk. Teorin 
utgår från den begreppsapparat som Mattlar använt, och som beskrivet under punkt 2.4, liknar 
många delar av Mattlars studie vår egen. Enligt oss är detta värdefullt då det skapar 
förutsättningar för både jämförelse och utveckling av Mattlars beskrivningar. Mattlar utgår 
från läroböcker i svenska som andraspråk och de uppfattningar och värderingar om det 
svenska samhället som förmedlas därtill vilket kan liknas vid vår studie. Vi tar oss an 
materialet på ett liknande teoretiskt plan som Mattlar. Dock är Mattlars studie en renodlad 
läromedelsstudie medan vår studie bygger på intervjuer med lärare som undervisar på 
språkintroduktion och delvis använder sig av det undersökta läromedlet Mål 2. Medan 
Mattlar utgår från en ideologianalys av kategorierna kön, etnicitet och klass har vi explicit 
valt att belysa kön, könsmönster och jämställdhet (2008). Detta innebär att vår studie 
koncentreras till den ideologiska aspekten av ovan nämnda kategorier. Mattlar utgår från fem 
stycken läroböcker och en av dessa, Nya mål 3, är av betydelse för oss att lyfta mot bakgrund 
till att en av författarna även skrivit Mål 2 vilket innebär att det finns likheter av 
innehållsmässig karaktär. 
 
Vi väljer vidare att bryta ner Mattlars teoretiska infallsvinkel till en begreppsapparat som 
fungerar som ett instrumentellt analysverktyg i den kommande analys-och resultatdelen. 
Begreppsapparaten består av ideologi, hegemoni, essentialism och konstruktivism som utgör 
verktyg för att förstå hur värderingar och normer framställs och förmedlas inom 
språkintroduktion.  

3.2 Ideologi  
Mattlar definierar begreppet ideologi som en mängd föreställningar och värderingar som rör 
olika aspekter av samhället, vars utgångspunkt även vi tar fasta på i denna uppsats. Mattlar 
tar delvis fasta på den marxistiska traditionens utgångspunkt gällande ideologiproduktionen 
där ideologier beskrivs som entydigt knutna till den dominerande samhällsgruppen. Samtidigt 
menar Mattlar på att ideologier uppstår i alla samhällsgrupper. Mattlars förståelse av 
ideologier är därför inte begränsat till den marxistiska uppfattningen där ideologier är en form 
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av illusion endast för att bibehålla maktsystemet som den dominerande gruppen tjänar på 
(2008). I sin tolkning av ideologier tar Mattlar stöd av litteraturvetaren Raymond Williams 
som menar att ovanstående infallsvinklar på ideologiproduktioner kan kombineras. Det 
innebär att ideologi är en aspekt av samtliga samhällsgruppers föreställningsvärld som kan 
visa sig inom samhällets olika skikt samtidigt som ideologin genom falska illusioner mycket 
riktigt kan reproducera ett dominansförhållande mellan dessa grupper (Williams 1980). 
Vidare betonar Mattlar att det i modern tid växt fram en bred repertoar av ideologier som ofta 
härstammar ur äldre idébildningar. Enligt Mattlars resonemang ställs olika politiska 
ideologier i kontrast mot det bredare ideologibegreppet som innefattar uppfattningar och 
värderingar som på olika sätt förmedlas och produceras av staten i samhället. Skolan är 
politisk oberoende men strävar ändå efter konsensus gällande de uttryck av statens ideologier 
i form av uppfattningar och värderingar. Mattlar hänvisar till pedagogen Tomas Englunds 
uppfattningar av den dominerande ideologiproduktionen (2008). Den dominerande ideologin 
är förändringsbenägen på grund av ständiga förskjutningar gällande vilken ideologi som är 
dominerande. Dessa förskjutningar utgör i sin tur kompromisser som leder till ett ideologiskt 
konsensusförhållande i samhället. När den dominerande ideologin väl etablerat sig i den 
utsträckningen att den blivit normaliserad och betraktas som sunt förnuft har den även intagit 
en hegemonisk position (Englund 2005).  

3.3 Hegemoni 
Det hegemonibegrepp som Mattlar använder utgår framförallt från samhällsvetaren Antonio 
Gramsci. I inledningen till texten En kollektiv intellektuell av René Coeckelberghs förklaras 
delar av hur hegemoni kan förstås. Det framgår att den rådande samhällsordningen 
reproduceras och upprätthålls genom att den underordnade samhällsgruppen ansluter sig till 
den dominerande, styrande klassens världsåskådning (1967). Hegemoni handlar enligt 
Mattlars uppfattning om den dominerande gruppens ledarställning och maktposition i 
förhållande till den stora massan i samhället. De samhälleliga föreställningarna som den 
dominerande klassen tar fasta på blir till sunt förnuft och den sanning som inkluderar moral, 
traditioner och levnadsnormer som är grundläggande för samhället. Enligt Mattlar ska 
hegemoni dock inte förstås som ett enkelriktat styrmedel eller ett uttryck för manipulation. 
Med stöd av läroplansforskaren Michael W. Apple menar Mattlar att hegemoni innefattar en 
ännu djupare och central dimension (2008). Hegemoni handlar om att mätta 
samhällsmedborgares medvetande. Detta görs genom deras delaktighet i den sociala världen. 
Genom social interaktion och föreställningar om sunt förnuft som flödar i samhället bildas 
den enda världen som finns för samhällsmedborgare. Det handlar alltså om en organiserad 
samling av meningar, handlingar och värderingar som levs ut av medlemmarna i ett samhälle. 
Hegemoni är öppet för förhandling vilket innebär att hegemoniska dominansförhållanden 
ideligen återskapas och förnyas (Apple 2004). 
 
Skolan som institution är en domän där överförandet av den dominerande och etablerade 
kulturen, värderingar och normer äger rum. Utbildningen i sig är av selekterande karaktär 
vilket synliggörs genom att den står inför valmöjligheten att betona vissa meningar och 
praktiker och på samma gång exkludera de kunskaper som inte bekräftar den rådande normen 
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(Williams 2005). Hegemonin är starkt kopplad till statens ideologiska uppfattningar och kan 
därmed förstås som en form av maktmedel. Utbildningen i synnerhet är ett medel för att 
förmedla och upprätthålla denna maktrelation och de ideologiska idéerna om värderingar, 
normer och samhälleliga föreställningar. Skolan och dess verktyg kan således ses som ett 
exempel på när detta sker i samhället. Vidare beskriver Mattlar lärobokens roll i detta 
sammanhang där han uttrycker att historiskt sett har böckerna fungerat som budskap av de 
ideologier som läraren i sin tur ska förmedla mellan toppskiktet och massan. I det nutida 
Sverige råder en oreglerad och fri läromedelsproduktion vilket gör att ideologiska budskap 
kan manifesteras genom läroböcker som antingen bekräftar eller ifrågasätter den rådande 
hegemonin (Mattlar 2008). I denna uppsats ska hegemoni ses som ett resultat av att olika 
ideologier stått i kamp med varandra. Den ideologi som i kampen blivit dominerande och 
som samhället nått konsensus kring blir då till hegemonisk. 

3.4 Två ideologiska parametrar 

Framställningen och förmedlingen av värderingar om jämställdhet, kön och könsmönster kan 
variera beroende på vilket ideologiskt perspektiv som finns i bakgrunden. Mattlar lyfter fram 
två skilda ideologiska sätt att se på detta vilka utgår från två motsatta filosofiska 
utgångspunkter. 

3.4.1 Konstruktivismen   

Konstruktivism är ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt som utgår från att samhället är 
socialt skapat. Grundantagandet är att samhälleliga fenomen skapas och reproduceras genom 
mänsklig interaktion och kollektivt handlande. Perspektivet ställer sig kritiskt till det som 
anses normalt och naturligt. Det naturliga är, som allt annat, en social konstruktion som 
således både kan förändras och förbättras. Det innebär att samhället och kulturen formar och 
återskapar normer för hur exempelvis en man respektive en kvinna bör vara. Det finns 
således underliggande strukturer som skapar dessa könsnormer och roller som inte är 
baserade på biologi utan istället är socialt konstruerade. Här talas det ofta om genussystemet 
utifrån att samhället är strukturerat efter vad som är manligt och kvinnligt och en form av 
hierarki mellan de två. I hierarkin ses det manliga som norm och överordnad det kvinnliga 
vilket kritiseras som något socialt skapat och inte härlett från biologin. Utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv ses även skillnaden mellan könen som ett tecken på bristande 
jämställdhet (Allwood & Erikson 2017). Mattlar (2008) utgår i sin redogörelse för begreppet 
framförallt från Simone de Beauvoirs. Beauvoir (2002) beskriver en konstruktivistisk syn när 
hon talar om kvinnligt respektive manligt. Detta görs bland annat genom att förklara att 
kvinna inte är något man föds till utan något man blir. Med det menar hon att det är samhället 
och civilisationen som formar det som vi i samhället klassificerar som just kvinnligt.  

3.4.2 Essentialismen 
Det andra perspektivet är essentialismen som står i skarp kontrast mot konstruktivismen och 
utgår från att det naturligt kvinnliga respektive manliga är en biologisk konsekvens. Utifrån 
en essentialistisk synvinkel förklaras kön, könsnormer och karakteristiska drag hos män och 
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kvinnor utifrån biologiska och naturliga variationer. Inom detta synsätt ses kön och 
tillhörande egenskaper som statiskt och icke förändringsbart. Beteenden som skiljer sig 
mellan könen är inte bara ett faktum utan även ett måste då det anses vara ett evolutionärt 
tvång. Att essentialismen förklarar många av skillnaderna mellan könen som biologisk 
förankrade innebär inte att perspektivet utgår från att det ena könet är överlägset de andra 
(Mattlar 2008). Att se på kön utifrån det essentialistiska perspektivet kan innebära att frågor 
om jämställdhet inte omnämns i diskussionen mot bakgrund till att det evolutionära och 
biologiska anses förklara skillnaden. Det innebär en acceptans kring att kvinnor och män 
innehar olika könsspecifika kompetenser vilket varken behöver motverkas eller förnekas. 
Enligt den politiska diskussionen i Sverige menar vissa att jämställdhet innebär att det inte 
ska vara några skillnader mellan män och kvinnor samtidigt som andra menar att det ska vara 
skillnader, men att man trots det ska fortfarande leva utifrån samma villkor. De två ovan 
nämnda perspektiven visar på en polarisering av hur jämställdhet, kön och könsmönster kan 
förstås och förklaras.  

3.5 Tillämpning av begreppsapparat 
Ideologier utgör grunden för all påverkan som sker i samhället och däribland den påverkan 
som sker inom utbildning. Vi avser i uppsatsen att se läromedel och undervisning som 
ideologiska verktyg för att influera elever. Den ideologiproduktion som är central för denna 
uppsats tar utgångspunkt i jämställdhet, könsnormer och dess framställning och förmedling 
inom språkintroduktion. Kön, könsmönster och jämställdhet är exempel på normer och 
värderingar som studien vill se om, och i sådant fall hur, dessa skjuts mellan en essentialistisk 
eller konstruktivistisk grundad beskrivning. Hegemoni förklarar hur dominanta grupper och 
dess normativa antaganden skapar en ledande position som styr och tjänar på den konsensus 
som råder. Undervisning och läromedel kan ses som arenor där ideologier produceras och en 
hegemonisk strävan sker och läromedlet, i detta fall Mål 2, manifesterar något till den 
målgrupp den riktar sig till. I denna uppsats tas hegemonibegreppet fasta på genom hur 
kontrasteringar av att vara svensk kontra icke-svensk framställs i läromedel och förmedlas 
genom undervisning. På vilket sätt svenska samhällsförhållanden och levnadsnormer överförs 
till nyanlända elever på språkintroduktion är att förstå som ett uttryck för ett hegemoniskt 
budskap. 
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4 Metod och material 
Studiens metodologiska genomförande och tillvägagångssätt avses redovisas nedan med 
största möjliga transparens. I framställning och förmedling av rådande normer om kön och 
jämställdhet framkommer samtidigt incitament på antaganden av målgruppens normer och 
värderingar. Det har därför inte varit möjligt i denna uppsats att enbart titta på den ena eller 
andra aspekten då det för oss blev tydligt att de två delarna går hand i hand. Talas det om 
normer och värderingar om jämställdhet och kön talas det samtidigt om normer och 
värderingar om ”svenskhet” och ”icke-svenskhet” och vice versa vilket kommer synas i 
resultatdelens uppbyggnad i senare kapitel. På grund av att det inte gick att hålla isär dessa 
två utan att förlora intressanta analysresultat valde vi att behålla två skilda delar i norm- och 
värderingsundervisning för de nyanlända eleverna. Syftet med denna studie är att utveckla 
kunskap om hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för 
nyanlända elever och utifrån detta vill vi se hur olika ideologiproduktioner manifesteras och 
överförs. Nedan presenteras datainsamlingsmetod för uppsatsen vilket är dels 
semistrukturerade intervjuer samt en innehållsanalys av läromedlet Mål 2. Senare i kapitlet 
presenteras även tematisk analys, kvalitativ innehållsanalys och en övergripande teoretisk 
ideologianalys som fungerade som analysmetoder av materialet. Avslutningsvis presenteras 
en redogörelse för metodreflektioner och etiska överväganden. 

4.1 Metodologisk ansats och motivering 
Enligt Ahrne och Svensson präglas kvalitativa metoder av att samla in data genom intervjuer, 
observationer eller textanalys vilket kan inbegripa att urskilja mönster som återfinns hos olika 
samhällsfenomen genom analys och bearbetning av material (2015). För att relatera metoden 
till teorin var studiens övergripande metod en ideologianalys som i sin tur konkretiserats till 
två skilda metoder för den tekniska aspekten av datainsamlingen. Vi valde vidare att använda 
och kombinera två kvalitativa metoder i denna uppsats vilket föll sig logiskt mot bakgrund till 
studiens syfte och forskningsfrågor eftersom vi ville vi se framställningen av normer och 
värderingar genom både läromedel och lärarledd undervisning. Inom det pedagogiska-och 
samhällsvetenskapliga forskningsområdet är kvalitativ analys av texter en vanlig 
datainsamlingsmetod. Texter är ett kommunikativt verktyg som ofta speglar de rådande 
normerna och värderingarna i den aktuella kontexten och inverkar på föreställningarna om 
hur det ideala samhället ska se ut (Ahrne & Svensson 2015). Eftersom lärare genom 
undervisning är en del av hur normer och värderingar förmedlas var det av relevans för denna 
studie att komplettera datainsamlingen med semistrukturerade intervjuer. Samtidigt 
genererade denna metod i information och insikter i hur det studerande fenomenet ser ut och 
vilka förhållanden som råder i den sociala miljön (Ibid). Inom kvalitativ forskning är empirin 
ofta styrande och de studerade fenomenets perspektiv är i fokus på olika sätt. Forskaren kan 
dock grunda sin förståelse över samhället och kontexten utifrån en teoretisk infallsvinkel 
även fast empirin får en tydlig och verklighetsnära roll. Detta förhållningssätt kallas 
abduktion (Bryman 2018, ss 477-479). I denna uppsats avsåg vi att förhålla oss enligt just en 
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abduktiv ansats där målet inte är att skapa en helt ny teori eller men inte heller testa en 
hypotes deduktivt. Istället var målet att ligga empirinära och underbygga förståelse för de 
studerade fenomenet men att, i likhet med vad Bryman (2018) poängterar, också skapa en 
samhällsvetenskaplig redogörelse. Den abduktiva ansatsen rör sig växelvis mellan teori och 
empiri och forskarens tolkning av det studerande fenomenets perspektiv relateras till de 
teoretiska grundvalen (Ibid). I denna studie har således empirin haft stort utrymme men det 
har även analyserats med hjälp av den teoretiska begreppsapparaten.  

4.2 Material 
Av hänsyn till de två olika materiella utgångspunkterna presenteras studiens material nedan i 
två delar.  

4.2.1 Mål 2 

Efter att rådgjort med administrativ personal och bibliotekspersonal på en gymnasieskola som 
bedriver språkintroduktion kom vi fram till att använda Mål 2 - lärobok i studien då den 
beskrevs som vanligt förekommande på introduktionsprogrammet. Läroboken Mål 2 är 
skriven av Anette Althen som är lärare i svenska som andraspråk och läromedelsförfattare 
samt läromedelsförfattarna Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf och Åke Viberg. Läroboken 
riktar sig exklusivt till nyanlända elever och deras lärare för att användas i svenska som 
andraspråksundervisning på SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktion. Det är ett 
basläromedel i svenska som syftar till att de nyanlända eleverna ska uppnå kunskapskraven. 
Innehållsmässigt består boken av berättelser om olika fiktiva karaktärer och deras familjeliv, 
arbeten, intressen. Den innehåller även dialoger mellan människor, faktarutor med 
information etcetera. I samband med detta lyfts relevanta drag som kännetecknar det svenska 
samhället och dess uppbyggnad som, enligt bokens utgångspunkt, eleverna behöver träna på 
för att klara av olika delar av sin vardag. Bokens föregångare Mål 1 består av kapitel 1–10 
och Mål 2 följer upp denna bok med kapitel 11–20 där svårighetsnivån ökar. Vidare består 
boken av 255 sidor med en mängd underrubriker till varje kapitel. Olika teman som boken 
lyfter är exempelvis familjeliv, relationer, arbete, högtider, miljöfrågor, lagar och regler.  

4.2.2 Lärare på språkintroduktion 
Intervjupersonerna har gemensamt att de undervisar i svenska som andraspråk på olika 
språkintroduktionsprogram. De arbetar på olika gymnasieskolor i en medelstor kommun i 
Sverige. Ingen av intervjupersonerna undervisar exklusivt nyanlända elever utan bedriver, 
eller har tidigare bedrivit, övrig undervisning i ordinarie klasser. Sarah är svenska som 
andraspråkslärare och använder Mål 2 i sin undervisning. Markus är svenska som 
andraspråkslärare och mentor för språkintroduktion. Han använder inte Mål 2 i sin 
undervisning utan utgår istället från svenska noveller som läromedel. Vi ser en poäng med 
detta eftersom det gav oss möjlighet till en ytterligare aspekt och en jämförelse mellan om det 
framkom några skillnader mellan lärare som använder just Mål 2 eller inte. Vidare är 
informanten Pontus lärare i svenska som andraspråk och både mentor samt programansvarig 
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på språkintroduktion. Även Pontus använder Mål 2 i sin undervisning. Slutligen är 
intervjupersonen Åsa svenska som andraspråkslärare och använder Mål 2 i sin undervisning. 

4.3 Urval 
Denna uppsats tillämpade ett målinriktat urval både vad gäller läroboken Mål 2 och 
intervjupersonerna. Enligt Bryman innebär ett målinriktat urval att forskaren på ett strategiskt 
vis väljer ut dokument, fall, undersökningspersoner etcetera mot bakgrund till de formulerade 
forskningsfrågorna. Detta urval utgör ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att det 
målinriktade urvalet inte möjliggör för en generalisering till hela populationen (2011). Vi 
hade dock inte som mål under forskningsprocessen att välja informanter eller fall till studien 
på ett slumpmässigt vis för att möjliggöra en generalisering vilket är ytterligare en anledning 
till att ett målinriktat urval valdes för studien. Urvalet resulterade i läroboken Mål 2 för att nå 
kunskap om nyanlända elevers undervisning och hur värderingar och normer framställs i 
undervisningen. Läromedlet och informanterna har därför medvetet valts ut av oss och valet 
har styrts med forskningsändamålet i åtanke. När en forskare väljer att använda sig av ett 
målinriktat urval råder Bryman till att vara medveten om vilka kriterier som är relevanta för 
att inkludera eller exkludera ett fall (2011). När vi stod inför att välja vilket läromedel från 
språkintroduktion som skulle användas i studien satte vi upp kriterier för läromedlets 
relevans. Det första kriteriet utgick från att läromedlet skulle vara en fysisk bok för att 
underlätta för den innehållsanalys som skulle genomföras. Dessutom är läroböcker ett vanligt 
läromedel som används på de flesta gymnasieprogram i Sverige. Ett annat kriterium var att 
läromedlet skulle vara aktuellt i dagsläget i undervisningen på språkintroduktion. Det tredje 
kriteriet var att läromedlet skulle rikta sig mot nyanlända elever som studerar svenska på 
nybörjarnivå på gymnasieskolor i Sverige. Med hänvisning till ovanstående kriterier föll sig 
därför läroboken Mål 2 som ett lämpligt val.  
 
Vad gäller informanterna kontaktade vi lärare som undervisar i svenska som andraspråk på 
ett dussin gymnasieskolor som bedriver språkintroduktion. På så vis var vi strategiska i 
sökandet efter informanter och hade forskningsfrågorna i åtanke vilket är i enlighet med ett 
målinriktat urval (Ibid). Kontakten etablerades via mail bestående av en presentation av 
studien och dess syfte samt en redogörelse för de forskningsetiska principer forskaren är 
skyldig att ta hänsyn till. Av hänsyn till tidsbegränsningen med uppsatsarbetet och det faktum 
att vi använder två kvalitativa metoder beslutade vi i ett tidigt stadie under 
forskningsprocessen att begränsa antalet informanter till fyra stycken och enbart utgå från en 
lärobok. 

4.4 Datainsamlingsmetod 
Genom en ideologianalys synliggörs latenta uttryck och fenomen (Mattlar 2008). För att se 
hur dessa uttryck manifesteras och överförs genom undervisningen genomfördes 
semistrukturerade intervjuer. Det innehållsmässiga materialet i Mål 2 utgjorde även studiens 
data, vilket redogörs för nedan under avsnitt 4.5. 
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4.4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Den semistrukturerade intervjuformen innebär att forskaren utgår från en intervjuguide med 
teman som är relevanta för forskningsområdet. En semistrukturerad intervjuform är enligt 
Bryman (2011) av delvis strukturerad och delvis ostrukturerad karaktär. Intervjun ger stor 
möjlighet till anpassning och forskaren behöver inte följa en given ordning frågor. Detta ger 
informanten möjlighet att tala mer fritt kring vissa ämnen och det är även ett bra sätt för att 
fånga informanternas egna tolkningar och reflektioner. Bryman råder forskaren att ta hänsyn 
till praktiska aspekter under intervjutillfället. Bland annat beskrivs vikten av att se till att 
platsen som intervjun utförs på är lugn och att det inte finns saker som kan störa som 
exempelvis höga ljud eller utomstående personer som kan höra vad som sägs. Det kan vara en 
fördel att spela in intervjun för att lätt kunna gå tillbaka och lyssna på de som sas samt för att 
bespara mödan med skriftliga anteckningar under samtalet (Bryman 2011). Vi tog hänsyn till 
detta genom att intervjuerna ägde rum på lärarnas respektive arbetsplatser och efter att ha 
inhämtat samtycke från informanterna spelades samtalen in på en mobiltelefon för att i 
efterhand transkriberas. En av de fyra informanterna fick i sista minuten förhinder vilket 
bidrog till att den fysiska träffen blev ogenomförbar. I samråd med informanten genomfördes 
istället en telefonintervju.   

4.4.3 Utformande av intervjuguide 
Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med vissa kategorier och tillhörande frågor som 
kunde diskuteras under samtalen med informanterna (se fullständig guide under avsnitt 8 
Bilagor). Intervjuguiden skapades efter vad Bryman poängterar som värdefullt och viktigt i 
förberedelser inför och skapandet av en intervjuguide. Bland annat lyfter Bryman skapandet 
av kategorier, vikten av hur frågor ställs och möjlighet till anpassning under intervjuns gång 
(2011). Kategorierna i vår intervjuguide framkom dels genom en påbörjad första analys av 
Mål 2 vilket gav oss förutsättningar att redan innan intervjuerna få en inblick i vilka områden 
som kunde bli aktuella i undervisningen och således i intervjuerna. Följande kategorier 
definierades till intervjuguiden. 
 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

Bakgrundsinformation Undervisning i normer 
och värderingar 

Jämställdhet och 
könskodade egenskaper 

Läroboken 
 

 
Enligt Bryman bör forskaren anpassa frågorna för att det ska lämpa sig till forskningsområdet 
och syftet men också på ett sätt som skulle underlätta för informanten (Ibid). Detta gjorde vi 
för att lämna en öppenhet till diskussion och undvika att ställa ledande frågor. Detta 
möjliggjorde även för revidering och anpassning under intervjuns gång vilket vi kunde nyttja 
genom att ställa relevanta följdfrågor eller fånga upp informanternas uttalanden för att ställa 
nya frågor utifrån det. Språk och formuleringar anpassades för att vara kompatibelt för 
informanten och inte göra det för akademiskt komplext eller för nära våra forskningsfrågor. 
På detta sätt grundades de beslut vi fattade angående intervjuguiden med stöd av Brymans 
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resonemang. Vidare medtogs intervjuguiden till intervjuerna men fungerade mestadels som 
stöd och följdes därmed inte rakt av. 

4.5 Analysmetoder för databearbetning 
Den teoretiska ideologianalysen genomsyrar analysprocessen genom att dels vara tydligt 
kopplad till denna studies frågeställningar men även det teoretiska perspektivets 
utgångspunkt. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har innehållet i Mål 2 kopplat till 
normer och värderingar bearbetats. Den tematiska analysen har legat till grund som 
analysverktyg för intervjutranskripten som samlats in under intervjutillfällena. 

4.5.1 Teoretisk ideologianalys  
Vi har i denna uppsats genomfört en ideologianalys av läromedlet Mål 2 och lärarledd 
undervisning på språkintroduktion vilket handlar om att analysera olika samhällsteoretiska 
utgångspunkter utifrån ett ideologiskt perspektiv (Bergström & Boréus 2012. kap. 4). 
Ideologianalysen behandlar de ideologier som omfattas av olika grupper eller organisationer i 
samhället, i den här uppsatsen utgörs detta av det svenska skolsystemet med tillhörande 
undervisning av nyanlända elever. Ideologianalysen kan också fungera som en form av 
argumentation som hanterar de innehållsmässiga delarna i de olika ideologiernas 
argumentationer. Enligt Bergström och Boréus har forskaren genom en ideologianalys 
möjlighet att fritt utifrån frågeställningarna välja analysinstrument för metoden (Ibid). Därför 
har syftet och frågeställningarna i denna uppsats styrt de metoder och strategier som används 
för analys och insamling av materialet.  

4.5.2 Kvalitativ innehållsanalys 
För att förstå en texts syfte och bakomliggande motiv är det enligt Ahrne och Svensson 
(2015) essentiellt att kartlägga vissa aspekter av texten. I en kvalitativ innehållsanalys är det 
betydelsefullt att avgöra vilken genre texten tillhör samt se till vilka aktörer som är 
textproducenter kontra textkonsumenter. I vår studie har textens konsumenter varit nyanlända 
elever medan författarna bakom Mål 2 varit textproducenter. Bokens syfte är huvudsakligen 
att skapa förutsättningar för lärande i det svenska språket (Ibid). Enligt Bryman är en 
kvalitativ innehållsanalys det vanligaste analytiska tillvägagångssättet vad gäller kvalitativ 
textanalys. Förfarandet inbegriper att läroboken genomsöks på olika mönster och koder 
gällande vad som sägs implicit och explicit i texten. Det explicita innehållet är det som skrivs 
uttryckligen i boken medan de implicita är det som kan läsas mellan raderna, de 
underliggande budskap som vi kan tolka in i läsandet av materialet (Bryman 2011). Enligt 
Bergström och Boréus är det fördelaktigt att analysera texten manuellt och inte med hjälp av 
ett dataprogram. Den manuella analysen bidrar till att mer kvalificerade tolkningar och 
bedömningar kan göras. Vidare råder Bergström och Boréus forskaren till att inledningsvis 
konstruera ett analysinstrument som anger var fokus ska läggas i materialgenomgången och 
förslagsvis vid manuell analys består detta förslagsvis av ett kodningsschema (2012). Våra 
övergripande koder som styrde innehållsanalysen definierades efter läsning av läromedlet 
som följande: 
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Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 

Jämställdhet Kön Könsmönster Familj Yrken Heteronormen 

 
Under analysprocessen fokuserade vi på vilka olika namn, begrepp, uttryck och egenskaper 
som på olika sätt synliggörs i läromedlet utifrån värderingar om jämställdhet, kön och 
könsnormer. Att denna uppsats är av kvalitativ karaktär är ett påstående som ska framföras 
med viss försiktighet. En innehållsanalys kan även användas i syfte att kvantifiera 
omnämnanden eller dylikt för att jämföra fenomenet i det verkliga livet (Bergström & Boréus 
2012), vilket vi tagit fasta på, och således förekommer inslag av kvantitativ karaktär i denna 
uppsats. Enligt Bryman kan distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativa metoder 
problematiseras eftersom det ofta finns inslag av båda ansatserna i de flesta studier. Dels kan 
det i vissa kvalitativa analysstrategier finnas kvantitativa delar genom att exempelvis 
kvantifiera ett fenomens förekomst. Således är det inom kvalitativ forskning stundtals 
relevant att inkludera kvantitativa delar (2011).   

4.5.3 Tematisk analys 

Direkt efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjuerna av oss vilket kan vara 
fördelaktigt då informanternas uttalanden fortfarande är aktuella i minnet. Under 
transkriberingen bekantade vi oss ytterligare med materialet vilket underlättade för den 
kommande tematiska analysen. Vidare transkriberades materialet ordagrant för att fånga 
uttalanden och enkelt kunna återgå till specifika delar av materialet (Bryman 2011). En 
tematisk analys utförs genom kodning av materialet där forskaren söker efter teman och 
mönster. Analysen kan bland annat handla om tankar och resonemang hos informanten som 
framkommer i materialet. Teman bildas ur de koder som framkommer under genomgången 
av det transkriberade materialet. I den tematiska analysen ska de teman som forskaren finner 
vara tydligt kopplat till den forskningsfråga och det syfte som studien utgår från (Braun & 
Clarke 2006). I denna uppsats handlade det specifikt om värderingar om jämställdhet, kön 
och könsmönster som därmed styr analysarbetet. Arbetet med kodning av intervjuerna 
genererade nedanstående teman med hänsyn till den analys som gjort av läromedlet. Syftet 
vara att föra samman de två analyserna så att de skilda metoderna blev tydligt 
sammansvetsade. 
 

Tema 1: Familj Tema 2: Heteronormen Tema 3: Yrke och kompetens 

Äktenskap/giftermål som fenomen Diversitet och sexualitet Yrkesalternativ 

Relationella föreningar Svenska lagar och regler Historisk skildring 

Problematisering av kärnfamiljen Samkönade kärleksrelationer Olika arbetsuppgifter 

Elevernas biologiska familjer Samkönade vänskapsrelationer Jämförelser mellan Sverige och 
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hemlandet 

Jämförelser mellan Sverige och 
hemlandet 

Jämförelser mellan Sverige och 
hemlandet 

 

Pappaledighet som fenomen   

 
Analysmetoden för intervjuerna kopplades till de teoretiska utgångspunkterna och 
begreppsapparaten. Informanternas uttalande gällande norm- och värderingsundervisning på 
språkintroduktion blir centrala och kopplas till de två parametrarna essentialism och 
konstruktivism. Analysen byggde vidare på hur lärarna reflekterar över och framställer sin 
undervisning och de läromedel som används i skolan gällande värderingen om jämställdhet 
och könsstereotypa normer. Informanternas perspektiv fungerade som en beskrivning av hur 
utbildning gällande normer och värderingar går till för nyanlända elever på språkintroduktion. 
Som uppsatsens syfte lyder vill vi nå förståelse för hur normer och värderingar förmedlas och 
aktualiseras genom undervisningen vilket intervjuer med lärare kan ge oss insyn i. Lärarnas 
berättelser av hur undervisning om kön och jämställdhet fungerar skapar möjligheter för oss 
att i analysprocessen se hur en eventuell spänning mellan ideologiproduktionen utifrån 
parametrarna essentialism och konstruktivism tas till uttryck och påverkar undervisningens 
innehåll. 

4.5 Kvalitetskriterier 
Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp som den kvantitativa forskaren behöver ta hänsyn 
till för att fastställa en undersöknings kvalitet. Enligt Bryman har flera kvalitativa forskare 
ställt sig kritiska till dessa kriteriers relevans i förhållande till undersökningar av kvalitativ 
karaktär. Vissa forskare har dessutom föreslagit helt andra kriterier än de som kvantitativa 
forskare utgår ifrån, dessa är tillförlitlighet och äkthet (2011) 

4.5.1 Tillförlitlighet 
Begreppet tillförlitlighet består av fyra delkriterier som direkt berör en aspekt av kvantitativ 
forskning. Det första kriteriet handlar om att skapa trovärdighet i resultaten genom att 
säkerställa att forskningen utförts i samförstånd med uppställda regler. Vi har försökt vara 
tydliga och transparenta i redogörelsen för alla delar i forskningen med extra tyngd i 
metodavsnittet vilket är ett medvetet val för att uppfylla just trovärdighetskriteriet. Det andra 
kriteriet är överförbarhet och behandlar i vilken utsträckning studiens resultat går att härleda 
till en annan kontext. Kvalitativa forskare uppmanas i och med detta kriterium att producera 
en detaljerad redogörelse för fenomenet så att utomstående kan avgöra dess överförbarhet till 
andra kontexter. Målet för oss har ständigt varit att på ett så uttömmande sätt som möjligt 
redogöra för forskningens olika processer.  
 
Pålitlighet innefattar att forskaren ska anta ett granskande synsätt för att säkerställa att alla 
faser i forskningsprocessen är redogjorda för vilket vi har tagit hänsyn till genom en 
noggrann presentation av uppsatsens alla delar. Det fjärde kriteriet, möjlighet att styrka och 
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konfirmera, handlar om att forskaren ska försöka säkerställa att hen har agerat i god tro 
(Bryman 2011). Under arbetsprocessen var vi medvetna om att det inom samhällelig 
forskning är svårt att nå en fullständig objektivitet. Dock har vi arbetat utifrån att inte låta 
personliga värderingar påverka forskningsprocessen och dess resultat. Att dessutom lyfta citat 
och att ha ett lättillgängligt material i form av en lärobok och inspelade intervjuer skapar en 
godtagbar grund för just konfirmeringen.  

4.5.2 Äkthet och generaliserbarhet 
Äkthet inom kvalitativ forskning syftar till att väcka reflektion i förhållande till 
forskningspolitiska frågor. Inledningsvis ska studien presentera en rättvis bild av det fenomen 
som undersökts. Vi har i denna uppsats haft i åtanke att upprätthålla en neutral position och 
ett försök att vara så objektiv som möjligt, och dessutom ha som rutin att gå tillbaka till 
grundmaterialet för att avgöra om dessa tolkningar tycks stämma överens med vad 
informanter och övrigt material vittnar om. Värt att notera är dock att det är just en tolkning. 
All kvalitativ forskning kräver någon form av tolkningsarbete av forskarna vilket vi är väl 
medvetna om. 
 
Generaliserbarhet är ett omdiskuterat ämne inom kvalitativ forskning vilket bottnar i 
möjligheten att överhuvudtaget kunna generalisera kvalitativa forskningsresultat. I en studie 
av kvalitativ karaktär kan det i många fall vara svårt att just generalisera ett fåtal exempel till 
en hel population men det behöver inte heller vara målet. I kvalitativa studier är det istället 
studiens olika teoretiska slutsatser som kan bli aktuella för generalisering. Målet är därför inte 
att kunna säga något om andra grupper eller situationer utanför det studerade fenomenet. Det 
handlar snarare om kvaliteten på de slutsatser som dras utifrån teorin (Bryman 2011). För att 
ändå uppnå en viss generaliserbarhet inom ramarna för en kvalitativ studie har denna uppsats 
avsett att tydligt redogöra för urvalet till uppsatsen. Urvalet visade på just vilken typ av studie 
detta var och till vilka fall resultaten kunde härledas. Detta möjliggjorde för viss 
överförbarhet av exempelvis läroböcker i nyanländas undervisning i svenska som andraspråk. 
Avsikten med uppsatsen är således att hitta tendenser som denna typ av undervisning kan 
innefatta, vilket kan öka förståelsen för hur undervisning om normer och värderingar 
framställs och förmedlas till de nyanlända eleverna.    

4.6 Metodreflektion 
Alla metoder kräver någon form av reflektion, nedan tar vi hänsyn till detta utifrån de 
metodologiska beslut som fattats under arbetsprocessen. 

4.6.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Gällande textanalyser finns det vissa saker som forskaren bör ta i beaktning. I denna studie är 
det vi som utfört undersökningen som står för de tolkningar av läromedlet som gjorts. Detta 
innebär att det är möjligt att andra personer hade kunnat tolka materialet annorlunda och 
därmed kommit fram till andra slutsatser. Forskarens förförståelse påverkar således materialet 
och de analyser som görs vilket försvårar forskarens ambition av att vara objektiv. För att 
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handskas med dessa problem avser vi så tydligt som möjligt redogöra för alla steg i 
analysprocessen och på så vis möjliggöra för andra att i så stor utsträckning som möjligt 
kunna utföra samma studie igen och förstå de olika steg och val som gjorts. En begränsning 
med studien kan också relateras till valet av att endast analysera en lärobok. Det kan 
diskuteras huruvida just denna bok är representativ för de omfattande antalet läroböcker i 
ämnet svenska som andraspråk. Vi anser dock inte att detta är ett större problem eftersom 
Mål 2 ska uppfattas som just ett exempel på kurslitteratur som används för nyanländas 
undervisning. Studien skulle därför kunna göras på vilket läromedel som helst och 
fortfarande nå intressanta resultat. Inför valet av lärobok skapade vi ett visst antal kriterier 
som också skapar en form av motivering till valet av boken (se avsnitt 4.3). I uppsatsen har vi 
genomgående varit två i processens alla delar, vilket ger upphov till en reflektion även i det 
avseendet. Att vara två innebär vissa arbetsmässiga fördelningar, vi har dock i denna uppsats 
arbetat med samtliga delar ihop och valt att inte ansvara för vissa delar enskild. Detta val 
grundar sig bland annat i att textens språk inte ska spegla två skilda författare utan all text ska 
vara tydligt sammanhållen. I och med att vi är två innebär det också vissa fördelar 
tankemässigt och metodologiskt där vi kunnat dela med oss av olika tankegångar och idéer 
som höjt uppsatsens innehållsmässiga kvalitet. 

4.6.2 Semistrukturerade intervjuer 
I samband med intervjuer görs en tolkning av informanternas uttalanden. Vi valde att spela in 
alla intervjuer för att enkelt kunna gå tillbaka och lyssna på materialet vilket minimerar risken 
för att uppsatsens resultat ska vara missvisande utifrån vad som framkommit under 
intervjuerna. Som tidigare nämnt genererar en inspelning i en högre precision där det blir 
enklare att citera med exakthet och återge det som uttryckts. Emellertid kan det uppfattas som 
obekvämt att bli inspelad vilket kan göra att informanterna blir mer medvetna om vad och hur 
de talar vilket troligtvis inte genererar i ett lika naturligt samtal. Vi anser dock att fördelen av 
att kunna gå tillbaka och lyssna är övervägande. Eftersom vi var två i uppsatsprocessen valde 
vi att utföra intervjuerna ihop. Detta skulle kunna uppfattas obekvämt för informanterna då 
det skapas en två mot en situation. Vi upplevde dock inte att detta var något som 
informanterna vi intervjuade hade problem med. Situationen gav oss snarare fördelar då båda 
två kunde börja bearbeta den information som intervjuerna gav redan under samtalen. Det 
gav oss också möjlighet att ställa fler följdfrågor och uppfatta olika saker som informanterna 
uttalade sig kring.  
 
Vidare går det även att diskutera lärarnas representativitet. Det finns en möjlighet att andra 
skolor, kommuner och lärare skulle arbeta och undervisa kring normer och värderingar på ett 
helt annat sätt. Syftet med en kvalitativ studie är dock inte att kunna generalisera resultatet till 
en större population och det blir därför inte heller relevant för oss. I förhållande till studiens 
storlek och tidsaspekten bedömer vi att trots att materialet är begränsat på vissa sätt är det 
fortfarande möjligt att utkristallisera relevanta aspekter och analyser. Att en av intervjuerna 
utfördes via telefon bör också diskuteras i förhållande till för- och nackdelar. Att inte ses 
fysiskt innebär att kommunikativa delar som kroppsspråk och ansiktsuttryck uteblir vilket 
kan försvåra förståelsen mellan parterna. Dessa företeelser är dessvärre inget som går att 
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undvika (Bryman 2011). Alternativen var dock få i det här fallet då det inte längre fanns tid 
att omboka intervjun samt att intresset för att ställa upp hade varit relativt lågt vilket innebar 
att fler informanter inte fanns att tillgodose, åtminstone inte på så kort tid. Av detta bedömdes 
att en intervju över telefon var fördelaktig då det trots allt gav oss möjlighet att intervjua 
ytterligare en lärare som använde Mål 2 i sin undervisning. Informanten kunde över telefon 
ge oss material till studien som likväl var användbart. Telefonintervjuer kan även vara 
fördelaktigt i vissa avseenden då forskarens påverkan på informantens svar delvis minskar. 
Informanten kan känna mindre press att ge socialt önskvärda svar då den fysiska närvaron 
uteblir (Ibid).   
 
För somliga kan nyanländas utbildning uppfattas som ett känsloladdat ämne och som en 
politisk fråga. Lärarna skulle kunna vara både för och emot mottagandet av flyktingar i 
Sverige vilket skulle kunna påverka de resonemang som förs under samtalen. Således kan det 
vara nödvändigt för oss som forskare att ställa oss delvis kritiska till vad informanterna 
uttrycker. Det är möjligt att det kan finnas en viss diskrepans mellan hur lärarna beskriver 
arbetet gällande normer och värderingar i skolan samt hur det faktiskt går till i klassrummet. 
Detta kan ses som en viss typ av begränsning, då analys av intervjuer och läromedel inte kan 
ge konkreta svar på hur det faktiskt ser ut under lektionerna på skolan. Detta är något som 
exempelvis en observationsstudie hade kunnat besvara utförligare. Lärarna är de som besitter 
kunskap om hur deras undervisning går till det finns därför en risk av att vilja framställa mer 
positiva sidor av sin undervisning eftersom ett intervjutillfälle kan uppfattas som granskande i 
vissa avseenden. Det gäller därför för forskaren att vara medveten om detta förfarande. Vi vill 
även poängtera att varken den ena eller andra uppfattningen eller undervisningsmetoden har 
värderats av oss på något vis. Studiens ändamål är inte att kritisera eller påvisa att den ena 
ideologiska utgångspunkten eller undervisningsmetoden är bättre än den andra. Trots att detta 
klargörs både i uppsatsen och för informanterna finns ändå en risk att informanterna väljer att 
dela med sig mer eller mindre av vissa saker som då kanske inte fullständigt stämmer överens 
med undervisningen i praktiken.  
 
Den tematiska analysen innebär ett visst tillvägagångssätt vilket också kan kräva någon form 
av reflektion. Braun och Clarke nämner några möjliga problem som en tematisk analys kan 
få, dels handlar det om att forskaren misslyckas i analysarbetet genom att exempelvis bilda 
teman utifrån samtalsämnen och på så vis endast återberätta vad informanterna sa (2006). 
Detta har vi varit medvetna om och eftersom vi även gjort en ideologianalys där vår 
begreppsapparat används i analysarbetet har detta undvikits. En tematisk analys kan även få 
problem gällande hur väl empirin och de analyser som gjorts stämmer överens med varandra 
och att de slutsatser som dras tydligt får stöd i empirin (Braun & Clarke 2006). Detta har vi 
tagit i beaktning och därför valt att ständigt i redogörelse av analysen och resultatet tydligt 
visat hur vi resonerat kring informanternas uttalande å ständigt lyfta citat och återberätta 
samtalet. 
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4.7 Etiska aspekter 
Denna uppsats utgår från Vetenskapsrådets (VR) forskningsetiska grundprinciper inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa verkar som etiska riktlinjer för hur 
forskningsprojekt ska bedrivas.  

4.7.1 Fyra allmänna huvudkrav  

VR:s grundläggande individskydd utgår från fyra stycken allmänna huvudkrav vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innefattar att forskaren ska informera de för studien berörda om syftet 
med forskningen samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. I ett inledande 
missivbrev (se bilaga 8.2) informerade vi om studiens syfte samt att informanternas 
deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Vi 
redogjorde för att det material som insamlas under studien endast kommer användas i vår 
uppsats och inte nyttjas i annat bruk. Inför respektive intervjutillfälle mailade vi ut ytterligare 
information om de forskningsetiska riktlinjerna till samtliga respondenter (se bilaga 8.3) samt 
fastställde muntligt vid intervjutillfället att de tagit del av informationen. Samtyckeskravet 
innebär vidare att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i studien. Det innebär att 
vi i egenskap av forskare behöver inhämta informanternas samtycke till att delta i studien. 
Under intervjutillfället samlade vi in ett muntligt samtycke om deltagande från 
informanterna. Konfidentialitetskravet går ut på att de uppgifter som inhämtas skall ges 
största möjliga konfidentialitet och förvaras på så vis att obehöriga inte når tillträde till 
uppgifterna. Även denna aspekt inkluderades i båda mailutskicken. Informanterna erbjöds 
anonymitet och fick information om att deras namn skulle avidentifieras i studien och inte gå 
att spåra tillbaka till dem. Nyttjandekravet berör principen om att de insamlade uppgifterna 
endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet u.å.). Detta tydliggjordes i 
mailutskicken. 
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5 Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras studiens resultat utifrån tre teman som delas in i två sektioner 
utifrån läroboken Mål 2 och intervjumaterialet. Representativa citat lyfts och analyseras 
utifrån begreppsapparatens teoretiska ståndpunkt. Uppsatsen två första frågeställningar 
besvaras framförallt i delkapitlen 5.1, 5.2 och 5.3 medan frågeställning tre besvaras i 
delkapitlet 5.4. Uppsatsens frågeställningar lyder som följer:  
 
Hur framställs och förmedlas kön, könsmönster och jämställdhet utifrån Mål 2 och lärarledd 
undervisning på språkintroduktion?  
 
Vilka likheter och skillnader finns mellan läromedlets och lärarnas ideologiproduktion kring 
kön, könsmönster och jämställdhet? 
 
Hur förhåller sig denna ideologiproduktion till hur normer gällande det svenska samhällets 
värderingar framställs och förmedlas i kontrast till antaganden om målgruppens normer och 
värderingar? 

5.1 Familj och fritidsintressen 
Familjekonstellationer, könsspecifika intressen och egenskaper är delar som i undervisningen 
betonas utifrån olika ideologiska aspekter. Frågeställning ett och två ämnar till att besvaras 
dels i detta avsnitt.  

5.1.1 Familjekonstellationer i Mål 2 

I läroboken Mål 2 beskrivs familjen genomgående som en typisk kärnfamilj bestående av en 
mamma och pappa som har ett eller två barn. Inom dessa konstellationer framställs 
ideologiproduktioner av olika slag. Ett exempel är det fiktiva paret Linda och Hassan som 
tillsammans har sonen Viktor.  
 

Linda har varit hemma med Viktor sedan han föddes /.../ Under våren ska Hassan vara föräldraledig.  
Det ser han fram emot. (Bearbetad text ur Mål 2 2013:94)  

 
Citaten ovan belyser en implicit jämställdhetsutveckling i det svenska samhället eftersom 
kvinnan ur ett historiskt perspektiv varit den som i huvudsak tagit hand om barnen. Trots att 
mamman inledningsvis varit föräldraledig beskrivs det hur barnets pappa inte bara kommer 
vara föräldraledig utan att han dessutom ser fram emot det. Framställningen av 
pappaledigheten i Mål 2 skulle kunna härledas ur en konstruktivistisk ideologiproduktion. 
Kvinnans roll i förhållande till omhändertagandet av barnet framställs som en social 
konstruktion vilket innebär att män kan vara föräldralediga och ta ansvar för barnen. Vad 
gäller övriga fiktiva familjekonstellationer utgörs samtliga av heterosexuella konstruktioner 
vilket kommer diskuteras mer ingående i avsnitt 5.3. Sammanlagt tas sju fiktiva, biologiskt 
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relaterade familjer upp i läroboken med undantag för enstaka fall då endast mamman nämns 
utan ytterligare information. Två stycken fiktiva familjer beskrivs ha genomgått en 
skilsmässa där det finns nya partners inblandade och delad vårdnad om barnen, men inga 
andra alternativa konstellationer beskrivs i Mål 2. Avsaknaden av alternativa 
familjekonstellationer och framställningen av den biologiska kärnfamiljen tyder på en 
essentialistisk ideologiproduktion som framställs genom läromedlet. Det innebär att 
traditioner och levnadsnormer normaliseras och framställs som grundläggande för det 
svenska samhället. 
 
En annan fiktiv familj i Mål 2 består av mamma Ellen, pappa Jonas och deras gemensamma 
dotter Klara samt Ellens son Emil. De två männen i familjen beskrivs dela intresset fiske 
medan Klara istället är intresserad av fotboll (2013:6). Fiske är ofta att förstå som ett typiskt 
manligt intresse och därför upplevs det inte avvikande att familjens två manliga aktörer 
intresserar sig för detta. Vidare framställs det att Jonas och Emil brukar fiska ihop och 
gemensamt utföra sitt delade intresse. Detta visar på att trots att Jonas inte är Emils 
biologiska pappa kan de utföra aktiviteter som karaktäriserar en far och son relation. En 
spänning mellan den essentialistiska och konstruktivistiska ideologiproduktionen framträder i 
detta exempel. Könsnormativa intressen synliggörs genom familjemedlemmarnas 
intresserepresentation samtidigt som en familjerelation inte behöver grundas i biologisk 
anknytning utan motsatsvis kan vidta alternativa skepnader.  
 
Att familjemedlemmar kan dela upp hushållsuppgifter och dylikt i hemmet är också en aspekt 
som framställs i Mål 2. Under rubriken “Ska Linda göra allt?” (Mål 2 2013:210) betonas 
vikten av att hjälpas åt med hushållssysslor. 
 

Hassan har just kommit hem från jobbet. Linda står i köket och lagar mat./.../ 
Hassan: Har du varit och handlat? 
Linda: Nej, det har jag inte hunnit. 
Hassan: Skulle du inte göra det? 
Linda: Jo, men jag hann aldrig. Det är ju hur mycket som helst som ska göras här hemma. /.../ 
Hassan: Ja, men bara för att du är föräldraledig behöver du ju inte göra allt. Vi kan hjälpas åt. Jag åker  
och handlar nu. (Bearbetad text ur Mål 2 2013: 210) 

 
Mamman som är föräldraledig förväntas inte ansvara för samtliga hushållssysslor trots att hon 
är hemma med barnet. Istället framställer boken att pappan är väl medveten om att det är flera 
sysslor som behöver fördelas trots att han arbetar om dagarna. Den svenska 
jämställdhetsagendan framträder genom att hushållsarbetet i Sverige inte är knutet till ett 
specifikt kön. Budskap om sunt förnuft, svenska traditioner och levnadsnormer inkluderas i 
undervisningen i det här fallet. Den framställda jämställdhetsagendan som aktualiseras i 
ovanstående avsnitt bottnar i en konstruktivistisk ideologiproduktion. Det kan i sin tur 
deriveras till den politiska debatten om jämställdhet och genusundervisning i skolan (se 
exempelvis Uppsala Nya tidning). I Mål 2 framställs en aktiv strävan att bryta könsmönster 
avseende exempelvis hushållsarbete och föräldraledighet vilket illustrerar den svenska 
jämställdhetsutvecklingen som en social konstruktion. Eleverna får vidare i uppgift att 
besvara frågor kring egna åsikter om vem som borde göra vad i hemmet samt diskutera hur 



 32 

det ser ut i deras hemländer. Vidare följer ett avsnitt där eleverna uppmanas till att välja 
vilken person som är bäst lämpad för att utföra olika arbetsuppgifter i hemmet. Nitton frågor 
ska besvaras och eleverna får möjlighet att sätta ett kryss för alternativen Mannen, Kvinnan, 
Barnen eller Ingen. Se ett urval av exempel nedan. 

                                Mannen  Kvinnan  Barnen  Ingen 

1 handla mat?     

5 tvätta?     

6 stryka?     

10 laga cykeln?     

18 byta däck på bilen?     

(Bearbetad text ur Mål 2 2013:212) 
 
Exemplet illustrerar en motstridig bild. Samtidigt som boken medvetet förespråkar en jämlik 
fördelning av arbetsuppgifter i hemmet visas i denna uppgift en annan syn. Uppgiften är 
begränsad till att eleverna måste välja att en (eller ingen) av familjemedlemmarna är bäst 
lämpad för en viss arbetsuppgift. Det ges ingen möjlighet för eleven att välja flera personer 
utan uppgiften förutsätter att en person i familjen är bättre lämpad för vissa uppgifter än en 
annan. Detta kan härledas ur en essentialistisk ideologiproduktion eftersom att boken utgår 
från att ett av könen är bättre lämpad att utföra specifika sysslor. 
 
Mål 2 tycks framställa skillnader mellan just barn, ungdomar och vuxnas roller i förhållande 
till hushållsarbete. I läroboken presenteras en del bilder av exempelvis hushållsarbete där en 
kvinna förkroppsligar fenomenet att stryka och tvätta kläder medan mannen illustrerar 
fenomenet matlagning. Vuxna kvinnor och män tenderar att ha mer könsspecificerade 
intressen i Mål 2 som allt som oftast inte faller utanför normen. Barnen på bilderna är både 
flickor och pojkar som deltar både i de vuxnas arbetsuppgifter i hemmet och fritidsintressen 
som inte speglar könsnormativa roller. Utifrån bokens beskrivningar av barn och 
hushållsarbete används inte pronomen utan man skriver istället exempelvis “Låt barnen 
hjälpa till hemma” (Mål 2 2013: 213). Samma gäller barnens intressen som oftare än vuxna 
tenderar att sträcka sig över ramarna för vad som anses kvinnligt respektive manligt. Detta 
visar sig bland annat i familjen Åbergs intressepresentation där dottern Klaras intresse för 
fotboll är ett exempel som spänner över gränserna mellan könskodade intressen då fotboll är 
en sport som främst utövas av män enligt den allmänna debatten. I det exemplet kan den 
konstruktivistiska ideologiska grundtanken urskiljas då boken förmedlar att intressen inte 
behöver vara könskodade utan snarare socialt konstruerade och inte härledda ur en biologiskt 
förankrad bestämmelse. 
 
Sammantaget visar analysen gällande familjekonstellationer i Mål 2 att boken inte följer en 
och samma riktning. Det verkar finnas flera ideologier som produceras och synliggörs på 
olika sätt som skulle kunna härledas ur både konstruktivismen och essentialismen och 
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samtidigt framträder en aktiv strävan efter ett jämställdhetsideal. I framställningen av kön, 
könsmönster och jämställdhet (se frågeställning ett) illustrerar boken flera exempel genom 
bland annat familjekonstellationer som går inom normen för vad som vanligt kallas för en 
kärnfamilj. Boken lyfter även hushållssysslor och intressen i relation till detta. Dels syns vad 
vi kallat den medvetna jämställdhetsagendan genom att exempelvis lyfta föräldraledighet som 
inte ska vara kopplat till ett specifikt kön men samtidigt lyfts även hushållssysslor och 
intressen på ett sätt som framställs könsstereotypiskt.  

5.1.2 Familjekonstellationer utifrån lärarledd undervisning 
Familjekonstellationer utgjorde även ett centralt tema under intervjuerna vilket exemplifieras 
genom nedanstående urval av citat. 
 

Och alltid när jag pratar om familj eller, det står ju i böckerna och så, om familj, eller om man är skild,  
eller man är gifta eller si och så. Då säger jag i princip alltid ‘I Sverige får man gifta sig med vem man  
vill’. (Sarah)  
 
Vi tar alltid upp det här med att en familj kan se ut på olika sätt. (Åsa) 
 
Den [novellen skönlösa nätter] läste de på sprintprogrammet [språkintroduktion] i våras, inte just med  
mig då men, och där är det ganska stor tydlighet kring familjekonstellationer /.../ Då var det ganska  
stora skillnader i konstellationer som de [eleverna] reflekterar över. (Markus) 
 

Informanterna Sarah, Åsa och Markus betonar vikten av att påvisa olika slags 
familjekonstellationer, vilket tyder på en konstruktivistisk ideologiproduktion som tillskriver 
sociala konstruktioner betydelse. Enligt Sarah kompletterar hon ibland innehållet i Mål 2 med 
egna erfarenheter för att illustrera varierade familjekonstellationer då hon uttryckte att boken 
var exkluderande i denna fråga. Nedan redogör hon för innehållet i avsnittet Tillsammans i 
Mål 2 där eleverna ombeds svara på frågan “Vilken relation har personerna till varandra?” 
(se Mål 2 2013 sida 146f). Fem bilder porträtteras i avsnittet bestående av personer i skilda 
åldrar som umgås med varandra. 
 

Jag skulle tro att de [eleverna] skulle liksom säga att de är gifta eller så. För det har vi ju också pratat  
om. Jag har ju sagt att jag har barn utan att vara gift. ‘Men hur går det till?’ [imiterar elevens röst] säger  
de då. ‘hur kan man vara det?’ [imiterar elevens röst] ‘Jo för i Sverige behöver man inte vara gift, man  
kan ha barn ändå’ [citerar sig själv i annat tonläge]. Man får liksom säga sådana saker många gånger  
för att de ska förstå /.../. (Sarah)   

 
Att Sarah kompletterar de delar som hon anser att boken ibland kan brista i gällande 
framställningen av familjekonstellationer eller relationer överlag tyder på en konstruktivistisk 
ideologiproduktion och en medvetenhet av att det finns alternativa konstellationer som inte 
följer gamla rollmönster. Enligt Sarah undervisar hon om familjer med viss försiktighet och 
förbisåg dessa delar i Mål 2 då det beskrivs som ett känsligt ämne. Som alternativ 
undervisade hon om familj på ett generellt plan för att eleverna inte skulle behöva 
återuppleva traumatiska minnen. Även informanten Pontus beskriver hur i princip samtliga 
elever lever utan sin familj i Sverige och att han därför undviker att fördjupa sig inom det 
ämnet. 
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/.../men de är enormt utsatta våra elever, de har ju inte det här skyddsnätet med en familj som tar hand  
om dem och någon av de här som är papperslösa de har ju inte ens Soc [socialtjänsten] som kan skydda  
dem/…/Men det är jobbigt när de kommer in och berättar om deras självmordsförsök, när de visar  
filmklipp när deras kusin gått på en mina eller utsatts för självmordsbombare och jag ser bara  
kroppsdelar överallt. När de berättar om hur de såg sin pappa bli avrättad/.../. (Pontus) 

 
Trots att ämnesområdet som berör familj beskrivs som känsligt i viss mån påtalas vikten av 
att inte utesluta det helt från undervisningen. Pontus påpekar vikten av att undervisa om 
familj utifrån ett brett spektrum av olika konstellationer genom att exempelvis betona 
samkönade adoptioner. Pontus understryker aspekter som berör föräldraledighet i enlighet 
med hur det framställs i Mål 2 (jfr. avsnitt 5.1.1) 
 

Vi börja med att diskutera... De [eleverna] förstod inte de här med pappaledighet och då sa jag det finns  
ju två läger. De som tycker det är jättebra och de som tycker det är jättedåligt/.../Det var någon[elev]  
som sa ‘ett barn behöver en pappa’. Tack tänkte jag då… Och då blev det genast homoadoption och  
sådana saker, och det är ju väldigt känsligt för många av de här [eleverna]/.../Jag ger dem inte utrymme  
att tycka saker utan jag säger så här är det/.../ Du har all rätt att tycka, hata vem du vill. Men det spelar  
ingen roll. Pelle och Olle kan också ha barn och så är det. (Pontus) 

 
Utifrån ovanstående citat uttrycker Pontus en jämställdhetsagenda som enligt honom 
genomsyrar stora delar av hans undervisning. Denna agenda kan härledas ur ett 
konstruktivistiskt ideologiskt perspektiv som betonar att samhälleliga fenomen, som 
exempelvis föräldraledighet, är socialt skapade och således både kan förändras och förbättras. 
Detta kunde på liknande sätt urskiljas i Mål 2:s framställning av föräldraledighet (se avsnitt 
5.1.1 ovan). Konstruktivismen ställer sig kritisk gentemot det normativa och naturliga, som i 
det här fallet kan exemplifieras genom förväntningar på att mamman ska vara hemma med 
barnet vilket även Pontus tar fasta på i sin undervisning om jämställdhet. 
 
I relation till undervisning om familjekonstellationer betonar Sarah framställningen av män 
och kvinnor i Mål 2, vilket bland annat synliggörs genom följande citat. 
 

 Jag tycker inte att den här boken [Mål 2] är så könsbestämd även om den är det ibland. På vissa 
ställen.  

Vissa bilder. Könsstereotypa eller stereotypa överhuvudtaget vilket jag kan tänka ‘varför?’. Då kan 
man  

nästan låta bli att ha människor på bilderna. Sånt kan störa mig jättemycket. Vissa saker… ja men  
arbeten och så /.../Mestadels när det är människor med som det blir könssterotypt av någon anledning,  
när de intervjuar någon… eller ja påhittade intervjuer, men annars tycker jag faktiskt den är okej.  
(Sarah) 

 
Detta tyder på att informanten ställer sig kritisk mot det normala och naturliga som förmedlas 
och aktualiseras i läroboken när bilder och intervjuer speglar en normativ struktur. Det 
innebär att Sarah i någon mån erkänner den essentialistiska ideologiproduktion som 
framställs i läromedlet men i och med hennes ställningstagande i att det är onödigt att 
förmedla en sådan bild visar sig en spänning mellan essentialismen och konstruktivismen. Att 
informanterna väljer att belysa och betona olika sociala praktiker inom fältet av 
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familjekonstellationer kan förstås utifrån att ett konstruktivistiskt ideologiskt budskap ska 
förmedlas.  
 
Analysen av den lärarledda undervisningen gällande familjekonstellationer både skiljer sig 
och liknar läroboken (se frågeställning två). Den största skillnaden avseende just 
familjekonstellationer var att lärarna allt mer visade på en konstruktivistisk 
ideologiproduktion. Detta gjordes genom att inta en normkritisk position och att i sin 
undervisning lyfta alternativa och olika familjekonstellationer, en aspekt som läromedlet 
saknade. Läromedlet innefattar dock en jämställdhetsagenda vilket kan liknas vid vad lärarna 
uttryckte när de exempelvis lyfte föräldraledighet och pappaledighet som på vissa sätt gick i 
samma riktning som läromedlet. Gällande hur kön, könsmönster och jämställdhet 
förmedlades (se frågeställning ett) visade analysen att i relation till familjekonstellationer 
strävade lärarna dels efter att tala i mer generella termer då det fanns en medvetenhet av att 
det för eleverna kunde vara ett känsligt område. Samtidigt lyfts ständigt flera olika möjliga 
variationer av just kön och könsmönster genom typer av frågor som lärarna ställer men också 
i hur information når fram under lektionstid. 

5.2 Kompetenser, yrkesval och arbetsrelaterade preferenser 
Arbetsrelaterad information är en aspekt som synliggörs både i Mål 2 och utifrån 
intervjumaterialet. Utifrån en köns- och jämställdhetsaspekt framställs män och kvinnor som 
representanter för skilda yrken med olika förväntningar och krav på sin arbetsplats. I denna 
del av analysen besvaras frågeställning ett och två ytterligare genom flera exempel. 

5.2.1 Yrkesrelaterade framställningar Mål 2 
Läroboken beskriver flera yrken och de fiktiva personerna får redogöra för yrkesrelaterade 
drömmar, presentera sitt nuvarande yrke och motivera sina karriärval. I Mål 2 beskrivs totalt 
elva stycken kvinnor arbeta med omhändertagande yrken som innefattar socialt arbete, 
exempelvis sjuksköterska, barnsköterska eller hemtjänstbiträde. Endast två män framställs 
som verksamma inom omhändertagande yrken då en arbetar som lärare och en annan som 
sjuksköterska. I övrigt beskrivs männen i Mål 2 utöva yrken som bilmekaniker, snickare, 
skogshuggare och elektriker. 
 

Marianne, 63 år: Som barn lekte jag med dockor/.../ Jag ville bli sjuksköterska och det blev jag. 
Mohammed, 43 år: /.../jag gillade att snickra. Så jag utbildade mig till snickare. (Bearbetad text ur Mål 
2 2013:86)    

 
Marianne och Mohammed är två exempel på när könskodade yrken framställs i Mål 2. I vissa 
exempel kan man dock ana en medvetenhet hos författarna om att inte endast beskriva vad 
som kan uppfattas som just könskodade egenskaper och yrken utan även ta med fall som kan 
anses falla utanför normen. Bland annat beskrivs hur en man vid namn Niklas arbetar som 
sjuksköterska vilket vanligtvis klassas som ett kvinnodominerande yrke. Värt att notera är att 
i detta fall motiverar inte Niklas sitt karriärval med någon form av omhändertagande som i 
exemplet med Marianne utan Niklas talar istället om närhet till hemmet och bra arbetstider 
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som anledningar till yrkesvalet (Mål 2 2013: 178). Utifrån kapitlets diskussionsfrågor ombeds 
eleverna diskutera om det finns några yrken som passar särskilt bra för män respektive 
kvinnor vilket tyder på att författarna vill utmana etablerade föreställningsideal och eventuellt 
möjliggöra för diskussioner i klassrummet (Ibid: 86). Detta rådande ideal kan ses utifrån en 
essentialistisk ideologiproduktion eftersom skillnaderna ses som ett naturligt resultat av vilket 
kön som individerna tillhör. Samtidigt kan man också se tendenser av en konstruktivistisk 
ideologiproduktion där det essentialistiska föreställningsidealet utmanas. Exempelvis 
beskrivs vid ett tillfälle en kvinna som arbetar som byggnadsarbetare vilket då ses som ett 
incitament på att yrkesbeskrivningarna kan ha en socialt förankrad beståndsdel.  
 
En annan aspekt utifrån det innehållsmässiga materialet om jobb och arbete i Mål 2 (2013) är 
fördelningen av manliga yrken utövade av kvinnor och tvärtom. Totalt beskrivs fyra stycken 
kvinnor arbeta med ett normativt manligt arbete utifrån hur dessa yrken tidigare framställts i 
boken. Motsatsvis, och som tidigare nämnt, utifrån det manliga perspektivet arbetar två män 
med kvinnligt kodade yrken vilka i det här fallet är lärare och sjuksköterska. Således utgör 
kvinnor som arbetar med manliga yrken dubbelt så många som män som arbetar med 
kvinnliga yrken. I och med denna framställning aktualiseras att yrken i Sverige inte behöver 
vara kopplade till ett särskilt kön vilket tyder på en konstruktivistisk ideologisk utgångspunkt 
om att det som lockar individer till ett särskilt yrke är socialt konstruerat. Detta väcker dock 
en motstridighet då det framställs som vanligare att kvinnor utövar mansdominerade yrken än 
tvärtom, vilket i sin tur visar på en essentialistisk idé om att det trots allt är biologiska 
skillnader som styr vilka val man väljer i arbetslivet. Att kvinnor tycks ha lättare att träda in i 
vad som stereotypiskt kallats för manligt är inte en slump utan kan härledas från allmänna 
politiska diskussioner i samhället. Det syns exempelvis i rubriken i 150 år av feminism – från 
kvinnosak till jämställdhetspolitik publicerad av Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i 
Göteborg. Texten redogör för feminismens historia från då till nutid och lyfter bland annat 
hur det gått från en kvinnofråga till en fråga om jämställdhet. År 2018 publiceras en artikel i 
Aftonbladet åsikt som riktar sig till män och pojkar och deras tid att förändras till att bli “mer 
som kvinnor” (Se Aftonbladet Män behöver bli mer som kvinnor). Diskussionen visar på hur 
det under en längre period har varit kvinnor som kämpat efter att få inta samma roller, 
rättigheter och positioner som män och att det först på senare år varit det omvända för män 
vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför det också är vanligare för kvinnor att 
träda in i mansroller men inte tvärtom i läromedlet.  
 
Parallellt med ovanstående resonemang framställs en dimension av en arbetsmässig 
könsautonomi i förhållande till detta. I det fall när en kvinna arbetar som byggarbetare 
framställs är det ändå som atypiskt eftersom majoriteten män beskrivs inneha det yrket vidare 
i boken. Det arbetsmässiga byggarbetarfältet domineras av män då sju stycken arbetar med 
byggrelaterade arbeten, såsom snickare eller elektriker, vilket visar på att de besitter en 
könsautonomi inom fältet. På samma vis kan en koppling dras mellan hur Niklas som arbetar 
som sjuksköterska är ensam man inom detta vårdrelaterade yrke i boken medan detta fält i 
övrigt representeras av fem stycken kvinnliga arbetare. Spänningen mellan konstruktivismen 
och essentialismen representeras tydligt utifrån detta exempel. Å ena sidan framställs att 



 37 

yrken inte behöver vara relaterade till ett specifikt kön samtidigt som å andra sidan antalet av 
de könsdominerande yrkena tydligt kopplas till respektive kön.  
 
Lönefrågor figurerar ofta i Mål 2 i förhållande till aktörernas arbetsbeskrivningar. Ett 
exempel utgörs av att en kvinna och tre män får besvara frågan “vad är viktigt i ett arbete?” 
(Mål 2 2013:178f). Eleverna får tre alternativ ställda till sig relaterat till varje person och 
alternativen lyder hög lön, intressanta arbetsuppgifter, medbestämmande, resor i arbetet, bra 
arbetstider och närhet till jobbet. Ett alternativ är rätt och två är felaktiga för vardera person. 
De två männen i frågan har alternativet hög lön att välja mellan medan kvinnan istället har 
alternativet bra arbetstider (Ibid). Här framställs tendenser för ideologiska 
bakgrundsantaganden som spelar roll i framställningen av vad som är kvinnligt respektive 
manligt. Det kan anses könsnormativt att männen är de som förespråkar hög lön medan det 
för kvinnan inte utgör ett alternativ. Detta kan kopplas till diskussioner om löner som under 
en lång tid pågått i Sverige gällande dels att det finns en icke jämställd arbetsmarknad men 
också bilden av att det är negativt och felaktigt. Det har även diskuterats hur det i just 
kvinnodominerade yrken är lägre löner än i mansdominerade vilket återspeglas i detta avsnitt 
(Regeringskansliet 2016). Den essentialistiska ideologiska grundtanken om könens särart 
framställs i detta resonemang eftersom en skillnad uttryckligen beskrivs men ingen 
föreställning om att detta skulle härstamma ur en socialt skapad process nämns. 
 
Liknande resonemang återfinns under rubriken Vad ska Ellen jobba med? där Ellen 
diskuterar med sin man om att eventuellt byta jobb till sitt drömyrke som ung. Jonas 
poängterar i slutat av konversationen att Ellen troligtvis kommer att tjäna mindre på det nya 
jobbet (Mål 2 2013:173). Detta exemplifieras ytterligare under övningsuppgifterna i Mål 2. 
 

Jonas tjänar _________ än Ellen (mycket) 
Jonas tjänar _________ i familjen Åberg (mycket) 
Ellen arbetar _________ än Jonas (mindre) 
(Bearbetad text ur Mål 2 2013:199) 

 
Denna framställning tyder på att mannen finner lönen som viktig i arbetet medan kvinnan 
snarare talar om drömmar och intressen i förhållande till yrket. Det illustrerar en 
könsnormativ föreställning om vad som anses vara viktigt respektive mindre viktigt i 
arbetslivet beroende på vilket kön det talas om. 
 
Analysen av Mål 2 gällande kompetens och yrkesval visar en framställning av att kön, 
könsmönster och jämställdhet (se frågeställning ett) i viss mån påvisade motstridigheter. 
Bland annat framställde Mål 2 i en stor utsträckning yrken kopplade till ett visst kön. Kvinnor 
hade i högre utsträckning vad som kan anses vara kvinnligt kodade yrken och män hade i 
högre utsträckning manligt kodade yrken. Detta analyserades även som en typ av 
essentialistisk ideologiproduktion. Samtidigt visade några exempel motsatsen där en 
jämställdhetssträvan kunde anas genom att typiskt manliga namn hade kvinnliga yrke och 
vice versa. Här sågs en spänning mellan en essentialistisk och konstruktivistisk 
ideologiproduktion. 
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5.2.2 Yrkesrelaterad förmedling utifrån lärarledd undervisning  

Pontus uttryckte att diskussioner kring vilka yrken en som man eller kvinna kan ha var ett 
område som var aktuellt i undervisningen. Han berättade om ett tillfälle då han ställt eleverna 
frågan “Vilka yrken kan du ha som man eller kvinna?” Svaren blev enligt Pontus att man kan 
ha samma, men efteråt följde en diskussion om att fysiskt sett kunde kvinnor ha svårare att 
klara av vissa yrken såsom exempelvis byggarbetare. Under intervjun är Pontus väldigt tydlig 
med att påpeka att de nyanlända eleverna besitter mycket kunskap men att de fortfarande 
behöver utmanas. Samtidigt kan man ana föreställningar om hur Pontus tänker sig att 
eleverna kommer svara. Det finns en medvetenhet som grundas i att de nyanlända eleverna 
kommer utgå från att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Vidare i Pontus 
resonemang beskriver han problematiken med att anse att kvinnan inte skulle klara av denna 
typ av arbete och att han efter lektionen uppfattar att många elever fått en så kallad ’aha-
upplevelse’ och insikter när det lämnar undervisningstillfället. Detta tyder ännu en gång på en 
aktiv strävan efter en jämställdhet som bottnar i en konstruktivistisk ideologiproduktion. 
Även Sarah berättar hur hon undervisar om arbete kopplat till jämställdhet och kön.  
 

Jag försöker tänka på det och berättar också mycket om vilka jobb man kan ha i Sverige...som kvinna  
och man, alltså, till exempel hur det har förändrats, när jag var liten var alla busschaufförer män och  
idag är det inte alls så i Sverige... så brukar de jämföra… det skulle aldrig hända i Pakistan till exempel,  
där är alla kvinnor hemma. (Sarah) 

 
Sarah påtalar en historisk skildring som hon lyfter i sin undervisning där Sverige tidigare har 
varit mindre jämställd i jämförelse med idag. Hon lyfter hur yrken har förändrats och inte 
längre är oavkortat könskodade. Detta kan också tyda på en strävan efter en mer 
konstruktivistisk ideologiproduktion som på många sätt kan ses stämma överens med det 
politiska klimatet. Informanten Markus redogör för att många av hans elever är unga killar 
som framförallt vill få arbeten eller utbildning i vad som kan anses som typiskt manliga 
yrken, exempelvis snickare och mekaniker. Under intervjun reflekterar Markus över sin egen 
roll i undervisningen och sin egen medvetenhet i egenskap av lärare på språkintroduktion. 
Markus är den lärare som använt sig av noveller och inte Mål 2 som läromedel och i en 
diskussion om hur framställningen av kön i böckerna berättar Markus hur han innan intervjun 
gått igenom läromedlen och upptäckt att det finns en låg representation av kvinnor. Under 
intervjun upplevs Markus väl medveten om framställningen om normer och värderingar i 
undervisningen vilket många gånger tyder på just en strävan efter en mer konstruktivistisk 
ideologisk utgångspunkt. Samtidigt illustrerar Markus med detta uttalande en ideologisk 
spänning. Det läromedel som Markus använder tycks baseras på en essentialistisk 
ideologiproduktion genom exempelvis en avsaknad av kvinnor trots att han uttrycker en stark 
medvetenhet av vad som kan uppfattas som motsatsen. 
 
För att återkoppla till Mål 2 och den kvantitativa aspekten av att kvinnor i fler fall återfinns i 
typiskt manliga yrken än tvärtom. Detta var även något som uppmärksammades under 
intervjun med Pontus där denna framställning kom på tal. Pontus berättar hur han i 
undervisningen ofta ville ge exempel på när kvinnor träder in i mer traditionella manliga 
intressen och yrken.  
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/.../Ibland visar jag filmer på kvinnor som gör saker kvinnor inte vanligtvis gör/.../Jag trycker väl lite på  
kvinnor kan, men inte på det sättet. Jag försöker alltid att ha en ganska machoattityd när jag pratar om  
vad kvinnor kan /.../Det jag pratar om betyder inte att man behöver vara tråkig, artig och korrekt utan  
det handlar om icke rasism, icke homofobi, det handlar om feminism/.../. (Pontus) 

 
Likt Mål 2 ger Pontus fler exempel på när kvinnan kunde träda i manliga områden men inte 
det motsatta. Oavsett visar detta på en insikt utifrån en konstruktivistisk ideologiproduktion 
med betoning på framställningen av sociala konstruktioner. I diskussionen nämner Pontus att 
han inte reflekterat över detta tidigare men efter samtalet kommer vara medveten om dessa 
framställningar och skillnader i framtiden. Även informanten Åsa beskriver att hon reflekterat 
över hur yrkesframställningar porträtteras i Mål 2 beroende på vilket kön som utför yrkena. 
Detta ger upphov till att Åsa kompletterar denna aspekt av undervisningen genom att 
problematisera denna framställning och samtidigt visa på variationer. 
 

Det där pratar vi ofta om [yrkesframställningar] att det ser annorlunda ut i verkligheten och att det finns  
en aktiv strävan i att göra alla yrken tillgängliga för båda könen så mycket det går /.../ Jag skräder inte  
orden att ett mer jämlikt samhälle är ett mer välmående samhälle. (Åsa) 
 

Åsa uttrycker att det för henne är viktigt att införliva ett jämställdhetstänk i yrkesrelaterad 
undervisning vilket exempelvis genomförs genom att diskutera löneskillnader mellan män 
och kvinnor. Genom att förmedla en jämställdhetsagenda utifrån yrkes-och lönefrågor 
förmedlar Åsa en konstruktivistisk ideologiproduktion av att yrkesspecifika roller och 
förutsättningar är socialt skapat och således kan reformeras och förbättras. Åsa intar en 
medveten position i förhållande till hur genusordningen framställs i yrken utifrån att antingen 
det ena eller andra könet är dominerande inom särskilda fält.  
 
Lärarledd undervisning gällande yrken och kompetens visade till skillnad från läromedlet (se 
frågeställning två) på en något mer konstruktivistisk ideologiproduktion. De båda delarna i 
undervisningen hade dock delar som också liknade varandra till viss del, exempelvis genom 
att illustrera exempel där kvinnor kan ha vad som anses typiskt manliga yrken. Gällande hur 
kön, könsmönster och jämställdhet förmedlas (se frågeställning ett) visade analysen av 
intervjuerna att i relation till yrken och kompetens diskuteras just frågor om både kön och 
jämställdhet där lärarna aktivt genom exempel och genom information om hur det går till i 
Sverige strävar efter jämställdhet där kön inte ska ha en avgörande roll för exempelvis 
yrkesval.  

5.3 Heteronormen 
Med heteronormen menar vi i denna uppsats en bild av heterosexuella relationer som i 
samhället på många vis anses som norm medan andra sexuella läggningar klassas som icke 
normativa. I detta avsnitt diskuteras framställningen och förmedlingen av relationer i 
läromedlet och lärarledd undervisning där heteronormen synliggörs. Frågeställningarna ett 
och två är de som analysen i detta avsnitt framförallt tar fasta på. 
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5.3.1 Heterosexuella relationer i Mål 2 

Boken lyfter flera fiktiva karaktärer som deltar i parrelationer. Det gestaltas genom 
tonårsrelationer, äldre par som varit gifta länge och vuxna som planerar ett bröllop. Alla 
dessa parrelationer är uteslutande heterosexuella och vi tycker oss således se en tydlig 
heteronorm genom hela boken. Några exempel där heteronormen förekommer är i exempel 
av typiska familjeideal vilket redogörs för ovan i avsnitt 5.1.1. Här är alla fiktiva familjer 
heterosexuella par eller frånskilda heterosexuella par men boken lyfter även andra relationer 
som än inte klassas som familj. Ett annat exempel är den relationella dynamiken mellan Olle 
och Tina, som uttryckligen beskrivs som vänner vilket förändras när Olle verkar vilja 
utveckla relationen. 
 

En kväll vill Olle bjuda Tina på middag, men hon sa att hon var upptagen. Hon skulle åka hem till sin  
mamma, sa hon /.../ Plötsligt såg han [Olle] Tina promenera på gatan tillsammans med en man.  
/.../Varför berättade hon inte att hon hade en pojkvän? (Bearbetad text ur Mål 2 2013:130) 

 
Ovanstående citat exemplifierar heteronormen i Mål 2 genom att Olle dels är intresserad av 
Tina men även att han antar att mannen som Tina umgås med är hennes partner och inte en 
vän. I Sverige idag är det ett känt faktum att Hbtq-rörelsen berör en stor grupp människor 
men trots detta utgår normen från heterosexualitet. Detta kan härledas till essentialismens 
ideologiska grundtankar. Trots att man flertalet gånger i boken tycks lyfta jämställdhet och 
kvinnor och mäns lika rättigheter verkar diskussionen stanna av där och inte på något ställe 
lyfts personer som inte utgör normen för de binära könen eller deltar i samkönade relationer. 
Den konstruktivistiska ideologiproduktionen saknas helt i denna framställning av relationella 
sammansättningar då inget indikerar på förekomsten av variationer utifrån sociala 
konstruktioner.  
 
Heteronormen i Mål 2 synliggörs även i kapitel 16 Hanna och Emil. I avsnittet för Hanna och 
Emil en dialog angående deras relation. 
 

/…/ ’Jag har ju sett dig på stan med andra tjejer’/…/ ’Äh’, svarade Emil. ’Det var bara kompisar’/…/  
Emil säger att tjejerna som han träffade bara var kompisar. Vad tror Hanna? Vad tror du? (Bearbetad  
text ur Mål 2 2013:125) 
 

I exemplet visar det sig att Hanna sett Emil umgås med andra tjejer och drar slutsatsen att 
Emil inte längre är intresserad av henne. En motstridig bild av könsöverskridande 
vänskapsrelationer förmedlas utifrån dessa exempel i Mål 2. En framställning av att man i 
Sverige kan umgås som vänner mellan könen utmanas när de fiktiva personernas berättelser 
visar på en ifrågasättande aspekt avseende detta. Detta kan ses som en härledning från en 
essentialistisk ideologiproduktion eftersom det relationella ifrågasättandet inte framställs när 
samkönade individer umgås. Premissen utgår i dessa fall från att samkönade aktörer endast är 
vänner, och inget mer än så. I förhållande till detta framställs en ideologisk spänning. Dels 
försöker författarna genomgående i kapitlet beskriva hur vänskapsrelationer mellan könen är 
vanligt förekommande, vilket kan ses som en antydan till den mer konstruktivistiska 
ideologin utifrån en relationell, socialt konstruerad dimension.  
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Läromedlet Mål 2 visade tydligt gällande hur kön, könsmönster och jämställdhet i 
förhållande till heteronormen framförallt hade en essentialistisk ideologiproduktion. I 
framställningen av relationer (se frågeställning ett) var det genomgående endast 
heterosexuella relationer som framträdde. Även om boken påvisade en jämställdhetssträvan 
där vänskapsrelationer inte behöver vara kopplade till ett specifikt kön fick en del av dessa 
vänskapliga relationer problem då det beskrevs finnas någon form av kärleksrelaterad 
spänning mellan parterna som grundade sig i att det handlade om en man och en kvinna.  

5.3.2 Heterosexuella relationer utifrån lärarledd undervisning  
Samtliga informanterna lyfte heterosexualitet i relation till jämställdhet som förmedlas under 
lektionerna. Enligt Åsa arbetar hon aktivt med att lyfta ämnet både under lektionstid men 
även i skolan generellt.  
 

Vi har haft en Hbtq-ansvarig lärare på vår enhet. Jag vet också att skolhälsovården har pratat om  
homosexualitet och alla människors lika värde och att man inte dömer människor utifrån en sexuell  
läggning. (Åsa) 

 
Citatet och Åsas inställning under intervjun visar i detta avseende på en konstruktivistisk 
ideologisk utgångspunkt. Att hon lyfter vikten av alla människors lika värde i relation till 
sexuella läggningar visar på en föreställning av att relationer är socialt skapat och inte endast 
grundat i biologi. Informanten Markus lyfter under intervjun att ämnet jämställdhet på flera 
vis ständigt präglar undervisningen. Heteronormen innebär som tidigare uttryckt att allt som 
inte infaller under ramen för heterosexualitet uppfattas som avvikande och onormalt. Markus 
beskriver att han i undervisningen framhäver olika sexuella läggningar. Bland annat hade 
skolan fått besök av RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) som explicit hållit 
lektioner i ämnet. Detta mottogs enligt Markus på olika sätt av eleverna. Övervägande ansåg 
han att det accepteras men att vissa elever kunde uttrycka att det inte kunde se exempelvis 
homosexualitet som naturligt eller normalt. Under intervjun drog Markus även paralleller till 
religionsfrihet och diskussioner som framkommit i relation till det. Här uppfattade Markus 
det som att likt homosexualitet kunde eleverna förstå religionsfrihet och vad det innebär men 
det som blev mer centralt var att det inte enbart innebär förståelse utan också acceptans. 
Nedan återfinns resonemang hos både Markus och Sarah när heteronormen utmanats och 
uppmärksammats i undervisningen. 
 

/.../Vi har sett filmen Fucking Åmål på sprint [språkintroduktion] /.../där är det ju tjejer som är i fokus.  
Killarna framställs ju som nästan lite lustiga /.../ Det är tjejerna som är i fokus och tjejerna som är  
starka och just homosexualitet … och det diskuterades. De tyckte filmen var väldigt bra /.../Det kom  
också fram saker att... det var en som var tydlig med att jag accepterar homosexualitet men jag tycker  
inte att det är naturligt /.../jag upplever att de intellektuellt sett förstår att det är okej i Sverige... sen vad  
de känner innerst inne det vet jag inte. Vissa är ärliga med det andra inte. Men jag tror att de flesta  
accepterar det. (Markus) 

 
Markus använde en film som verktyg för att öppna diskussion i ämnet. Även Sarah närmar 
sig ämnet men använder sig av mer direkta strategier.  
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/.../det var någon gång förut som jag frågade om de varit kära…någon av dem.. har du varit kär i en  
flicka eller en pojke... och då blir de ju oftast ‘Va?!’ [Imiterar äcklad elevröst] ‘Jaa det kan man ju vara’  
[citerar sig själv med annat tonläge] säger jag. (Sarah) 

 
Under intervjun med Sarah framkommer det att sexualitet ofta kom på tal i samband med 
undervisning om jämställdhet. Sarah beskriver hur hon medvetet försöker ställa frågor och ge 
exempel som inte stämmer överens med den heterosexuella normen. Både Markus och Sarah 
utmanar den heterosexuella dominansen dels för att komplettera läromedlen men också för att 
visa eleverna en bild av hur det fungerar i Sverige. Detta kan härledas ur en konstruktivistisk 
grundtanke om att visa på variationer i relationer och att heteronormen inte är uttömmande. 
Genom att samtala kring sexuella läggningar förutom heteronormen och visa eleverna 
exempel på hur andra relationella konstellationer kan tas i uttryck förmedlas en 
konstruktivistisk ideologiproduktion till eleverna. Det innebär således att sexuella läggningar 
förmedlas som något förändringsbart och socialt skapat som visar sig genom mänsklig 
interaktion. Detta ställs på sin spets genom att undervisningen som berör detta ämne 
ifrågasätter det normala eller naturliga som i sin tur kan härledas ur ett essentialistiskt 
perspektiv. Intervjun med Pontus visar likheter med ovanstående hur undervisningen kretsar 
kring diskussioner kring sexuella läggningar. Han beskriver en medvetenhet i att neutralisera 
homosexualitet och andra icke normativa sexuella läggningar till eleverna. 
 

/.../jag ger också nästan alltid exempel på att ‘så skaffar du [eleverna] en flickvän eller pojkvän’ det är  
också en sådan grej att det säger jag alltid, det är självklart/.../Och det försöker jag alltid säga bara  
[stark betoning] i förbifarten, så att det är så självklart att jag behöver inte ens trycka på det. (Pontus) 

 
Pontus resonerar kring att det inte bara är viktigt att använda exempel på andra läggningar än 
heterosexualitet utan att det också är viktigt att göra det på ett avdramatiserat sätt. Enligt 
Pontus arbetar han för att normalisera alternativa sexuella läggningar i undervisningen. Detta 
visar på en konstruktivistisk grundad ideologi i och med att det inte endast handlar om 
acceptans utan även kritiserar det normala. Generellt under intervjuerna gällande sexualitet 
och heteronormen är alla lärare i studien väl medvetna om framställningar av detta. Analysen 
genererar i en skillnad (se frågeställning ett och två) inom detta område mellan läromedlet 
och lärarnas undervisning där Mål 2 å ena sidan har en starkt essentialistisk ideologisk grund 
i detta ämne medan lärarna å andra sidan har en starkt konstruktivistisk. Spänningen tycks 
därför återfinnas mellan lärarna och läromedlet i undervisningen men inte i de två delarna var 
för sig. När boken helt saknade relationer som inte klassas som heterosexuella gjorde lärarna 
det motsatta och försöker ideligen framhäva varianter av sexuella läggningar och relationer i 
sin undervisning.  
 
5.4 Antaganden om nyanlända elevers normer och värderingar  
Utifrån de ideologiska parametrarna essentialism och konstruktivism betonades 
ideologiproduktioner utifrån läromedlet och undervisningen härlett ur förmedlingen och 
framställningen av kön, könsmönster och jämställdhet. Utifrån läromedlet och intervjuerna 
med lärarna centraliseras en aspekt som berör kontrasteringar mellan elevernas hemländer 
och Sverige. Skildringen mellan svensk kontra icke-svensk i relation till undervisning om 
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kön, könsmönster och jämställdhet kommer därför vidare att diskuteras nedan utifrån Mattlar 
användning av begreppet hegemoni. I detta avsnitt besvaras frågeställning tre:   
 
Hur förhåller sig denna ideologiproduktion till hur normer gällande det svenska samhällets 
värderingar framställs och förmedlas i kontrast till antaganden om målgruppens normer och 
värderingar? 

5.4.1 Jämställdhetsrelaterade normer och värderingar 
Utifrån Mål 2 framställs delad föräldraledighet som en svensk, normativ utgångspunkt. 
Genom diskussionsfrågor uppmanas eleverna att jämföra förfaranden med sina hemländer 
vilket indikerar bakomliggande antaganden om hur det ser ut i de nyanlända elevernas 
hemländer.  
 

Diskutera. 
1 Kan man vara föräldraledig i ditt hemland?  
2 Vem tar hand om barnen i ditt hemland? /.../. (Bearbetad text ur Mål 2 2013:97) 
 

Utifrån begreppsapparaten kan det tolkas som att det finns en form av svensk hegemoni i 
framställningen av föräldraledighet. Genom att framställa det svenska samhället som norm 
och de nyanlända elevernas hemländer som vad som kan uppfattas som ‘de andra’ indikeras 
den dominerande gruppens ledarställning och andra uppfattningar, samhälleliga funktioner 
och värderingar som underordnade. Målgruppen nyanlända elever förväntas besitta en 
hegemonisträvan av anpassning till ‘svenskheten’. Gällande familj framställer boken flera 
liknande exempel. Bland annat får eleverna i uppgift att besvara frågor kring egna åsikter om 
vem som borde göra vad i hemmet samt diskutera hur det ser ut i deras hemländer. Budskap 
om sunt samhälleligt förnuft, svenska traditioner och levnadsnormer inkluderas i 
undervisningen i det här fallet, vilken tyder på en svensk hegemoni härlett ur den 
dominerande gruppens ledarställning. I Mål 2 framställs en aktiv strävan efter att bryta 
könsmönster avseende exempelvis hushållsarbete och föräldraledighet vilket illustrerar den 
svenska jämställdhetsutvecklingen som en social konstruktion vilket analysen tidigare visat, 
men samtidigt synliggörs en svensk, hegemonisk hierarki som dominerande och elevernas 
hemländer som underordnade vilket visar på en ideologisk spänning som präglar detta 
innehåll i läromedlet. 
  
Enligt informanten Sarah påtalar hon ofta för eleverna att det i Sverige råder äktenskapsfrihet 
och agaförbud. Att hon poängterar att det råder lagar och regler om relationer inom familjer i 
Sverige kan antas grunda sig i föreställningar, och eventuellt erfarenheter, om hur detta 
fungerar i de nyanländas hemländer.  
 

/.../det är liksom... lagen säger det, man får aldrig slå någon, man får inte slå sina barn... jag tar ofta upp  
det för jag tycker det är superviktigt /.../. (Sarah) 
 

I detta fall förmedlas den svenska hegemonin utifrån hur det går till på rätt sätt i det svenska 
samhället. De nyanlända eleverna förväntas lära sig vad som är sunt förnuft, moraliskt 
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accepterat och traditionsenligt i det svenska samhället vilket visar sig genom att den 
hegemoniska dominansen synliggörs i undervisningen. Vidare lyfter Sarah som tidigare 
beskrivet i analysen att Mål 2 brister i framställandet av alternativa familjekonstellationer 
vilket leder oss vidare till nästkommande resonemang. 
 
Genom Mål 2:s upprepning av redogörelser för endast en typ av familjekonstellation 
normaliseras traditioner och levnadsnormer som är grundläggande för det svenska samhället 
och blir av detta till sunt förnuft för mottagarna av texten. Det är ett uttryck för den svenska 
hegemonin vilket betonar kärnfamiljens dominans i samhället som överförs och framställs till 
nyanlända elever på språkintroduktion genom Mål 2. Enligt informanten Sarah finns det stora 
skillnader mellan Sverige och de nyanlända elevernas hemländer, vilket hon poängterar 
genom att påtala att kvinnor i exempelvis Pakistan (se citat i avsnitt 5.2.3) inte arbetar. 
Genom att Sarah och andra informanter inkluderade den svenska historiska skildringen i sin 
undervisning där eleverna skulle lära sig om då och nutid i förhållande till den svenska 
jämställdheten framträder en svensk hegemoni. Detta tyder återigen på en hegemonisk 
hållning som inbegriper förväntningar av de nyanlända eleverna. Genom att dels visa på en 
skillnad mellan Sverige och hemländerna och dessutom samtidigt göra samma skillnad 
mellan Sverige då och nu visas hur eleverna förväntas ‘nå upp’ till samma nivå som Sverige 
är på nu och därför i nuläget intar en position som underordnade. Liknande resonemang 
återfinns i föreliggande citat från informanten Pontus.  
 

För många av våra elever men framförallt de som kommer från Asien, Syrien och bort till Afghanistan  
har en människosyn som skiljer sig enormt mycket från vår och de har de ju från bröstmjölken mer  
eller mindre. Det är en väldigt konstig kvinnosyn och syn på homosexuella. Eller det har vi ju även här  
i Sverige på ett annat sätt så det kanske inte är konstigt på samma sätt. (Pontus) 

 
Det finns en svensk, hegemonisk aspekt i förhållande till informanternas uttalanden vilket 
bottnar i vad som i Sverige är att förstå som sunt förnuft och moraliskt accepterat gällande 
olika föreställningsideal i förhållande till värderingar om jämställdhet i Sverige kontra 
elevernas hemländer.  

5.4.2 Normer och värderingar om kön och könsmönster 
Mål 2:s presentation av yrken kan också analyseras utifrån en hegemonisk aspekt, bland 
annat utifrån att eleverna ombeds diskutera om det finns några yrken som passar särskilt bra 
för män respektive kvinnor (Mål 2 2013: 86). Detta tyder på ett antagande som grundar sig i 
en hegemonisk föreställning om att kvinnor och män hör hemma inom skilda yrken vilket då 
överförs genom Mål 2 och undervisningen i sig. Vi redogjorde tidigare i analysen även för 
könsrepresentativiteten i de olika yrkena vilket visade att å ena sidan framställs att yrken inte 
behöver vara relaterade till ett specifikt kön samtidigt som å andra sidan antalet av de 
könsdominerande yrkena tydligt kopplas till respektive kön. Denna representation visar på en 
hegemonisk grundtanke om att det i Sverige finns en möjlighet att som kvinna utöva ett 
manligt yrke eller tvärtom, men trots det hör det inte till vanligheterna då dessa yrken på ett 
strukturellt plan är nära sammankopplade till ett specifikt kön. Vidare ger boken fler 
yrkesrepresentativa exempel på ett hegemoniskt dominansförhållande. 



 45 

 
Daniel: Och lönen då? Tjänar du bra? 
Karin: Nej, men det räcker. 
(Bearbetad text ur Mål 2 2013:84) 

 
När vi lyfter lön utifrån läromedlet tidigare i analysen visar det sig att det sig att det i de flesta 
fall är just män som talar om lön och inte kvinnor. Det framställer en icke jämställd 
arbetsmarknad av en hegemoni som utifrån det manliga perspektivet dominerar arbetsfältet 
avseende högre inkomst. Mannen är den i exemplen som återkommande relateras till frågor 
om lön medan kvinnan i de flesta fall inte talar om det bortsett från de fall när en man först 
poängterat det åt henne. I Mål 2 nämns inte uttryckligen några värderingar kring huruvida 
denna hegemoni är önskvärd eller i ett behov av utveckling vilket tyder på en essentialistisk 
ideologi där skillnader i jämställdhet beskrivs som biologiskt förankrade och ett resultat av 
evolutionära faktorer. Den hegemoniska aspekten utifrån arbetsmarknaden representeras 
genom att löneskillnader normaliseras och framställs som härlett ur sunt förnuft. Genom att 
löneskillnader och yrkesskillnader förmedlas i Mål 2 utifrån en särartstanke och inte 
ifrågasätts framställs denna praktik som grundläggande och styrande för det svenska 
samhället. 
 
Ett annat avsnitt i Mål 2 innehåller bilder av män och kvinnor som umgås på olika vis. Detta 
följs av frågeställningen “Skulle detta kunna vara i ditt hemland? Varför? Varför inte?” (Mål 
2 2013:146f). Detta kan förstås som ett exempel på ett dominerande föreställningsideal där 
tvåsamhet och heterosexuella relationer utgör idealet och levnadsnormen i det svenska 
samhället, vilket problematiseras ytterligare när svar från eleverna gällande detta efterfrågas. 
Vänskapliga relationer som består av både män och kvinnor är en svensk hegemonisk 
grundtanke som framställs utifrån dessa bilder. Frågan belyser också en trolig föreställning 
hos författarna som representerar en del av den svenska idealsamhället där det finns 
bakomliggande antaganden om hur dessa relationer fungerar och ser ut i de nyanlända 
elevernas hemländer. Liknande resonemang återfinns i ett exempel med tonårsparet Hanna 
och Emil, som även diskuterats tidigare i analysen under avsnitt 5.3.1 Heterosexuella 
relationer i Mål 2, där frågan framställs på följande vis. 

 
Vad finns det för likheter och skillnader mellan killar och tjejers sätt att umgås i Sverige och ditt  
hemland? /…/. (Mål 2 2013:125) 
 

Den utgångspunkt som analysen tidigare påvisat angående det svenska samhället som norm 
syns även här, vilket indikerar på att en svensk hegemoni också aktualiseras i detta fall om än 
med någon försiktighet eftersom att även likheter efterfrågas i detta exempel och inte enbart 
skillnader. I samband med att informanten Åsa uttrycker sig kring idealet om allas lika värde 
oavsett sexuell läggning framträder en distinktion mellan svenska värderingar och antaganden 
om hur sådana frågor behandlas i de nyanlända elevernas hemländer. 
 

Det är inte så vi beter oss i vårt land, eller ska bete oss /.../ man kan prata sig blå om massa rättigheter,  
friheter osv. Men värderingar sitter så oerhört djupt /.../ Det tar faktiskt ett par decennier att arbeta bort  
föreställningar och fördomar, om vi ska prata om sånt. (Åsa) 
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Enligt Åsa finns en distinktion mellan de nyanlända elevernas förståelse och acceptans 
gällande variationer av sexualitet och den svenska normativa utgångspunkten som beskrivs 
som regelrätt. Den svenska hegemonin synliggörs i det här fallet genom Åsas utgångspunkt 
att det tar lång tid att förändra och arbeta bort fördomar. Enligt informanten besitter de 
nyanlända eleverna predispositioner avseende fördomar vilket indikerar på att Åsa också 
besitter fördomar angående vad eleverna tänker och tycker kring ämnet sexualitet. 
 
Frågeställning tre ämnades att besvaras i detta avsnitt. Sammantaget visar analysen att 
framförallt läroboken men även flertalet lärare återkommande poängterar skildringen mellan 
att vara svensk och att vara icke-svensk. I en ideologiproduktion och i framställning och 
förmedling av kön, könsmönster och jämställdhet i de nyanländas undervisning visar 
analysen att detta ständigt görs genom dessa jämförelser. I de olika ämnena och temana som 
analysen berört blev det tydligt att kontrasteringar mellan svensk och icke svensk görs. Vi vill 
även tydliggöra att informanten Markus inte nämnts i detta avsnitt. Det beror på att Markus, 
till skillnad från övriga informanter, inte nämnde en åtskillnad eller beskrev tydliga 
jämförelser mellan Sverige och elevernas hemländer under intervjuns gång. 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur normer och värderingar framställs 
och förmedlas i lärarledd undervisning och i läromedlet Mål 2. Det kan konstateras att det 
finns spänningar mellan essentialistiska och konstruktivistiska ideologier vilket visar sig 
något tydligare i analysen av läromedlet än utifrån intervjumaterialet. Frågeställning ett löd 
Hur framställs och förmedlas kön, könsmönster och jämställdhet utifrån Mål 2 och lärarledd 
undervisning på språkintroduktion? Utifrån Mål 2 framställs en jämställdhetsagenda som 
härstammar ur den konstruktivistiska ideologin genom förmedlingen av att varken 
föräldraledighet eller hushållssysslor behöver vara knutna till ett särskilt kön. Samtidigt som 
denna agenda blir tydlig finns många motstridiga exempel som grundar sig i en allt mer 
essentialistisk ideologiproduktion, som exempelvis familjesammansättningar och 
relationspremisser. Resultatet visade även att i förhållande till yrkesrelaterade kompetenser 
framställdes en motstridig bild av vilka yrken som lämpade sig bäst för män respektive 
kvinnor. 
 
Frågeställning två formulerades på följande vis: Vilka likheter och skillnader finns mellan 
läromedlets och lärarnas ideologiproduktion kring kön, könsmönster och jämställdhet? 
Utifrån lärarnas utsagor kan både likheter och skillnader i relation till läromedlet hittas. 
Tydligast framträder en konstruktivistisk ideologi i lärarledd undervisning även om vissa 
motstridigheter kan påvisas genom exempelvis bristande variationer i 
undervisningsmaterialet. Motstridigheten kan ses som en likhet mellan de två 
undervisningsdelarna men samtidigt en skillnad då den var mindre framträdande i lärarnas 
utsagor. Dels handlar undervisningen om att förmedla alternativa förklaringar och 
normbrytande fenomen för att förändra etablerade strukturer. Samtidigt visar resultatet på den 
svenska hegemonins dominerande plats både i lärarledd undervisning och i Mål 2. Avseende 
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aspekter av kön och jämställdhet framställdes och förmedlades ofta genom jämförelser 
mellan Sverige och elevernas hemländer. Förmedlingen av den dominerande svenska 
hegemonin visar på hur lärare lutar sig mot denna för att hantera undervisning i kön, 
könsmönster och jämställdhet i likhet med Mål 2. Den största skillnaden i 
ideologiproduktionen mellan lärarledd undervisning och läromedlet tas upp under avsnitt 5.3 
Heteronormen, en avsaknad av normbrytande sexuella läggningar, det vill säga andra 
relationer än heterosexuella, gjorde att Mål 2 i detta avseende vilade på en stark 
essentialistisk grund. Det motsatta återfinns hos lärarna som på flera sätt kompletterade 
ämnet sexualitet och relationer utifrån vad Mål 2 saknade. I analysen tolkas detta som en 
stark konstruktivistisk ideologiproduktion.   
 
Uppsatsen tredje och sista frågeställning löd följande: Hur förhåller sig denna 
ideologiproduktion till hur normer gällande det svenska samhällets värderingar framställs 
och förmedlas i kontrast till antaganden om målgruppens normer och värderingar? 
Resultatet pekar på den svenska hegemonins dominerande plats både i lärarledd undervisning 
och i Mål 2. Avseende aspekter av kön och jämställdhet framställdes och förmedlades ofta 
genom jämförelser mellan Sverige och elevernas hemländer. Förmedlingen av den 
dominerande svenska hegemonin visar på hur lärare lutar sig mot denna för att hantera 
undervisning i kön, könsmönster och jämställdhet i likhet med Mål 2 
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6 Diskussion 
Följande avsnitt syftar till att placera studiens resultat i ett sammanhang genom att resultatet 
diskuteras och relateras till den tidigare forskningen inom området. Avslutningsvis 
presenteras förslag till framtida forskning. 

6.1 Överideologiska idéer, svåra att komma ifrån? 
Hur familjekonstellationer, intressen, yrken, relationer, kompetenser samt heteronormen 
framställs och förmedlas utifrån lärarledd undervisning och i läromedel visar på hur 
ideologiska budskap överförs till nyanlända eleverna på språkintroduktion. Värderingar om 
jämställdhet, kön och könsmönster vilar på dessa ideologiska implikationer vilket överförs 
genom undervisning. Budskapen förmedlar de levnadsnormer och traditioner som är att förstå 
som grundläggande för det svenska samhället. Att komma ifrån de svenska ideologierna om 
kön och jämställdhet är emellertid att förstå som svårt, om inte omöjligt, då det är i den 
kontexten lärarna verkar i och boken är skriven i. Dessa överideologiska idéer som bottnar i 
både essentialistiska och konstruktivistiska ideologierna synliggörs på olika sätt i 
undervisningen och i vissa fall finns en spänning mellan de två ideologierna utifrån olika 
perspektiv gällande samma fenomen.  
 
Den svenska hegemoniska aspekten synliggörs på flera sätt genom framställning och 
förmedling av olika svenska traditioner, värderingar och levnadssätt som i mångt och mycket 
är att förstå som överordnade gentemot de nyanlända elevernas tidigare erfarenheter. Detta 
resultat stöds bland annat av Mattlars studie som tydligt visade på den svenska kontra icke 
svenska distinktionen utifrån de läromedel han analyserade (2008). Även Kamalis studie av 
läromedel som visade på detta genom att framställa svenska normer och värderingar högre i 
hierarkin och därmed bidra till ett ‘vi och dem’- tänk. Enligt Kamali utgår läromedlen 
frekvent från skillnader mellan Sverige och de andra vilket skulle kunna förstärka 
segregationsproblematiken (2006). Níkleva och Rico-Martíns studie visar att lärarstudenter 
har föreställningar om nyanlända elever och en uppfattning av att dessa elever kräver vissa 
saker i undervisningen just på grund av att de kommer från en annan kultur (2017). Detta går 
i viss mån att se i vår studie genom att lärarna uttryckte en noggrannhet i att förklara det 
svenska samhällets normer och värderingar. Detta beskrevs inte var lika viktigt i reguljär 
undervisning, även om det även där kunde vara relevant. Schnacher med flera lyfter 
betydelsen av att de nyanlända eleverna är en del av ett positivt klassrumsklimat eftersom de 
ställs inför högre krav än ordinarie elever. Det positiva klassrumsklimatet bidrar till att 
eleverna identifierar sig med kontextens rådande normer och värderingar vilket enligt 
författarna är av vikt då anpassning till den rådande kontexten är ett utbildningsmässigt mål 
då eftersom vissa normer och värderingar behöver tas i beaktning för ett framgångsrikt 
lärande (2016). Detta liknar till stor del somliga av lärarnas utsagor kring hur de förstärker de 
svenska värderingarna i undervisningen. Flertalet lärare beskriver vikten av att lära de 
nyanlända eleverna om svenska värderingar och normer, Níkleva och Rico-Martíns studie 
skulle kunna användas som stöd till varför lärarna tycks anse denna lära som betydelsefull. 
Den tidigare forskningen visar framförallt på områden som är både viktiga för elevernas 
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välmående och lärande men också problemområden i skolsystemet. I kombination med denna 
uppsats resultat kan av detta därför påvisa förbättringsområden för den svenska skolans 
utbildningssystem gällande just nyanlända elever.  
 
Flera studier betonar nyanlända elevers egna upplevelser av utbildningen vilket bland annat 
återfinns i antologin skriven av Bunar, Nilsson Folke och Bouakaz med flera. Ett bra 
mottagande var av största vikt men resultaten i de olika studierna belyser en komplexitet 
inom området. ‘Vi och dem’- tänket och distinktionen mellan svensk och icke svensk som 
bland annat denna uppsats visat skulle kunna vara en av de bidragande faktorerna som delar 
av den tidigare forskningen definierat som just ett problem i utbildningen för nyanlända 
elever (Bunar m.fl. 2015). Förvisso visar Ljungberg i sin studie på en motsatt utgångspunkt. 
Hon redogör för att just på grund av att de nyanlända eleverna kommer från en annan kontext 
än den svenska behöver dessa elever få ett särskilt stöd i undervisning som gäller just normer, 
värderingar och jämställdhet. Elever med invandrarbakgrund har ett annat behov av särskilt 
stöd i skolan mot bakgrund till att de inte härstammar från en svensk kontext (Ljungberg 
2005). 

6.2 Skildringen av könsnormer – inte exklusivt för språkintroduktion 
Flera av informanterna i vår studie uttryckte ett behov av att komplettera läromedlet på grund 
av den bristfälliga framställningen av alternativa familjekonstellationer och sexuella 
läggningar i Mål 2. Å ena sidan framställer Mål 2 en heteronormativ grundtanke medan 
lärarna motsatsvis förmedlar en normbrytande framställning av exempelvis relationer och 
familjekonstellationer. Inom denna motsättning visar sig en diskrepans och spänning mellan 
ideologiska framställningar. Mål 2 är i detta sammanhang att förstå som essentialistiskt 
grundad medan lärarna tar fasta på en konstruktivistisk ideologisk ståndpunkt. Fine-David 
och Faas (2014) problematiserar skolans jämställdhetssträvan i sin studie. Detta kan även 
diskuteras utifrån denna studies resultat. 26,3 % av informanterna i Fine-David och Faas 
studie ansåg att läromedlets innehåll var könstereotypt, vilket kan relateras till vissa 
framställningar i Mål 2 samt hur de intervjuade lärarna ställde sig till denna fråga. Denna 
framställning visar på att problematiken med framställningen och förmedlingen av 
könsnormer inte är ett exklusivt problem på språkintroduktion utan förmodligen återfinns på 
flera nivåer inom utbildningssystemet. Även Mattlars resultat visar på att aspekter av kön och 
jämlikhet framställs utifrån traditionella könsroller (2008). 
 
6.3 Förbättringsområden inom nyanlända elevers utbildning 
Resultatet gällande den lärarledda undervisningen i denna studie visade skillnader mellan hur 
lärarna uppfattade de nyanlända elevernas kompetens. Vissa menade på att eleverna hade hög 
kompetens i många ämnen och behövde utmanas språkligt medan andra verkade ha en 
motsatt föreställning om att eleverna behövde gå långsammare framåt för att de saknade 
kunskaper. Även Hassan Sharifs studie visade att många av eleverna beskrev skillnader 
mellan de olika skolsystemen. Detta gjorde att eleverna ibland ställdes inför 
inlärningsproblem och förståelse för hur utbildning och undervisning går till i Sverige. Det är 
möjligt är att när läraren upplever att eleverna saknar viss kunskap är detta grundat i att det 
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snarare handlar om svårigheter i att förstå skolsystemet i Sverige och hur undervisningen 
praktiseras och egentligen inte svårigheter i ämneskunskaper. Även här finns kanske ett 
område för förbättring där eleverna möjligtvis skulle behöva mer stöd i studieteknik i 
förhållande till ett svenskt skolsystem vilket både denna uppsats och en del av den tidigare 
forskningen bekräftar. Bomström Ahos studie genererade liknande resultat, bland annat blev 
det tydligare att många av elevernas förkunskaper av bland annat utbildning och skolsystem 
hade en avgörande faktor för hur väl de tillgodogör sig utbildningen (2018). Utifrån vår 
uppsats kan det diskuteras om lärarnas upplevelser av hur mycket eleverna faktiskt kan är 
begränsade till språkkunskaper. Detta skulle kunna innebära, likt vad den tidigare 
forskningen tycks vara överens om, att eleverna besitter mer kunskaper än vad de lyckas 
förmedla till lärarna på grund av bristande språkliga kunskaper samt svårigheter i att förstå 
den svenska studietekniken. Vidare går diskussionen att koppla till avsnittet i den tidigare 
forskningen som berör språkliga svårigheter. Bland annat visar både Bunar, Bouakaz och 
Sharifs resultat att en av de största svårigheterna i undervisning för nyanlända handlar om just 
bristande språkkunskaper (Bunar m.fl. 2015; Sharif 2017).  

6.4 Reflektion och förslag på framtida forskning 
Syftet med denna studie var att nå kunskap om hur normer och värderingar framställs och 
förmedlas på språkintroduktion. Denna studies resultat visade att värderingar om 
jämställdhet, kön och könsmönster framställs och förmedlas genom Mål 2 och lärarledd 
undervisning utifrån hur läroboken och lärarna undervisar om dessa värderingar i förhållande 
till exempelvis familjesammansättningar och relationer. Detta bottnar även i en 
ideologiproduktion härledd ur essentialismen och konstruktivismen, där läroboken intog en 
tydligare essentialistisk ideologiproduktion än den lärarledda undervisningen samtidigt som 
det fanns inslag av den konstruktivistiska. Motsatsvis intog den lärarledda undervisningen en 
mer konstruktivistisk ideologiproduktion trots att den essentialistiska aspekten också 
stundtals synliggjordes. I förhållande till värderingar om det svenska samhället framträdde 
antaganden om målgruppens värderingar både i Mål 2 och i lärarledd undervisning. 
 
Informanten Markus som inte använder Mål 2 i sin undervisning kan till viss del jämföras 
med de lärare som använder Mål 2 i sin undervisning. Under undersökningens gång visade 
det sig att på vissa vis fanns det en skillnad mellan intervjun med Markus och övriga 
informanter som skulle kunna härledas från de faktum att Markus till skillnad från de andra 
inte använde sig av Mål 2. Delvis blev samtalsämnena med Markus annorlunda, exempelvis 
talade han mindre om ämnet familj, men kanske framförallt så gjorde Markus mindre 
kopplingar mellan svensk kontra icke svensk i sina uttalanden. Om detta grundar sig i olika 
läromedel är såklart svårt att säga, dock är det en möjlighet att övriga informanter i viss mån 
styrs av de läromedel som används i undervisningen. Mål 2 har, som analysen visat, fokuserat 
mycket dels på familj men också genomgående gjort poängteringar som antytt att det finns 
skillnader mellan Sverige och elevernas hemländer, ett ‘vi och dem’ -tänk. Lärarna som i sin 
tur använt sig av boken talade om dessa ämnen i högre utsträckning än vad informanten som 
inte använde läromedlet gjorde. Således är det möjligt att det finns ett samband vilket kan 
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vara värt att nämna, dock vill vi reservera oss från att det självklart kan finnas helt andra 
orsaker för detta resultat.  
 
En reflektion kring läromedlet efter analysprocessen handlade om framställningen av 
exempelvis familjeidealet och heteronormen. Mestadels visade läromedlet i dessa avseenden 
på en mer essentialistisk grund i och med bland annat dess avsaknad av alternativa 
familjekonstellationer och parrelationer som inte utgör vad som kan anses som den 
dominanta normen i samhället. Utifrån detta kan det vara relevant att fråga sig om detta är ett 
medvetet val av läromedelsförfattarna eller inte. Flera av lärarna som använde Mål 2 
upplevde att de behövde komplettera delar i den lärarledda undervisningen på grund av 
avsaknad av bland annat dessa saker i boken. Detta ledde våra tankar kring hur författarna till 
Mål 2 själva resonerat kring dessa saker. Självfallet går det endast att spekulera kring vad 
författarna avsett och tänkt i skrivprocessen men möjligt är att valet med att inte ta med 
alternativa förhållanden eller familjekonstellationer grundar sig i en föreställning om att det 
kan vara svårt att ge sig in i detta omdiskuterade ämne då boken vänder sig till målgruppen 
nyanlända elever. Kanske lämnar författarna denna del till lärarna själva att handskas med. 
Om så är fallet kan inte denna uppsats svara på men det öppnar upp till en diskussion kring 
hur mycket av de som Mål 2 beskriver är medvetna eller omedvetna val av författarna. Det är 
inte möjligt att veta författarnas avsikter med de olika delarna som Mål 2 tar upp förutom i 
vad som explicit skrivs. Detta skulle kunna öppna upp till ytterligare studier där samtal med 
läromedelsförfattarna kanske hade kunnat inbringa andra resultat i liknande undersökningar 
som denna. 
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7.2 Otryckta källor 
Informant 1 
Namn: (Pseudonym) Sarah 
Kön: Kvinna 
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Intervjun förvaras hos författarna  
 
Informant 2  
Namn: (Pseudonym) Markus 
Kön: Man 
Intervjudatum: 4/12/2018 
Intervjuns längd: 35 minuter 
Intervjun förvaras hos författarna 
 
Informant 3 
Namn: (Pseudonym) Pontus 
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Informant 4 
Namn: (Pseudonym) Åsa 
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Kön: Kvinna 
Intervjudatum: 14/12/2018 (telefonintervju) 
Intervjuns längd: 30 minuter 
Intervjun förvaras hos författarna 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 
Kategori: Bakgrund 
 
1.Vilka ämnen undervisar du i? 
2. Hur länge har du arbetat med nyanlända elever språkintroduktion? 
3. Undervisar du nu eller har du tidigare undervisat i något annat sammanhang än 
språkintroduktion?  
 
Kategori: Undervisning i normer och värderingar 
 
5. Har du i din undervisning på språkintroduktion hållit lektioner som kretsar kring ämnet 
normer och värderingar? 
6. Finns det några normer och värderingar du tycker blir extra centrala i din undervisning på 
språkintroduktion? 
7. Berätta gärna om reaktioner från eleverna vad gäller normer och värderingar som 
framställs i lärarledd undervisning? 
 
Kategori: Jämställdhet och könskodade egenskaper 
 
8. Berätta om hur du arbetar ni i undervisningen med jämställdhet? 
9. Berätta om första gången du höll i en lektion som kretsade kring just jämställdhet för 
elever på språkintroduktion? 
 
Kategori: Läroboken 
 
11. Berätta om hur du använder Mål 2 i din undervisning? 
12. Hur kommer det sig att du valde att använda Mål 2 i undervisningen? 
13. Hur länge har du använt Mål 2? 
14. Kompletterar du Mål 2 på något vis, isåfall hur? 
15. Har du reflekterat över de normer och värderingar som framställs i Mål 2? 
 
Subkategori: Familjeidealet  
 
16. I din undervisning, reflekterar du hur familjekonstellationer synliggörs i exempelvis Mål 
2 eller andra aspekter av undervisningen? 
17. Hur diskuteras relationer i undervisningen? 
 
Subkategori: Jobb och arbete 
 
18. Har du reflekterat över hur yrken kan framställas som könskodade i Mål 2 eller i övrig 
undervisning? 
19. Har ämnen som lön och inkomst diskuterats i undervisningen? 
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8.2 Förfrågan om deltagande 
Hej! 
Vi heter Matilda Gradin och Nora Emanuelsson och studerar till Beteendevetare vid Uppsala 
Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete på 15 hp inom pedagogik som 
ämnesområde. Vi ska göra en studie om nyanlända elevers lärande och utbildning på 
språkintroduktionsprogram. Syftet med studien är att undersöka hur olika normer och 
värderingar förmedlas i undervisningen. Vi ser gärna att Ni som lärare använder er av boken 
Mål 2 av Althen, A, Ballardini, K, Stjärnlöf, S och Viberg, Å (isbn: 978-91-27-42958-1). Om 
ni inte använder er av den boken, meddela gärna vilken litteratur som ni använder er av i 
undervisningen. Vi kommer både att titta på hur olika normer och värderingar framställs i 
läroboken och hur det aktualiseras i undervisningen. Vi undrar därför om Ni vill ställa upp på 
en intervju inom detta ämne. Intervjun tar ca 30-45 minuter och kan förslagsvis äga rum på 
den skola där Ni arbetar någon gång innan v. 50. Ditt deltagande är frivilligt, anonymt och 
materialet kommer endast att användas i vår studie. Även om ni väljer att inte ställa upp på 
intervjun skulle vi uppskatta tips på de läroböcker som används i er undervisning. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Matilda Gradin och Nora Emanuelsson 
 
Kontaktuppgifter 
Matilda.Gradin.8654@student.uu.se 
Nora.Emanuelsson.9333@student.uu.se 
 
Handledare 
Henrik Román, Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. 
Henrik.roman@edu.uu. 

8.3 Mailutskick om forskningsetiska riktlinjer 

Inför denna intervjustudie är det av högsta vikt att Du, i egenskap av intervjuperson, får ta 
del av följande forskningsetiska principer. Syftet med vår forskning är att undersöka hur 
värderingar och normer framställs och förmedlas på Språkintroduktion för nyanlända elever. 
För att specificera ytterligare ämnar vi studera spänningen mellan värderingen om 
jämställdhet och framställningen av könsstereotypa normer. I studien används läroboken 
Mål 2, som vi gör en kvalitativ textanalys av, samt intervjuer med lärare som verktyg för att 
nå kunskap om hur dessa normer och värderingar aktualiseras och förmedlas i 
undervisningen. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du har alltid rätt att avbryta 
din medverkan. De uppgifter du lämnar till oss under intervjun kommer endast att användas 
i vår forskning och inte nyttjas i något annat syfte än detta. Vår uppsats kommer under våren 
att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) vilket är ett öppet arkiv för uppsatser 
och forskningspublikationer. Som deltagare i denna studie har du även rätt att bestämma 
över din medverkan och du behöver ge ditt samtycke för att delta. Du kan även kontakta oss 
senare om du önskar radera dina uppgifter. Dina personuppgifter och den information du 
lämnar till oss under intervjun kommer ges största möjliga konfidentialitet och endast 
förvaras hos oss i egenskap av forskare. Enbart vi och eventuellt vår handledare kommer att 
se materialet i sin helhet. Ditt namn och din arbetsplats kommer därmed inte uttryckligen att 
nämnas i uppsatsen utan vi kommer att använda oss av figurerade namn. Välkommen att 
höra av dig om du har några frågor angående detta.  
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Vänligen, 
Matilda Gradin och Nora Emanuelsson  
Uppsala Universitet 


