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Sammandrag 
I den här uppsatsen avser jag att undersöka fem sfi-läromedels sätt att presentera 

samhällskonstruktionen familj. Med tanke på att de texter som står i läromedlen kan vara den 

enda text en elev läser om Sverige kan läromedlet ha stor påverkan på elevens bild av Sverige. 

Att Sverige har en hög tolerans för t.ex. samkönade äktenskap, samboskap och skilsmässor 

gör det intressant att studera vad som skildras i läromedlen. Kan man se att läromedlen 

förändras över tid i takt med att samhället har förändrats? Mina undersökta läromedel sträcker 

sig från en period från 1989 till 2016 och visar upp stor skillnad i skildringen av familjen. I 

det äldsta läromedlet från 1989 är beskrivningen mycket mer traditionell. Läromedlet från 

1991 har istället valt att presentera familjen med många litterära texter som utspelar sig i olika 

länder. De övriga läromedlen skildrar däremot många olika sätt som människor lever på idag. 

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, sfi-läromedel, familj 
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1 Inledning 
 

1.1 Kulturella skillnader, synliga och osynliga 
Varje kultur har sina värderingar som genomsyrar samhället. En del värderingar vet alla om 

och de används ibland kanske för att framhäva kulturens speciella karaktärsdrag. Men många 

värderingar och strukturer tänker man inte på. De finns bara där. Vilka skillnader som finns 

kan handla om allt ifrån rutiner vid myndighetskontakt till hur man ska uppföra sig i 

kvartersbutiken hemma. Vi blir fostrade in i ett sätt att tänka och uppföra oss som vi inte 

heller blir medvetna om förrän vi kommer i kontakt med någonting annat. 

Familjen är någonting oerhört centralt i många människors liv. Hur den kan se ut varierar 

väldigt mycket, bl.a. beroende på vilken kulturell bakgrund man har. Vad som räknas till 

familjen är olika på olika språk och dessutom kan ett lands juridik bidra till att definiera vad 

som är en familj. Så vad händer om man flyttar till ett land där skillnaderna är stora  jämfört 

med hemlandet och där det tar tid att förstå vad skillnaderna innebär? 

En person som flyttar från ett land till ett annat måste dagligen försöka identifiera alla 

dessa skillnader för att sakta men säkert lära sig hur man ska bete sig i den nya kulturen för att 

kunna smälta in. En del beteenden är lättare att lära sig än andra. Plötsligt kan man bli 

medveten om hur mycket av det man gör och säger som sker automatiskt. 

Vid sidan av de rena språkkunskaperna är de kulturella skillnaderna någonting som man 

måste lära sig för att kunna integrera sig i det nya landet. Därför är den kulturella delen viktig 

inom SFI och SVA. Både kulturen och språket är beroende av varandra. Goda språkkunskaper 

hjälper inte särskilt långt om man inte känner till de kulturella koderna och goda kunskaper 

om de kulturella koderna hjälper föga om man inte kan uttrycka sig på det nya språket. 

En stor del av SFI och SVA är läromedlen. I många fall kan läromedlen vara den enda 

informationskällan som eleverna får om Sverige. Således kan bilden de får av Sverige avgöras 

av vilket läromedel de använder. En förenklad eller föråldrad bild av Sverige och svenskar i 

ett läromedel kan försvåra integrationen då eleverna får lära sig något som inte längre är 

aktuellt. En annan utmaning är hur man i läromedel tar upp ämnen som man kan anta är 

kontroversiella i de kulturer eleverna kommer ifrån. Detta kan t.ex. vara teman som 

skilsmässa och homosexualitet. Kan en lärobokstext ta upp den typen av ämnen utan att ta 

vissa saker för givet? Saker som är självklara för svenskar men som inte alls är självklara för 

andra.  
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1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur samhällskonstruktionen familj har 

förändrats i läromedel under en period på 27 år. I Sverige ser vi oss, i jämförelse med många 

andra länder, som både progressivt och liberalt inställda till hur en familj kan se ut. Detta 

gäller både den allmänna samhällssynen och lagstiftningen. Men det är ju inte självklart att 

den förändringen sker lika fort i läromedel som i samhället. Att diskutera homosexuella pars 

rättigheter är inga större problem i en svensk dagstidning men samma text i en lärobok riktad 

till invandrare kan leda till laddade diskussioner. 

Jag har undersökt fem läromedel utifrån tre frågeställningar. Hur många olika sorters 

familjeliv porträtteras i böckerna? Speglas den samhälleliga förändringen i läroböckerna? Om 

ja, hur stor är i så fall förändringen, både från lärobok till lärobok, men också från den äldsta 

läroboken till den yngsta. 

2 Bakgrund 
 

2.1 Tidigare forskning 
Många studier har gjorts med fokus på läromedel inom SFI och SVA. Vid sökning efter 

tidigare studier fann jag många fler än de jag nämner här. Jag har valt att endast nämna de 

som liknar min. Dessa undersökningar har en eller flera beröringspunkter. Emellertid har jag 

inte funnit någon undersökning som studerat familjeporträtteringar över tid. 

Alena Rizvanovic (2013) och Jens Vendels (2011) respektive undersökningar har tittat på 

en av de delar som ingår i min undersökning, nämligen hur Sverige och svenskar framställs. 

Skillnaden är att Rizvanovic studie är en forskningsöversikt, medan Vendels är en 

diskursanalys. 

Julia Ekros (2016) undersökning är något mer specifik i sitt syfte. Hon har tittat på hur det 

svenska samhällets etniska mångfald och jämställdhet mellan könen beskrivs i läromedel. 

Något som även det påminner om det min studie handlar om, alltså att undersöka om, och i så 

fall hur, olika familjekonstellationer framställs i läromedel. 

Ytterligare en undersökning av samma art är gjord av David Racic och Maja Zdrnja (2010) 

som har tittat på hur läromedel i svenska som andraspråk, och engelska, porträtterar 

minoriteter. Detta har även Beatrice Isberg (2016) också har gjort, men hon har specifikt tittat 

på HBTQ-representation i SFI-läromedel. 

Sist ut av tidigare uppsatser värda att nämna är Anna Ambjörnsson (2015) som har 

undersökt hur SFI-läromedel tar till vara på elevernas språkliga och kulturella bakgrund tas. 
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Utöver dessa uppsatser har jag också funnit Jörgen Mattlars avhandling vara mycket 

intressant. Mattlar undersöker, precis vad jag avser att göra, läromedel i ett diakroniskt 

perspektiv. I avhandlingen har han undersökt fem stycken läromedels sätt att presentera 

fenomenen kön, etnicitet och klass. Precis som de nämnda uppsatserna i föregående stycke 

liknar studien min, utan att helt och hållet undersöka samma sak. 

Av denna uppräkning kan man se att samtliga studier på något sätt tangerar det jag avser 

att undersöka. Men ingen som undersöker familjepresentationer, och heller inte med ett 

historiskt perspektiv. Här finns alltså ett outforskat område. 

 

2.2 Sverige i en global jämförelse 
Det ämne den här uppsatsen tar upp är svårt att mäta eftersom det handlar om vilka tankar och 

handlingar som utmärker den svenska kulturen, saker som är svåra att identifiera. För att ändå 

försöka sätta in Sverige i ett omvärldsperspektiv har jag tittat på en undersökning av World 

Values Survey (2010-2014). Undersökningen har gjorts i flera omgångar och jämför länder 

med varandra utifrån ett antal ställda frågor till testdeltagarna. Undersökningen är omfattande 

och jag tar endast upp de frågor som jag anser vara relevanta som bakgrund för den här 

undersökningen. 

Eftersom den här undersökningen kretsar kring familjen och hur den porträtteras kan det 

vara passande att börja med frågan om hur viktig familjen är för informanterna. I de flesta 

länder svarar över 90 % att det är mycket viktigt. Sverige ligger något lägre på 89 %. Dessa 

siffror visar att trots att svenskar säger till varandra att de är så individualistiska  så är det inte 

fråga om en skillnad på tiotals procentenheter. Faktum är att det finns flera länder i 

undersökningen där siffran är ännu lägre än i Sverige. I Kina och Colombia har 85 % svarat 

att familjen är mycket viktig. I två så vitt skilda länder som Tyskland och Haiti är siffran 

under 80 %. Allra lägst är siffran i just Haiti där siffran är 71 %. 

Nästa intressanta fråga är hur viktigt det var för informanterna att barn uppmuntras att vara 

självständiga. På denna fråga kunde man inte svara ja eller nej utan påståendet ingick i en 

serie uppräknade saker som informanten skulle ta ställning till huruvida de var viktiga eller 

inte. Värdena i denna fråga var därför istället ”mentioned” och ”not mentioned”. Här skiljde 

Sverige ut sig betydligt mer. I Sverige hade 70 % nämnt att självständighet var viktigt. Siffran 

för samtliga länder var 51 %, d.v.s. långt under Sverige. 

Nästa fråga kan illustrera graden av fördomar i olika länder, som är en del av min 

undersökning då flera av läromedlen på olika sätt tar upp bl.a. homosexualitet. Denna fråga 

var precis som den föregående en del i en övergripande fråga om vilka typer av människor 
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man inte kunde tänka sig att ha som granne. Den totala siffran för samtliga länder var här 

51,2 %. Över hälften av alla informanter kunde alltså inte tänka sig att ha en homosexuell 

person som granne. Siffran var för Sverige var 4,2 %. En mycket tydlig siffra på Sveriges 

liberala inställning till annan sexuell läggning. I Armenien och Azerbajdzjan svarade över 

90 % att de inte kunde tänka sig att ha homosexuella grannar. Flera andra länder hade en 

siffra på 70 % – 90 %. 

Detta är bara några av oändligt många fler frågor som ingår i den sammanlagda 

undersökningen. Men dessa är de jag har funnit relevanta i relation till min föreliggande 

undersökning. Mitt syfte med dem presenterade siffrorna har varit att försöka visa på hur och i 

vilka frågor som Sverige urskiljer sig från många andra länder. Dessa skillnader kan ha stor 

betydelse för vad svenska läromedelsförfattare väljer att ta upp i sina böcker och hur eleverna 

tar emot desamma. 

 

2.3 Kortfattad modern svensk familjejuridik 
Förutom den jämförelse som beskrivs i föregående stycke vill jag också ge en kort 

redogörelse för modern svensk rättshistoria (Inger 2011 s. 322 ff). En frågeställning i min 

studie är om man i läromedlen kan märka hur den svenska lagstiftningen har förändrats inom 

familjejuridiken. Därför vill jag ge några nedslag i 1900-talets lagstiftning och nämna några 

betydande lagförändringar som har koppling till min studie. Till hjälp för detta avsnitt har jag 

tagit Svensk rättshistoria (Inger 2011 s. 322 ff.) 

Det första lagändring jag vill ta upp kommer 1928 då utomäktenskapliga barn gavs arvsrätt 

efter fadern. Denna lag utökades 1969 då det utomäktenskapliga barnet fick  full arvsrätt 

också efter modern. Detta innebar att dessa barn likställdes med barn födda inom äktenskapet. 

Redan vid den första lagen från 1928 visar man på en förändrad syn på barn som kommit till 

utanför äktenskapet. Att de gavs rätt att ärva ger ett tecken från samhället att man inte 

förnekar tillblivelsen av en person utan erkänner blodsbanden genom att ge personen arvsrätt. 

Mellan 1928 och 1959 kommer också en lag som betydde att en adoption innebar ett 

fullständigt avbrott mellan adoptivbarnet och dess släkt. Adoptivbarnet införlivades helt och 

hållet med adoptanten och dess familj och betraktades som ett biologiskt barn. Framförallt det 

sistnämnda är relevant med tanke på min undersökning då den här lagstiftningen och den 

acceptans som samhället idag visar inför adoption är ett exempel på Sveriges liberala syn på 

hur olika en familj kan se ut.  

Den 1 januari 1974 trädde ett antal nya familjerelaterade lagar i kraft. En av dem var att 

den som hade fyllt 18 år, som då var lägsta ålder för att få ingå äktenskap, men som inte hade 
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fyllt 20 år, som var myndighetsåldern, inte längre behövde föräldrarnas tillåtelse för att få 

gifta sig. Därmed borttogs den juridiska makten för föräldrar att påverka vilka barnen skulle 

gifta sig med. Den enskilde individen fick fullständigt självbestämmande. 

Tio år senare, 1984, kom lagstiftning omkring befruktning utanför kroppen. Lagen sade att 

den man som varit med och godkänt befruktningen skulle betraktas som barnets far. Trots att 

en lagstiftning är en form av begränsning tycker jag ändå det här ett exempel på samhällets 

accepterande då man tog upp det i lagen och formulerade en lag om hur fastställandet av 

faderskapet skulle förfaras. Att det tas upp i lagstiftningen på det här viset menar jag visar på 

en växande acceptans från samhällets sida. 

Ytterligare fem år senare, 1989, kom ett totalt förbud mot att som vårdnadshavare utöva 

fysisk eller annan kränkande bestraffning på sina barn. Trots att barnet står under 

förmyndarskap av sina vårdnadshavare blev det nu begränsat hur långt den vuxna fick gå i 

sina uppfostringsmetoder och barnet fick en utökad rätt att betraktas som en egen individ med 

rättigheter. 

Den 14 maj 1987 utfärdades en äktenskapsbalk som innebar ytterligare ett steg mot att 

juridiskt betrakta varje individ för sig, även om individen levde i ett förhållande. Makarna i ett 

gift par ansvarade nu var för sig för sina skulder. Dessutom kom sambolagen som innebar att 

personer som levde i ett förhållande utan att vara gifta på flera sätt fick samma juridiska 

skydd som ett äkta par när det gällde uppdelning av egendom i det gemensamma hemmet. 

Därmed minskade den stora juridiska fördelen med att gifta sig. 

Utöver dessa lagändringar finns en naturligtvis en rad andra förändringar i samhället som 

bidragit till den syn Sverige idag har på familjebildning och det breda begrepp vi har av vad 

som är en familj. Jag vill dock inte låta detta stycke tar för stor plats med risk för att fokus 

hamnar på juridiken och det allmänna samhällets förändrade syn. Min avsikt är en endast att 

ge en snabb skiss av den alltmer individvänliga lagstiftning vi har fått. 
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3 Metod och material 
 

3.1 Metod 
Jag har i den här undersökningen använt mig av en analysmetod som Lennart 

Hellspong (2001) kallar för ideologikritisk analys. Metoden innebär att man tittar närmare på 

vilken ideologi en text bygger på och på vilket sätt den förmedlar ideologin. Hellspong skriver 

att ”en ideologi är en helhet av mer eller mindre tydliga föreställningar och värderingar som 

präglar hur vi ser på människan, samhället och världen” (s. 131). Han nämner också just 

läromedel som en av texttyperna som passar att analysera. Med hjälp av denna metod avser 

jag att belysa det som för en elev med svenska som andraspråk är nytt och obekant. Det gäller 

såväl en text i sin helhet som enskilda ord. 

Hellspongs analysmodell är omfattande och erbjuder många olika typer av aspekter att 

välja mellan beroende på den textanalys man vill göra. Jag har valt ut tre stycken av dem som 

jag tycker passar bäst för den här undersökningen. Dessa har jag valt ut för att försöka belysa 

de självklarheter som textförfattarna kanske inte har tänkt på och värderingar som de kanske 

inte vet om att de förmedlar. Analysen fokuserar både på enskilda ord i texten men också på 

hela textstycken. Samtliga texter har också analyserats endast med fokus på familjerelaterade 

fenomen. De innehåller mer än vad jag lyft fram och analyserat. I de fall då jag påstår mig 

inte ha hittat något i texten värt att analysera är det för att jag inte anser att texten innehåller 

något familjerelaterat. Jag vill alltså inte påstå att texten är helt innehållslös. 

På mikronivå har jag sökt efter ord som kan vara ”socialt eller ideologiskt omstridda” 

(s. 135). Som exempel på socialt eller ideologiskt omstridda ord nämner Hellspong ”frihet” 

och ”rättvisa”. För vem är det frihet? Vilken sorts rättvisa? I mitt fall handlar det om ord som 

starkt hör ihop med Sveriges progressiva och liberala familjepolitik och som kan väcka 

reaktioner hos människor vars kultur har en helt annan hållning. Ett sådant ord skulle t.ex. 

kunna vara pappaledighet vars innebörd kan antas vara ny för många. Ett annat exempel kan 

vara uttrycket samkönade äktenskap då detta i många länder fortfarande är förbjudet. 

De återstående två av mina utvalda frågeställningar syftar till att undersöka texterna i sin 

helhet. Den första fokuserar på huruvida texterna innehåller en ideologisk tankeram. Som 

exempel på en ideologisk tankeram ger Hellspong följande exempel: ”Hon satsade allt på sin 

karriär, men den gnagande känslan av att tomhet och meningslöshet gav inte vika utan växte 

sig bara starkare. Till sist bröt hon fullständigt ihop.” Den ideologiska tankeramen är, enligt 

Hellspong, ”en förutsättning för att framställningen ska bli sammanhängande och begriplig” 
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(Hellspong 2001 s. 136). Det nämnda exemplet vill påverka våra tankar åt ett särskilt håll. 

Hellspong skriver att man ska fundera över på vilket sätt tankeramen bidrar till att föra fram 

textens innebörd till läsaren. Tankeramen hjälper till att ”förklara det som texten handlar om, 

att fylla ut luckor i texten och att hjälpa fram slutsatser.” (s. 136). För att hitta en ideologisk 

tankeram i texterna har jag läst texten och frågat mig själv vad det är jag själv fyller ut texten 

med för att den får sin mening. Förstår jag texten bara med hjälp av dem nedskrivna orden 

eller fyller jag själv i textens handling med kunskaper och värderingar som har sitt ursprung i 

min kulturella bakgrund? 

Slutligen har jag tittat på vilka allmänsanningar som texterna bygger på. 

Allmänsanningarna handlar om “föreställningar som är så spridda och förankrade i en viss 

social eller ideologisk gemenskap att just ingen ifrågasätter dem” (s. 136). Hellspong 

exemplifierar med att män och kvinnor är jämlika, i andra kulturer anser man kanske att 

”kvinnor och män har helt olika natur och uppgifter” (s. 136). Ett sätt att hitta och identifiera 

dessa tankeramar är att det kan röra sig om självklarheter som texten inte argumenterar för 

utan de anses vara just självklara. Sådant som texten tar som utgångspunkt för vidare 

resonemang. Här har jag gått till väga som jag nämner i föregående stycke. Vad bygger texten 

på som för mig är självklart? 

För att kunna studera materialet så objektivt som möjligt har jag letat efter litteratur som 

dels har kunnat jämföra Sverige med andra länder och dels kan ge en redogörelse för 

betydande lagändringar i Sverige. För den juridiska bakgrunden har jag använt mig av Göran 

Ingers (2011) redogörelse för familjerättsliga förändringar i Sverige under 1900-talet. För att 

få en jämförande bild av Sveriges värderingar när det gäller samhällskonstruktionen familj har 

jag studerat organisationen World Value Surveys studier (  1      2014) och refererat till de 

delarna av den senaste utfrågningen som jag funnit relevanta för den här undersökningen. För 

de resonemang i resultatdelen där jag diskuterar ett ords definition i förhållande till dess 

användning har jag tagit hjälp av både Nationalencyklopedin och Svenska Akademins 

ordlista. 

Trots all denna litteratur kan jag inte komma ifrån att jag har mina rötter i svensk kultur 

och har följaktligen vuxit upp med värderingar som påverkar analysen. Samtliga texter i 

föreliggande studie bär på ett eller annat sätt på omstridda ord, ideologiska tankeramar och 

allmänsanningar men det är inte alltid säkert att jag har hittat dem. Detta kan också vara en 

förklaring till varför jag i vissa texter inte anser mig ha hittat någon av dessa tre. 
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3.2 Material 
Min ambition var från början att hitta läromedel med större textstycken som kunde analyseras 

enligt beskrivningen i metodavsnittet samtidigt som de skulle var jämnt utspridda över tid. 

Dessa både önskemål gick emellertid inte att kombinera och jag har istället fått välja ut 

material i två steg. Jag har först gått till Blåsenhusbibliotekets avdelning för läromedel i 

svenska som andraspråk och plockat ut alla böcker som innehåller ett kapitel som på något 

sätt handlar om familjen och som innehåller större mängder text. Läromedel på nybörjarnivå 

har av det skälet valts bort. Den analys jag har valt kräver en större mängd text för att man ska 

kunna få ut mesta möjliga resultat. Därefter har jag fått välja ut läromedel så att den 

kronologiska spridningen ska bli så bra som möjligt. Det har resulterat i fem läromedel 

utgivna under en period på 27 år. De två äldsta, Goda grunder och Mål och mening, är från 

1989 [2004] och 1991, de tre andra, På G, På tapeten och Grundhjulet,  är från 2004, 2010 

respektive 2016. 

Vissa av de undersökta kapitlen innehöll, förutom de texter jag har analyserat, även 

diskussionsfrågor, skrivuppgifter och korta instruktionstexter. Dessa delar ingår inte i min 

studie då dessa stycken är för korta och dessutom inte handlar om familjen utan utgör 

instruktioner för både elever och lärare. 
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4 Resultat 
I följande kapitel presenterar jag resultatet av min analys. För tydlighetens skull redovisar jag 

varje läromedel i var sitt avsnitt och dessutom varje text i läromedlet i ett eget avsnitt. 

Läromedlen redovisas i kronologisk ordning, från det äldsta till det yngsta. Det enda kapitel 

som inte har några underavsnitt är det äldsta läromedlet (avsnitt 4.1) som bara består av en 

enda text och som därför inte har några underavsnitt. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där jag 

sammanfattar resultatet i sin helhet. 

 

4.1 Goda grunder 
Goda grunder (1989; 7. uppl. från 2004 s.  6     90) är det äldsta läromedlet i min analys och 

består endast av en text. Här får eleverna följa Eva och Per genom olika vardagssituationer. 

Texten består huvudsakligen av replikskiften mellan Eva och Per som några gånger avbryts av 

en kort beskrivande text då handlingen i kapitlet hoppar framåt i tid. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

De ord som kan klassas som socialt omstridda i den här texten är ”studiemedel”, 

”föräldrapenning” och ”barnbidraget” (s.  7). Dessa ord representerar ett samhälle där staten 

ekonomiskt stöttar enskilda individer. Det kan också framstå som socialt omstritt om man 

kommer i kontakt med människor från andra kulturer som anser att detta huvudsakligen 

innebär statlig kontroll snarare än ekonomisk hjälp till individen. I länder som inte erbjuder 

ekonomiskt stöd av den här typen får övrig släkt och vänner en större betydelse när det gäller 

t.ex. barnpassning. Stycket i sin helhet lyder: 

 

Eva var ganska ensam under den här tiden. Deras ekonomi var inte så bra. De levde på Pers studiemedel, Evas 

föräldrapenning och barnbidraget. Per tjänade lite pengar på sitt extraarbete, men det var inte så mycket. Han 

hade inte lika mycket tid och ork som tidigare. (s. 87) 

 

Här framgår det att två av tre inkomstkällor är statliga bidrag och endast den tredje och sista 

är egen förvärvad inkomst. Detta är ett bra exempel på Sveriges inställning att staten ska gå in 

och stötta familjen på flera olika sätt. I det här fallet både den som är hemma med barnet och 

den som studerar. 
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Ideologisk tankeram 

Den ideologiska tankeramen bär på ett underförstått faktum att den familj som porträtteras i 

kapitlet är så som nästan alla svenska familjer ser ut. Deras ålder framgår inte i texten men 

troligtvis är de i 20-årsåldern båda två eftersom de studerar vilket man vanligtvis gör i åren 

mellan 20 och 30 år. De får sitt första barn precis efter att Eva avslutat sina studier. När Per 

senare också blir färdig börjar han direkt jobba och försörja familjen medan Eva är hemma 

med deras barn. Inte långt efter det gifter de sig. Om man tillägger det faktum att den här 

texten är den enda i kapitlet bidrar det till att ge bilden av att alla träffar någon när man är ung 

som man sen gifter sig och skaffar barn med. Detta mönster blir alltmer ovanligt och stämmer 

därför allt sämre in på bilden av Sverige idag. På det sättet märks det tydligt att boken är över 

20 år gammal. Mycket har hänt sedan den var ny. Människors levnadsmönster skiljer sig åt 

betydligt mer än 1989 då boken kom ut. Och redan då fanns det familjer som såg annorlunda 

än den i texten.  Detta gör att de elever som läser dessa texter får en gammal föråldrad bild av 

Sverige. Det passar troligtvis bättre in jämfört med hur det fortfarande ser ut i många andra 

länder men dess syfte att beskriva hur det svenska samhället ser ut misslyckas till stor del. 

 

Allmänsanning 

På samma sätt som den ideologiska tankeramen bygger på en föråldrad bild av Sverige bygger 

texten också på en allmänsanning att det är så här det går till för alla par. Alla delhandlingar i 

texten är underförstått det allenarådande mönstret. Detta kan man t.ex. illustrera med följande 

stycke: 

 

”Per: Du Eva, har du tänkt på att vi har varit tillsammans i sex år? 

Eva: Jadå. Och vi har bott ihop i två år. 

Per: Du, vet du vad jag har gått och tänkt på? 

Eva: Nej, vad då? 

Per: Jo, Eva… 

 

Dagen därpå gick de och begärde hindersprövning. […]” 

(s. 88). 

 

I stycket framgår att de har bott ihop i två år och att det betraktas som tillräckligt länge för att 

det är dags att gifta sig. Detta står i stor kontrast mot idag då det är vanligt att par bor 

tillsammans i många år utan att någonsin gifta sig. Här uttrycks istället att två år är en lång tid 

och att det efter en så lång tid är dags att gifta sig. 
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En annan allmänsanning i det här stycket är den att kvinnan också skaffar sig en utbildning 

och inte blir hemmafru redan från början. Samtidigt är det också helt självklart att det är hon, 

och endast hon, som är föräldraledig. Ingenstans i texten nämns det något om att fadern tar ut 

någon föräldraledighet. 

Den värdering som läromedlet ger uttryck för är den om traditionell familjebildning. 

Främst genom att det inte finns någon annan text om någon annan typ av familj. Denna korta 

berättelse är den enda i kapitlet. Detta kan ge intrycket att familjekonstellationen mamma, 

pappa, barn är den ensamt existerande. Således kan man säga att om syftet är att genom 

boken beskriva Sverige för invandrarna som läser texten så ger det för varje år som går en 

alltmer felvisande familjebildning. 

 

4.2 Mål och mening 
Mål och mening (1991) är det läromedel i den här undersökningen med det överlägset längsta 

kapitlet, hela 73 sidor (s. 166     238). Dessa sidor består huvudsakligen av litterära utdrag 

samt några tidningsartiklar. De litterära utdragen är av författare från olika länder och skildrar 

innebörden av familj på flera olika sätt. 

 

4.2.1 Ur Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult 

Den första texten kommer från Astrid Lindgrens Samuel August i Sevedstorp och Hanna i 

Hult. Här skildras hennes uppväxt och hur hennes föräldrar träffades från allra första början. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Beskrivningen av uppväxten är vad många skulle beskriva som idyllisk, bekymmersfri och 

nästintill fri från krav. Lindgren beskriver sin barndom i oerhört positiva ordalag. I den 

beskrivningen förekommer orden ”trygghet”, ”frihet”, ”tryggt”, ”fritt”, ”lyckligt”, ”fria” och 

”friheten” (s. 171–172). Dessa ord, i dess olika former, kan ha helt olika betydelser beroende 

på vem man pratar med. Vad är frihet? Vad är lycka? Svaret på dessa frågor beror bland annat 

på vilken miljö man växt upp i. Den frihet som Lindgren beskriver i texten är en ”barndom 

ovanligt fri från tjat” (s. 17 ) vilket kanske många elever tycker låter som en uppväxt med för 

mycket frihet. Synen på barnuppfostran skiljer sig åt en hel del mellan jorldens länder (se 

avsnitt 2.2). På samma sätt kan betydelsen av begreppet lycka variera beroende på vem man 

pratar med. 
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I samband med Lindgrens beskrivning av sin barndom förekommer också orden ”lekliv”, 

”lekte”, ”arbeta” och ”arbetet” (s. 17 ). Vad som är lek och vad som är arbete är kanske enligt 

många självklart. Tittar man på SAOL:s beskrivning av arbete står det ”resultat av 

verksamhet som kräver ansträngning”. Det finns ingen definition av lek utan endast några 

exempelfraser där en av dem lyder ”lekar och spel”. Betydelsen av arbete är här mer 

förknippad med någonting som kostar kraft att göra och som därmed får en något mer negativ 

betydelse än lek. Frasen ”lekar och spel” bidrar till att förknippa lek med nöje snarare än 

någonting man måste göra av plikt. Dessa betydelser finns också i Lindgrens text men det är 

inte säkert att alla håller med om den betydelsen. Många elever skulle kanske tycka att det är 

samma sak. Om arbetet är tillräckligt roligt det blir det en lek. Man skulle också kunna tänka 

sig att det finns de elever som inte förstår innebörden av ordet lek eftersom de kanske är 

uppväxta med att det viktiga är att utföra det som är nödvändigt. Att göra något för nöjes skull 

kanske är något nytt för dem.  

 

 

Ideologisk tankeram 

Textens ideologiska tankeram är ett ideal om barnets rätt till frihet under uppväxten. När 

Lindgren beskriver sin barndom är det mycket lättare att förstå att hon är positiv om man är 

bekant med Sveriges hållning när det gäller barnuppfostran. Vi värdesätter att barnen ska få 

mycket frihet under uppväxten och tycker inte att föräldrarna ska vara en alltför stor 

auktoritet. Känner man inte till det, och kanske framförallt inte vuxit upp med det idealet, blir 

texten svårare att förstå och kan kanske snarare bli en aning provocerande när det beskrivs ett 

barn som får så mycket frihet. 

 

Allmänsanningar 

Några allmänsanningar har jag inte bedömt att det finns i texten. Texten är en beskrivning av 

uppväxten och redogör hur den var för Lindgren men utan att redogörelsen bygger på någon 

underförstådd kunskap. Hon beskriver sin barndom med bl.a. följande ord: 

 

Vi hade en barndom ovanligt fri från tjat. Att vår mor inte tjatade berodde möjligen på att man för det mesta 

lydde första gången hon sa till om en sak. Det var hon som fostrade oss jag kan inte minnas att Samuel August 

någonsin la sig i det. Hennes sätt att fostra barn var storvulet tycker jag. Att man skulle lyda var självklart, men 

hon hade inte en massa onödiga och omöjliga krav.” (s. 172) 
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Stycket visar dels på hur fri uppväxten var men också på att det här rör sig om en redogörelse 

av uppväxten utan några allmänsanningar som läsaren måste känna till. Det finns t.ex. inte 

med några ord vars innebörd kräver en särskild kunskap om svensk barnuppfostran eller det 

svenska samhället. 

 

4.2.2 Bortgift 

Detta skönlitterära utdrag är det första av flera som skildrar en annan kultur än den svenska. 

Den handlar om pojken Sajjad som bor i Norge med sina föräldrar som kommer från Pakistan. 

Hans föräldrar vill gifta bort honom med en pakistansk flicka mot hans vilja. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Texten beskriver en familj där föräldrarna har betydligt mer att säga till om än i Sverige. Det 

kan exemplifieras med ord som ”beordrade”, ”lydde” och ”kommenderas” (s. 176 – 177) som 

jag vill klassa som socialt omstridda eftersom det är ord som står för en auktoritär uppfostran. 

I Sverige värderas det högre att föräldrar pratar med sina barn och att barnen har en mycket 

större frihet. Därför är sannolikheten rätt stor att elever från en kultur likt den svenska skulle 

bli provocerade av faderns attityd att tydligt utöva makt över sin son. I bl.a. Sverige skulle det 

idag av många betraktas som fysisk misshandel. 

 

Ideologisk tankeram 

Texten tar parti för sonen Sajjad som blir ett offer för hemlandets kultur och föräldrarnas 

önskan att gifta bort honom med någon från hemlandet. Texten skildrar en kultur där 

föräldrarna har större makt över sina barn än i Sverige. Trots sonens protester argumenterar 

pappan emot. Ju mer sonen protesterar ju argare blir pappan. Se följande dialog: 

 

- Jag säger ju att jag inte vill gifta mig än. Förstår du inte det? Att Sajjad sa ’förstår du inte det?’ fick fadern att 

explodera. 

- Jag förlät dig förra gången du sa emot mig, och det gjorde jag på villkor att det inte upprepades. Är det 

uppfattat! 

Fadern var alldeles röd i ögonen. Sajjad visste att det var dumt att säga emot honom, men kom fram till att det 

måste ske nu eller aldrig. Han kunde väl inte bara stå där och låta sig kommenderas? Det var hans liv det gällde, 

inte faderns. Han tog sig samman, men nu vågade han inte se fadern i ögonen. 

- Jag har ingen lust att gifta mig med en pakistansk flicka… (s. 177) 

 

I texten beskrivs också problemen med stora kulturkrockar. Ett bra exempel är lite längre ner i 

texten där det står: 
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- Vad är det för fel på flickor från Pakistan? Frågade hon. 

- Förstår ni inte att jag har levt det mesta av mitt liv här i västvärlden och hon där nere. Vi kan aldrig bli lyckliga 

tillsammans. Jag tänker på ett helt annat sätt än hon. (s. 178) 

 

Med dessa exempel vill jag visa att texten förmedlar värderingen att föräldrarna håller fast vid 

gamla traditioner vilket drabbar sonen. Han hamnar mellan två kulturer. Den som han har 

vuxit upp i och den han föddes i. Författaren förmedlar en negativ bild av att föräldrar har 

makten att bestämma vem deras barn ska gifta sig med. 

 

Allmänsanningar 

Texten bär på en allmänsanning att föräldrar från Mellanöstern som flyttar till ett 

västerländskt land inte vill ta till sig det nya landets seder. Familjen kommer från Pakistan och 

en klassisk konflikt uppstår mellan föräldrarna och barnet. Föräldrarna, kanske framförallt 

pappan, vill att deras barn skall leva enligt ursprungskulturen, medan barnen vill leva som 

sina svenska kompisar och anstränger sig för att passa in i det svenska samhället. 

 

4.2.3 Föräldrar 

Berättelsen handlar om Margareta som hälsar på sina föräldrar. Texten beskriver hur hennes 

mamma kommenterar hennes liv inne i staden och jämför henne med sina syskon. Margareta 

tycker detta är jobbigt och önskar hela tiden att hon vågade säga det hon innerst inne tänker. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Jag har inte funnit några enskilda ord som enligt min analys kan betraktas som tydligt socialt 

eller ideologiskt omstridda. I det här fallet rör det sig om en text som i sin helhet tar upp ett 

ämne som kan väcka diskussioner men det finns inga enskilda ord som jag bedömer som 

socialt eller ideologiskt omstridda. 

 

Ideologisk tankeram 

Texten bär på budskapet att vuxna barn ska vara självständiga från sina föräldrar och att 

föräldrar som lägger sig i det vuxna barnets liv är jobbiga och irriterande föräldrar. Detta kan 

exemplifieras med följande utdrag: 

 



19 

 

- Vet du Margareta, fortsätter hon plötsligt, nu är du i alla fall 25. Du är ingen tonåring längre utan en mogen 

kvinna. Det börjar bli på tiden att du visar det också. Att du inte längre klär dig så slarvigt. Och de där flätorna! 

Dom är ju för hemska! 

- Jag tycker om att gå så här, säger Margareta tyst. 

- Tycker om! Hur skulle det gå om alla gjorde det dom tycker om! 

[...] 

Margareta slutar lyssna. Samma gamla visa! Varje gång hon kommer hem får hon höra den. Att det är på tiden 

att hon gifter sig och får barn. Att hon borde flytta hem. Att hon ska klä sig anständigare. Hon skulle vilja säga 

sitt hjärtas mening! Men hon orkar inte. 

[...] 

Någon gång måste jag få mod och kraft, tänker hon. 

- ...och se på din syster, hur bra hon har det, säger modern övertalande. 

Hon känner ett sting av avundsjuka mot favoritbarnet, men det omvandlas genast till aggressivitet. Ja, henne har 

ni ju lyckats beröva all personlighet! vill hon säga. 

Men än har hon inte mod och kraft. (s, 187) 

 

Textstycket berättar om ett vuxet barn som känner att hon vill säga ifrån till sin mamma men 

hon lyckas inte alstra varken ork eller mod att göra det. Trots att dottern är vuxen är hon inte 

helt självständig från modern. Hennes kommentarer om hur dottern klär sig och hur hon bor 

gör dottern arg innerst inne men utan att något blir sagt. 

Den relation som beskrivs i textstycket tycker jag visar på en ideologisk tankeram att 

vuxna barn ska få välja sitt liv själva. Texten tar parti för dottern då den skildrar hennes 

frustration över att hon aldrig kan säga ifrån. Perspektivet förstärks då det i texten beskrivs 

hur dottern för sig själv tänker att modern har tagit ifrån systern all personlighet. I 

redogörelsen beskrivs modern i ytterligare dålig dager vilket hjälper läsaren på traven att 

förstå att det är dottern som ska ha sympatin. Det är hon som är fast i moderns åsikter som 

hon inte kan göra sig fri ifrån. 

 

Allmänsanning 

Texten handlar om Margareta som hälsar på sina föräldrar. Läsaren får det beskrivet ur 

Margaretas perspektiv. Hur hon upplever mammans kommentarer om att hon är ogift som 

insinuanta påpekanden om att det är något fel på henne eftersom hon fortfarande är ogift. Det 

beskrivs inte heller explicit i texten att dottern själv vill träffa någon och gifta sig. Margareta 

trivs i sitt hyresrum hon bor i. I texten uttrycker mamman en önskan om att dottern ska bo 

hemma. Något Margareta möter med resignation. Någon allmänsanning tycker jag mig inte 

finna i texten. Berättelsen hjälps inte fram av att man känner till någonting på förhand. All 

information finns i texten. 
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4.2.4 Arvsfrågan 

Berättelsen handlar om Anna som precis blivit änka efter att hennes man har dött. Hennes 

avlidne makes familj vill att hon gifta om sig med den yngre brodern. Anna vill inte och 

samtalet slutar med att hon lämnar samtalet och åker tillbaka till Nairobi där hon bor med sina 

barn. Kvar sitter hennes svärfar med resten av familjen och förstår ingenting. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Berättelsen skildrar en helt annan konstellation än den samling människor vi i Sverige kallar 

familj. Något man kan visa på bl.a. genom att plocka ut de ord i den här texten som troligtvis 

skulle väcka en del diskussioner. Ordet ”klan” eller ”klanens” nämns vid flera till fällen 

(s. 195, 196, 198). För att ytterligare visa på det kan de andra orden i denna text nämnas. Ord 

som ”familjeöverhuvud” (s. 196), ”överhuvud” (s.    ) och ”äldste” (s. 197) är ord som också 

förekommer i texten och som allesammans för många är väldigt främmande. Det intressanta 

med dessa ord är att de kan vara omstridda för en del elever men också många lärare som i 

många fall har svensk bakgrund. I synnerhet orden “klan”, “familjeöverhuvud” och “äldste” 

är troligen för många svenskar ord som representerar en tydlig hierarkisk struktur som sticker 

en hel del i ögonen. 

 

Ideologisk tankeram 

Här finns en allmänsanning som säger att mannen och hans familj har mycket större makt att 

bestämma över kvinnan än tvärtom. I berättelsen beskrivs ett samtal där mannens familj vill 

övertala änkan om att gifta om sig med makens yngre bror. Det beskrivs hur familjen har tagit 

alltihop för givet och att samtalet i berättelsen bara är en formalitet. 

 

[”…]Medan vi har talats vid här har den symboliska ungtjuren slaktats, ölet är redan färdigbryggt och 

timmerstocken är torr och färdig för John att tända eld på, på det sätt som våra förfäder lärt oss. John är beredd 

att stiga in i sin brors hus redan ikväll”, avslutade han utan att vänta sig något svar. (s. 201). 

 

Stycket visar inte bara att allt redan är förberett för att den yngre brodern ska träda in i den 

avlidnes ställe, det visar också på att traditionen är viktigare än vad hustrun själv vill. Detta 

kan exemplifieras ytterligare med vad som står på ett annat ställe i texten Makens familj 

försöker övertala hustrun att gå med på deras begäran. 

 

Som du förstår bekymrar vi oss mycket för vår döde son. Vi bekymrar oss för hans egendom, hans barn och 

naturligtvis.[...]Det är viktigt för oss alla att allting normaliseras efter hans död, ty om detta inte sker kommer det 
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att få betydelse för andra i hemmet. Vi har lyckan att han lämnat efter sig två söner, av vilka den äldste ska 

uppfostras så att han kan överta faderns ledarställning. (s. 200) 

 

Här hänvisas det direkt till traditionerna framför att den nyblivna änkans egna önskemål. Hela 

makens familj är oerhört måna om att ordningen och traditionen ska fortgå. De uttrycker 

också i större utsträckning att deras son har lämnat efter sig två söner istället för att paret har 

fått två söner. Trots att det är kvinnan som har fött barnen. Enskilda människors åsikter spelar 

ingen större roll. Änkan försöker argumentera för sin sak då hon säger att hon ber om mer tid 

för att “få ro i sinnet”. Det argumentet bemöts med; ”att vänta kommer inte att hjälpa dig 

glömma”. Kvinnans åsikt spelar i längden ingen större roll. Makens familjs anseende är 

viktigare än hur kvinnan mår. Svärfadern försöker övertala henne när han säger; ”vi vill att du 

accepterar John[...]som din nye make” (s.    ). Efter en stunds diskussion försöker även 

svärmodern övertyga svärdottern då hon säger; ”tänk på vad du gör emot mig, din gamla 

mor[...]förneka mig inte nu då jag är gammal”. Citat som ytterligare visar på att traditionen 

och ryktet är viktigast av allt. 

 

Allmänsanningar 

Allmänsanningen i den här texten är att kvinnan knappt har något att säga till om. Handlingen 

kretsar kring det faktum att hon ska bli övertalad av sin mans familj att gifta sig med sin 

tidigare svåger. Det behöver inte på något sätt förklaras utan det är en sanning utifrån vilken 

texten bygger på. 

 

4.2.5 Skomakaren och hans dotter 

Dottern till skomakaren i byn hittas död vid floden en morgon. Två personer, berättelsens jag 

och en kvinna kallad ”Tant Zhang”, hittar henne. Trots att fadern har behandlat henne 

illabeskriver texten hur fadern ändå sörjer dotterns död.  

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

I denna text har jag enligt min analys inte hittat några enskilda ord som kan betraktas som 

socialt eller ideologiskt omstridda. Det här är en text som i sin helhet innehåller sådant som är 

relevant för min analys och som jag kommer redogöra för i följande avsnitt. 
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Ideologisk tankeram 

Här finns det en ideologisk tankeram som säger att en son är mer värd än en dotter. I texten 

beskrivs det hur pappan har behandlat sin dotter. 

 

Dajingzis mor gick bort innan hon hade hunnit fylla femti och när hustrun var borta började gubben slå sin 

dotter, men se sonen rörde han inte en endaste gång. Och inte var det Dajinzis fel att hon föddes till flicka heller! 

Det är precis som om flickor inte vore värda ett endaste i en sån här liten landsortshåla. Men i stan är det inte alls 

på det viset, där kan unga flickor styra ut sej så grant så och även småflickor kan klä sej fina. (s. 210) 

 

Det här textstycket visar tydligt att dottern är betydligt mindre värd. Varenda sak hon gjorde 

då hon levde var på något sätt fel. 

 

Varför han slog henne? Om riset brände vid eller om hon gick för att hälsa på hos nån när det hade mörknat eller 

om nån ung spoling råkade säja nåra ord till henne när hon dröjde sig kvar vid porten, då vankades både skäll 

och stryk. (s. 210) 

 

Här får vi fler exempel på att det räckte med att dottern gjorde något litet misstag för att 

pappan skulle slå henne. 
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Allmänsanningar 

Enligt definitionen att allmänsanningar är det som är en förutsättning för att texten ska bli till 

kan jag inte hitta någon allmänsanning i denna text. Jag upplever inte att texten bygger en vitt 

spridd uppfattning. Texten berättar hela händelseförloppet och förutsätter inte att läsaren vet 

något innan som hjälper fram förståelsen av berättelsen.. Den börjar med fyndet av den döda 

kroppen. Därefter följer en rad små nedslag i den döda flickans liv för att sedan återvända till 

den döda kroppen på stranden och den sörjande fadern. Men det finns ingen allmänsanning 

som hjälper handlingen på traven. 

 

4.2.6 Föräldrar förstår inte att barnen förändras 

Den här texten är en tidningsartikel ur Lärartidningen/Svensk skoltidning (nr. 5/1985). Det är 

en intervju med Aseel som är 15 år gammal och har bott i Sverige i fem år. Hennes tydliga 

budskap är att föräldrar måste förstå att deras barn anpassar sig till den svenska kulturen och 

skaffar sig svenska vänner. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Den här texten kan jag inte bedöma innehåller några socialt eller ideologiskt omstridda ord. I 

intervjun med 15-årige Aseel tas ett tema upp som jag har analyserat mer noggrant i avsnitten 

om ideologisk tankeram och allmänsanningar. Men några enskilda ord som kan bedömas vara 

omstridda kan jag inte hitta. 

 

Ideologisk tankeram 

Denna artikel har en ideologisk tankeram som vill fokusera på de problem som ungdomar till 

invandrade föräldrar kan uppleva. Ideologin i artikeln hjälper till att förmedla att alla 

ungdomar som kommit till Sverige tillsammans med sina föräldrar hamnar i kläm mellan sina 

svenska skolkamrater och hemmet som präglas av hemkulturen. Den tankeramen framförs 

med hjälp av artikelns intervjuobjekt 

 

Jag kan sammanfatta det så här: först är det svårt att flytta till Sverige. Sen är det svårt för barnen att anpassa sig 

till sina föräldrar. Det är ett problem som man räknar med säger Aseel. (s. 221) 

 

Då man i texten pratar om ”barnen” och ”föräldrarna” i bestämd form ger det läsaren intrycket 

att man pratar om problemet som om det gällde alla familjer. Detta faktum bygger därefter 
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hela artikeln på. Artikelns tema förutsätter att det här gäller alla som kommer till Sverige. 

Ideologin utgörs av en övertygelse att varenda individ som flyttar från ett annat land till 

Sverige upplever en kulturchock som placerar de i en roll där dem känner att de står mitt 

emellan den nya och den gamla kulturen. 

 

Allmänsanningar 

Den allmänsanning som jag anser mig ha funnit är att ordet invandrare alltid betyder ”person 

från ett land långt bort från Sverige”. Idag kommer många invandrare från Mellanöstern vilket 

har påverkat ordets innebörd till att främst betyda ”person från mellanöstern”. Personer som 

kommer från länder nära Sverige betecknas betydligt mer sällan som invandrare. Istället säger 

man t.ex. tyskar, danskar eller engelsmän. Detta bygger också på att ju längre från Sverige ett 

land ligger, ju större är den kulturella omställningen. Att blotta avståndet säger något om hur 

stor skillnaden är: 

 

- Jag skulle vilja säja till varje förälder som kommer till Sverige med sina barn: Ni måste förstå att de har 

förändrats. Det är inte på samma sätt här som i det land ni kom ifrån. (s. 221) 

 

Här används ord som ”förändrats” på ett sådant sätt att man förstår att det handlar om stora 

förändringar som endast kan komma ifråga mellan två vitt skilda kulturer. Så stora 

förändringar som man ska förstå att det handlar om i texten avser inte skillnader mellan t.ex. 

länderna i Skandinavien. Detta gör att texten inte riktar sig till alla invandrare, utan bara de 

som kommit från en kultur som markant skiljer sig från den svenska. 

 

4.2.7 Vad är en lillbrorsa? 

Den här texten är hämtad ur tidningen Mad  (nr. 2/1970) och är en humoristisk beskrivning av 

alla problem som uppstår när man får en lillebror. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Här finns inga socialt eller ideologiskt omstridda ord. Precis som många andra texter i den här 

studien är det på makronivå som det finns intressanta saker att diskutera. 

 

Ideologisk tankeram 

Redan i början på artikeln finns en uppräkning av vad en lillebrors uppgift är. 
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Hans uppgift är enkel. Han ska ljuga för, bråka med, sparka på, svära åt, stjäla från och plåga dig och andra äldre 

syskon. (s. 224) 

 

Här beskrivs inte en lillebror särskilt positivt. Han beskrivs som en person som kommer till 

familjen och bara irritera alla andra. Denna syn på ett syskon ger en ideologisk tankeram om 

ständig konkurrens mellan syskon och att syskonen i familj alltid irriterar varandra. 

 

Allmänsanning 

Hela texten är en beskrivning av hur en lillebror på alla sätt är en person att irritera sig på 

vilket jag tycker visar på en allmänsanning om att syskon, äldre som yngre, är irriterande. 

Inledningen av texten är ett mycket bra exempel på det. 

 

Någon gång under tiden från det ögonblick du häver upp ditt första vrål på BB och till den dag dina föräldrar 

spolar tanken på att nånsin (sic.) få ett behagligt och förtjusande barn brukar det dyka upp en liten snubbe hos er, 

som kallas lillbrorsan. (s. 224) 

 

Redan början på texten anger att en lillebror är någon som bara ställer till problem. I texten är 

det också formulerat som om alla får en lillebror. Direkt i nästa stycke fortsätter fokus på hur 

besvärlig en lillebror kan vara. Alla dessa negativa egenskaper hjälper till att understryka 

allmänsanningen om den omvända syskonkärleken som uttrycks genom att man klagar över 

hur störiga ens syskon är. Kommer man från en kultur som inte uttrycker närhet till 

familjemedlemmar på samma sätt förstår man nog inte heller vad det är som ska vara det 

roliga med texten. 
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4.3 På G 
På G är ett läromedel från 2004 (s. 189     216). I boken märker man att samhället har 

förändrats sedan det förra läromedlet. Texterna tar upp olika perspektiv under temat familj. 

Kapitlet innehåller både tidningsartiklar och löpande textstycken. 

 

4.3.1 En riktig pappa fixar allt 

Den här texten är en artikel från Tidningen Barn där en femteklass från Sunnerstaskolan i 

Uppsala har gjort en lista med alla saker de vill att en pappa ska kunna. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Textens innehåll är till stor del en uppräkning av det barnen har sagt. I denna uppräkning kan 

jag inte hitta några ord som kan räknas som socialt eller ideologiskt omstridda. 

 

Ideologisk tankeram 

Barnens alla önskemål beskriver egenskaper som traditionellt hör till både kvinnliga och 

manliga könsroller. Barnen uttrycker alltså en önskan om att ha en traditionell och en modern 

pappa samtidigt. Ett bra exempel på det kan vara följande utdrag: 

 

Han ska vara bestämd men rolig, han ska laga mat ibland och han ska skotta snö och gilla sport. (s. 193) 

 

Att laga mat är en egenskap som traditionellt anses vara kvinnlig. Detta står i kontrast mot att 

en pappa också ska kunna skotta snö vilket troligen skulle anses manligt. Barnen i artikeln vill 

inte bara ha en händig stark pappa, utan också en som också kan hjälpa till i köket. Huruvida 

det är en kvinnlig eller manlig egenskap att vara ”bestämd men rolig” är svårt att säga. 

Artikeln tar inte ställning till om några egenskaper skulle vara bättre än andra vilket 

resulterar i att texten som helhet får en normaliserande inställning till kvinnliga respektive 

manliga egenskaper. Att inte tillskriva män respektiva kvinnor vissa egenskaper ger hela 

texten en ideologisk tankeram att kvinnligt och manligt inte är särskilt viktigt.  
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Allmänsanning 

Barnen beskriver inte bara en pappa som inte bara ska arbeta och tjäna pengar utan också ha 

andra roller i hemmet. Detta bygger på en allmänsanning om att en pappa inte bara försörjer 

familjen, utan också är hemma med barnen och gör roliga saker med de på fritiden. Det 

faktum att barnen har blivit tillfrågade om hur de tycker att en pappa ska vara kan också ses 

bygga på en allmänsanning att barns åsikter i familjen är betydelsefulla och ska tas tillvara. 

 

4.3.2 Det gäller för männen att ta för sig 

Texten är en artikel ur tidningen Vi föräldrar. Artikeln handlar om Per och hans kompis som 

var pappalediga samtidigt. De berättar om alla erfarenheter som de har fått under 

pappaledigheten och de sammanfattar i slutet av artikeln med att männen ska ta för sig mer 

hemma och inte låta kvinnorna ta hand om barnen helt och hållet. 
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Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Artikeln innehåller ordet ”pappaledighet” (s. 194) vars innebörd säkert väcker många 

diskussioner. Att en man skulle vara hemma med sina barn medan kvinnan jobbar och tjänar 

pengar är nog för många helt otänkbart. Detta enda ord kan därför vara ett som väcker starka 

kännslor hos många elever som kommer från kulturer där mannen anses vara familjens 

överhuvud. Det är därför ett exempel på ett ord som kan vara både socialt och ideologiskt 

omstritt. Första gången ordet används är i ingressen. 

 

Skulle samhället bli bättre för barnen om fler pappor var hemma med sina barn? 

Varför är så få pappor pappalediga? (s. 194) 

 

Redan i ingressen ställs en fråga som för många elever säkert är ny. Att över huvud taget 

ställa frågan om män ska vara hemma med sina barn kan väcka starka reaktioner hos många 

elever. 

 

Per Norberg och hans pappalediga kompis skulle göra mängder av saker - var det tänkt. (s. 194) 

 

Ytterligare ett exempel på det kan man se i följande mening. 

 

Att Per skulle vara hemma lika mycket som sambon och lärarkollegan Erika var givet från början. (s. 194) 

 

Här uttrycks någonting som för många svenskar är en självklarhet men som i många andra 

länder är någonting främmande. Att dela på föräldraledigheten är i flera länder otänkbart. I 

Sverige har vi dessutom en lagstiftning som hjälper till att styra över från att bara mamman är 

hemma med barnet till att båda föräldrarna ska dela på ledigheten. 

 

Ideologisk tankeram 

Med hänsyn till det jag har nämnt i föregående stycke så blir den ideologiska tankeramen den 

att det är en självklarhet att föräldrarna är fria att fördela föräldraledigheten mellan sig hur de 

vill. I många länder är det inget föräldrarna kan välja på. Antingen av kulturella skäl eller för 

att lagarna hindrar, eller kanske både och. 
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Allmänsanning 

De båda papporna i texten och dess positiva berättelser om att vara föräldralediga bygger upp 

en allmänsanning om att män kan vara pappalediga. Det är bara upp till de själva att utnyttja 

möjligheten. Det är bara att ta ut pappaledighet. Någonting som säkert inte är självklart i alla 

länder. 

 

4.3.3 Ängslyckan 

Texten handlar om familjen From. Mamman i familjen ska ge bort två gamla ramar till sina 

tre barn vilket gör att ett av barnen kommer att bli utan. Förutom ramarna har hon också några 

snäckor som lossnat från ramarna som hon också ska ge bort. Mamman väljer till slut att ge 

ramarna till döttrarna och de små snäckskalen till sonen. Sonen blir ledsen och pappan känner 

sympati för sonen. Han åker in till stan och köper en ny snusdosa och ger sonen den gamla. 

Något som gör sonen överlycklig. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda 

I berättelsen används inga ord som enligt min analys kan klassas som socialt eller ideologiskt 

omstridda. Texten är en berättelse om en fiktiv familj. I denna berättelse tas inga laddade 

familjerelaterade kontroversiella teman upp som är relevant för min uppsats. 

 

Ideologisk tankeram 

Här finns en tankeram som säger att det är storleken på en present som är viktigast. Sonen får 

bara några snäckskal och läsaren ska förstå att det är därför han blir ledsen. För den elev som 

har andra preferenser blir därför inte textens händelseförlopp lika självklart. Som exempel kan 

vi ta det stycke som beskriver hur sonen Johan känner sig efter att ramarna och snäckskalen 

fördelats: 

 

Johan satt stum och gråtfärdig inför denna ofattbara orättvisa. Systrarna jämförde förtjusta sina snäckramar och 

såg inte ens åt hans lilla snäckhög. (s. 202) 

 

Här ska man förstå att Johans besvikelse är för att han har fått den mindre betydelsefulla 

presenten. 
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Allmänsanning 

Jag tycker inte att det finns någon allmänsanning som passar i i min anlysmetod. Man måste 

inte känna till något särskilt moralsikt eller etiskt specifikt om det svenska samhället eller 

svenskt familjeliv för att bättre förstå texten. I berättelsen får man information om att tanken 

är att barnen ska få överta ramarna och de lösa snäckskalen. Den information läsaren behöver 

ges i texten. Det är ingen information man måste kunna för att kunna tillägna sig texten på ett 

bättre sätt som är relaterat till svenskt familjelivskultur. 

 

Johan satt stum och gråtfärdig inför denna ofattbara orättvisa. Systrarna jämförde förtjusta sina snäckramar och 

såg inte ens åt hans lilla snäckhög. 

(s. 202) 

 

Beskrivningen gör klart att Johan inte tycker att det var rättvist att hans systrar fick ramarna 

och att fick en liten hög av snäckskal. I den här texten bygger den antagna orättvisan på en 

direkt koppling till kvalitet som den enda måttstocken för om fördelningen är rättvis eller 

orättvis. 

 

4.4 På tapeten 
I läromedlet På tapeten (2010) innehåller kapitlet (s. 38     62) texter som på olika sätt handlar 

om familjen. På samma sätt som i tidigare läromedel tas här olika teman upp. Dessa texter 

handlar emellertid om lite andra ämnen. En annan skillnad är också att ingen text är hämtad ur 

tidningar eller böcker. Vad jag kan se är alla texter skrivna för läromedlet. 

 

4.4.1 Guldbröllop 

Den första texten har titeln ”Guldbröllop” och handlar om ett par som varit gifta i 5  år. De 

berättar om hur de träffades och om deras upp- och nedgångar i deras äktenskap. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Textens första del beskriver hur det gick till när Gunnar och Siv träffades . Siv upptäckte 

plötsligt att hon var gravid och hon och Gunnar hade bara att gifta sig. Gunnar säger 

skrattande att ”kondomen sprack”. De berättar också att giftermål var det enda som gällde på 

den tiden eftersom man inte fick göra ”abort” (s. 3 ) på den tiden. Här har vi återigen exempel 

på ord som är kopplade till Sveriges inställning till dels preventivmedel, och dels abort. Abort 

är idag fullt lagligt och anses vara varje kvinnas eget beslut. Även Sveriges inställning till 
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preventivmedel, såsom t.ex. kondom, framgår i texten. Dels att vårt samhälle inte ifrågasätter 

användandet av preventivmedel, men kanske också att det inte bara är något man pratar med 

sin partner om. Att skrattande säga att ”kondomen sprack” blir i sig chockerande för den som 

kommer från en kultur där preventivmedel knappt är accepterat. Vidare berättas hur Siv och 

Gunnar hade tur som fick en lägenhet av ”Bostadsförmedlingen”. Ett ytterligare exempel på 

att man i Sverige har ett omfattande offentligt system som finns till för medborgarna och som 

medborgarna litar på. Även ”föräldraledigheten” (s. 38) som kommer lite senare i samma 

textstycke är ett exempel på Sveriges omfattande välfärdssystem som erbjuder en särskild 

ledighet för nyblivna föräldrar. 

 

Ideologisk tankeram 

Den ideologiska tankeramen är en positiv inställning till långa äktenskap och att det är något 

man ska eftersträva. Paret i texten är några som andra människor ska se upp till. De har 

lyckats med något som andra ska bli imponerade av. I texten ställs frågan ”hur håller man då 

ihop ett äktenskap i femtio år?” vilket signalerar att ett långt äktenskap är idealet och att alla 

som lyckas med är förebilder för andra. 

 

Allmänsanning 

Texten har en positiv inställning till långa äktenskap. Att ha varit gift i många år är ett tecken 

på att man har lyckats med något. Textens tillblivelse bygger på att det är positivt med långa 

äktenskap men därmed i förlängningen att man även kan välja att gå skilda vägar, något som 

inte är lika enkelt i alla länder. För den som kommer från ett land där skilsmässa är förenat 

med ett större fördömande från övriga samhället är det heller inte en lika stor bedrift att ha 

varit gift i många år. Det är först när man har ett alternativ till samlevnad som det blir något 

att bli imponerad av. 

  



32 

 

4.4.2  Familjeliv 

Texten ”Familjeliv” är en faktatext. Den berättar bl.a. om hur kvinnor i Sverige förr fick 

sämre hjälp från samhället om hon födde ett barn utanför äktenskapet. Den berättar också om 

hur det fungerar om en familj skiljer sig och om hur det gick till när kvinnorna kom in på 

arbetsmarknaden. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

I texten finns en hel del ord som i många elevers ögon kan vara helt nya, främst med tanke på 

att texten beskriver många fenomen som många kanske aldrig har kommit i kontakt med 

förut. 

Första stycket handlar om olika boendeformer. Där nämns det att man inte behöver vara 

gift utan man kan vara ”sambo” eller ”särbo” (s. 41). Till detta kan tillfogas att det i texten 

även står att både dessa boendeformer är en ”accepterad samlevnadsform” (s. 41). Att så 

explicit i text förmedla en sådan värdering kan för många elever vara helt ny information. 

I samband med att den tar upp skilsmässa beskriver också texten saker runtomkring. I det 

sammanhanget förekommer ord som ”delad vårdnad”, ”underhållsbidrag” och 

”skilsmässobarnen”.(s. 41). Dessa ord kan antas vara obekanta för den elev som kommer från 

en kultur där skilsmässa förekommer i betydligt mindre utsträckning och i den utsträckning 

det sker innebär det ett större samhälleligt stigma. Detta bidrar till att det då är ett nytt 

fenomen att den ena föräldern förväntas betala pengar till den föräldern som har vårdnad om 

barnen eftersom detta bara kan komma ifråga om föräldrarna bor på olika ställen. 

Stycket därefter handlar om vad som förr hände med kvinnor som födde 

”utomäktenskapliga barn” (s. 41). I detta stycke förekommer orden ”abort”, ”socialvården”, 

”daghem” samt ”ogifta mödrars barn” (s. 41-42). Här har vi återigen begreppet abort vars 

innebörd redan har nämnts flera gånger i den här undersökningen. Det blir både socialt och 

ideologiskt omstritt eftersom det inte är lagligt i alla länder . I fallet med ”socialvården” och 

”daghem” är det ord som förekommer i en kontext där staten stöttar den enskilda människan 

både ekonomiskt men också genom en inrättning där man kan lämna sina barn på dagarna 

som finansieras med gemensamma medel. Eftersom detta är långt ifrån självklart i alla länder 

vill jag sortera dessa ord till socialt omstridda. 

De sista styckena i texten handlar om hur fler dagis byggdes så att även kvinnorna skulle 

kunna komma ut på arbetsmarknaden. Ordet ”dagis” (s. 4 ) tillhör samma kategori som en del 

andra ord i den här undersökningen, d.v.s. något som kommer från det offentliga. I det här 
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fallet har vi en kommunal inrättning där vuxna kan lämna sina barn när de är på jobbet. Något 

som säkert är nytt för många elever. 

I textens allra sista stycke förekommer emellertid fler ord som många elever kan antas 

reagera på. Här står det att man inte måste vara i en kyrka när man gifter sig. Man kan också 

gifta sig ”borgerligt” (s. 4 ). Här berättas också om att det blir allt vanligare med ord som 

”bonusbarn”, ”plastpappa” och ”låtsasmamma” som hör ihop med det faktum att människor 

idag oftare än förr skiljer sig och går in i nya förhållanden. I kulturer där skilsmässa är 

ovanligt och förenat med en stark negativ värdering blir dessa ord, och egentligen hela 

stycket, någonting socialt omstritt. 

 

Ideologisk tankeram 

Den ideologiska tankeramen i den här texten vill tala om att Sverige är ett föregångsland med 

sin liberala inställning till andra levnadsformer jämte giftermål och ett samhälle där även 

papporna är hemma med sina barn. Den historiska jämförelsen förmedlar också en värdering 

att Sverige har utvecklats till det bättre. De rättigheter vi har i dag kan vi inte föreställa oss att 

vara utan. Det är något alla andra länder också ska ha. Den historiska jämförelsen som görs i 

texten vill tala om att det var dåligt förr och bra nu. På ett ställe i texten står det: 

 

Förr i tiden tyckte man synd om ”skilsmässobarnen”. Och skammen som det innebar att föda ett 

”utomäktenskapligt barn” ska vi inte tala om![…]Abort kunde man bara få om de fanns en risk för kvinnans liv. 

(s. 41 – 42) 

 

Här beskrivs dåtiden som enbart negativ och som någonting vi ska vara glada och tacksamma 

över att vi har bakom oss. Det budskapet blir ännu tydligare lite senare i texten: 

 

Men så småningom behövdes även kvinnorna på arbetsmarknaden. På 1960-talet började man därför att bygga 

daghem, och allt fler kvinnor började arbeta utanför hemmen. Kvinnornas isolering bröts, och de behövde inte 

längre vara ekonomiskt beroende av sina män.” (s. 42) 

 

Bara genom att använda ordet ”men” signalerar att man så småningom kom på bättre tankar. 

Här uttrycks också att ”kvinnors isolering bröts” vilket beskriver det tidigare livet som en 

instängd och begränsad tillvaro. Dessutom behövde de ”inte längre vara ekonomiskt beroende 

av sina män” vilket ännu mer får oss att förstå att utvecklingen gick åt rätt håll.  

  



34 

 

Allmänsanningar 

Mycket av det som nämns i texterna är sådant som vi idag tar för självklart. Trots att det har 

tagit lång tid att få dessa rättigheter. Men allmänsanningen ligger just i det vi tar för självklart. 

Texten förmedlar att alla de rättigheter som vi har idag är självklara. Textens konklusion är att 

vi idag äntligen har fått alla de rättigheter som vi tycker är självklara. Det finns också en stark 

tro i texten att alla andra länder strävar efter att få det som i Sverige. 

 

4.4.3 Axel 

Texten handlar om Axel som växelvis bor hos sina föräldrar som är skilda. Han beskriver hur 

det är att ha ett hem på två ställen. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Här finns flera ord som representerar det nya samhället där många barn har skilda föräldrar 

där föräldrarna skaffar en ny familj med en ny partner. Axel har t.ex. fått ”plastsyskon”, bl.a. 

en ”plastbror” (s. 4 ). Förutom dessa ord förekommer också ordet ”skildes”. Samtliga av 

dessa ord visar på att samhälle som är väldigt tillåtande inför att bryta upp och bilda ny familj. 

 

Ideologisk tankeram 

När det kommer till den ideologiska tankeramen förmedlar texten en normaliserande 

inställning till en skilsmässa och vad som händer med en splittrad familj. Texten nämner att 

huvudpersonen mådde dåligt när föräldrarna skilde sig men det är inte där man har lagt 

huvudfokus. Istället uttrycker man sig t.o.m. en aning positivt om det. T.ex. berättar Axel att 

han har blivit bästa kompis med en av sina halvbröder. I texten berättar han också om att båda 

familjerna brukar fira jul och födelsedagar tillsammans och att det oftast är roligt. 

 

Allmänsanningar 

Det är svårt att hitta någon allmänsanning i texten. I berättelsen lämnas inga luckor där eleven 

förutsätts förstå sådant som inte nämns. Texten beskriver Axels liv och han berättar själv hur 

det är att ha två hem och sin relation med sina sina plastsyskon och mellan familjerna. Allt 

detta utan att det finns en underliggande underförstådd sanning som förutsätts för att texten 

ska kunna förstås bättre eller annorlunda. Axels liv är vad det är oberoende av vad eleven 

känner till innan han eller hon läser texten. 
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4.4.4 Kärlek över gränserna 

Texten handlar om att människor från olika kulturer lever tillsammans i förhållanden. Här 

berättas det också om olika skäl för att leta efter en partner i ett annat land. Det beskrivs hur 

svenska män reser utomlands och hämtar kvinnor från länder med en mer traditionell 

könsfördelning. De män som gifter sig med kvinnor från de länderna är män som vill ha en 

traditionell könsroll i hemmet. Kvinnorna å sin sida är vana vid en patriarkal maktstruktur och 

ifrågasätter inte könsrollerna. Texten handlar även om föräldrarnas förväntan på att barnen 

ska gifta sig med någon från föräldrarnas hemland. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

När texten ska förklarar fenomenet med män som hämtar kvinnor från andra länder 

förekommer orden ”patriarkalisk maktstruktur” och ”maktfråga” (s. 5 ). Texten tar också upp 

att ”hedersmord” (s. 5 ) i vissa uppmärksammade fall har begåtts av släktingar eller 

familjemedlemmar då ungdomar som växt upp i Sverige vägrat gå med på att giftas bort med 

någon från föräldrarnas hemland. I samband med detta nämns mordet på Fadime Sahindal. 

Samtliga dessa ord är ord som blir socialt omstridda om man beaktar att de realiseras i 

förhållande till någonting annat. Om någonting ska kunna betecknas som traditionellt så måste 

det finnas någonting modernt och progressivt. I det här fallet blir det underförstått att Sverige 

är det moderna land som utvecklats från den traditionella könsuppdelningen. Fattigt blir 

någonting först när det finns någonting rikt. Vad som är rikt respektive fattigt är subjektivt då 

det går att definiera på en mängd olika vis. I denna text är det tydligt att man först och främst 

syftar på SAOL:s definition av framförallt ”rik”  d.v.s. penningekonomiskt rik. Något som 

direkt gör Sverige till ett rikt land i jämförelse med många andra länder i världen. Detta gäller 

även formuleringen om patriarkalisk maktstruktur. Från ett svenskt perspektiv är det många 

länder som har en mer patriarkalisk maktstruktur. Huruvida man anser detta vara positivt eller 

negativt är heller inte självklart då det avgörs av varje samhälles värderingar. Något som 

också gäller innebörden av hedersmord. Ordets betydelse styrs av innebörden i ordet heder 

som är varierande beroende på i vilken kulturell kontext det förekommer. 
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Ideologisk tankeram 

Den ideologiska tankeramen är tydlig positiv hållning till det svenska samhället. Med tanke 

på att texten vänder sig till människor som har annan kulturell bakgrund kan texten till och 

med ha en smått nedlåtande ton då den berättar om andra kulturer i negativa ordalag för 

människor som kanske kommer från just de kulturer som omtalas i texten. Den nedlåtande 

tonen förstärks också med tanke på den allmänsanning som texten bygger på. Genom hela 

texten kan man mellan raderna uttolka en självklarhet att Sverige är ett bättre land än många 

andra länder då det här inte förekommer hedersmord eller att föräldrarna gifter bort sina barn. 

Man kan t.ex. titta på ett utdrag tidigt i texten: 

 

När man ”hämtar” kvinnor från fattigare länder är det oftast en maktfråga, Många män som gifter sig på detta 

sätt vill ha en traditionell könsuppdelning i hemmet. Kvinnorna, som kommer till Sverige, kommer mestadels 

från länder med en patriarkalisk struktur och de ifrågasätter inte denna ordning. (s. 52) 

 

Med tanke på att texten står i en bok som ska lära invandrare svenska blir det väldigt märkligt 

att berätta för invandrare hur det är i andra länder. I textutdraget ovan framhäver man 

Sveriges förträfflighet framför andra länder. Bland annat med formuleringen ”länder med en 

patriarkalisk struktur”.  

 

Allmänsanning 

Texten bär fram budskapet att Sverige är det land som alla andra länder ska se upp till. Tonen 

i texten säger att andra länder ligger efter och att man ska vara glad och tacksam att man bor i 

Sverige. Se återigen detta textutdrag: 

 

När män ”hämtar” kvinnor från fattigare länder är det ofta en maktfråga. Många män som gifter sig på detta sätt 

vill ha en traditionell könsuppdelning i hemmet. Kvinnorna, som kommer till Sverige, kommer mestadels från 

länder med en patriarkalisk struktur, och de ifrågasätter inte denna ordning. (s. 52) 

 

Formuleringen i detta stycke får det att låta som att de kvinnor som beskrivs i texten kommer 

från primitivare kulturer där de ännu inte har förstått att man ska kräva jämställdhet. Texten 

skapar en moralisk hierarki med Sverige högst upp och de s.k. fattiga länderna längst ner. 

Man ska förstå det som att Sverige har hunnit längre på en bestämd utvecklingsskala mot 

många andra länder. I de länderna som inte har utvecklats lika mycket som Sverige är 

könsfördelningen mer traditionell och maktstrukturerna är betydligt mer patriarkala än i 

Sverige. 
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4.4.5 Kärlek gör ingen åtskillnad 

Den här texten handlar om två homosexuella par, Anna och Lena respektive Pernilla och 

Sofia. De tillhör varsin generation. Anna och Lena tillhör den äldre generationen. När de var 

unga var inte homosexualitet lika accepterat som det är idag. Det har t.ex. gjort att de inte har 

några barn. Pernilla och Sofia däremot tillhör en annan generation och de började diskutera 

familjebildning redan från början. De skaffade barn med hjälp av en spermadonator. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Eftersom texten handlar om ett homosexuellt par som skaffat barn med hjälp av 

konstbefruktning är, som kanske väntat, de socialt omstridda orden kopplade till detta tema. 

I början av texten berättar Anna om hur hon upptäckte att hon var homosexuell, eller ”inse 

sin läggning” som det står i texten (s. 54). Ordet läggning är framförallt kopplat till betydelsen 

sexuell läggning även om ordet enligt både SAOL och Svensk ordbok har en mer neutral 

betydelse (svenska.se). Toleransen för andra sexuella läggningar än heterosexualitet är inte 

alltid lika hög i andra länder som i Sverige (se avsnitt  . ) och därför blir ordet ”läggning” i 

det här sammanhanget både ett socialt och ideologiskt omstritt ord. 

När texten sedan handlar om det yngre paret, Pernilla och Sofia, förekommer en del ord 

som är relaterade till konstbefruktning. De annonserade efter en ”donator”. De fick flera svar 

från andra manliga par som levde i ”enkönade parrelationer” (s. 55). Två begrepp som många 

elever kanske aldrig kommit i kontakt med vilket gör dessa ord till socialt eller ideologiskt 

omstridda ord. När det står ”enkönade” innebär att det inte bara finns par bestående av en 

kvinna och en man. Ordet ”donator” å sin sida innebär att man kan bli förälder på annat sätt 

än biologiskt, vilket för många elever kan framstå som konstigt, kanske onaturligt. 

I slutet av texten står det att många ”lesbiska par åker utomlands för att bli med barn 

genom konstgjord befruktning” (s. 55). Här har vi dels ordet ”lesbiska” som också är ett ord 

vars betydelse innebär någonting annat än heterosexualitet. Dels har vi ordet ”donator” (s. 55) 

som innebär att en man kan bli pappa på annat sätt än rent biologiskt. Ett faktum som kan 

kännas främmande för många elever och vilket leder till att jag vill klassa ordet som socialt 

eller ideologiskt omstritt. 
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Ideologisk tankeram 

Texten handlar i det här fallet om två homosexuella par varav det ena bildar familj. Idag kan 

ju dessutom en familj se ut på många olika sätt. Den här texten bär på en ideologisk tankeram 

att det i texten presenteras en i raden av familjekonstellationer. Men att det också finns 

familjer som ser annorlunda ut. Det finns en förväntan från textförfattaren att man vet om att 

familjer kan se så olika ut. Ena eller båda föräldrarna kan ha gift om sig och fått barn med den 

nya partnern. Kanske också att bonusföräldern har barn från tdigare vilket gör familjen ännu 

större. Det här ligger underförstått i texten att det kan se ut på olika sätt, men att just den här 

texten handlar om två homosexuella par. Textens allra första stycke är ett bra exempel: 

 

Anna har sedan många år levt tillsammans med en kvinna. De träffades i början av 80-talet och strax innan dess 

hade Anna ”kommit ut ur garderoben”. Hon hade berättat för sin familj och sina vänner att hon var lesbisk. 

(s. 54) 

 

Här presenteras Anna och att hon lever tillsammans med en kvinna. Texten presenterar en 

lesbisk kvinna. Men texten skulle precis lika gärna kunnat handla om en förälder som gift om 

sig och bildat ny familj. Det finns en ideologisk tankeram att de homosexuella par texten 

handlar är ett exempel i mängden av andra typer av familjer vid sidan av en traditionell 

bestående av mamma, pappa, barn. 

 

Allmänsanning 

Texten betonar inte att den handlar om ett homosexuellt par utan presenterar bara Anna, som 

är textens huvudperson, och lite senare Lena. Att två kvinnor lever i ett förhållande tas inte 

upp som något avvikande. Det framhävs inte heller att de letar efter en donator och att de i 

samband med det får kontakt med ett homosexuellt manligt par. Hela händelseförloppet 

beskrivs utan att något steg i processen framhävs på något sätt som avvikande. I början av 

texten då Anna presenteras står det så här: 

 

Anna hade haft två kortare förhållanden med män innan hon förstod att hon föredrog att leva tillsammans med en 

kvinna. Hon var i 25-årsåldern när hon med säkerhet inte visste att hon inte kunde leva med en man. (s. 54) 
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Texten berättar, utan att beskriva. Det finns inget adjektiv i textutdraget ovan vilket 

neutraliserar texten till en redogörelse utan att uttrycka några åsikter om de personer texten 

handlar om. Detta bidrar till en allmänsanning om erkännandet av homosexuella och dess 

rättigheter. De har samma rättigheter som heterosexuella och att de skaffar barn på konstgjord 

väg är inte heller något konstigt. Det är bara så det är. 

 

4.4.6 Johan – en ensamstående pappa 

Texten handlar om Johan som berättar om sina olika förhållanden. Han bor ensam med sin 

son. Men vägen dit har inte varit självklar och det är den historien som berättas i texten. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Textens tema är troligtvis kontroversiellt i sig för många då den dels tar upp abort och 

dessutom beskriver en person som har haft flera relativt korta förhållanden. Om man har i 

åtanke att många av de som läser texten har som referens att man endast gifter sig en gång i 

livet, kan man anta att det liv som skildras i texten känns främmande.. Med utgångspunkt från 

detta så blir orden ”abort”, ”gemensam vårdnad”, ”ensam vårdnad” och ”familjeadvokat” 

(s. 57-58) socialt eller ideologiskt omstridda. Dessa ord är omstridda då de bara kan 

förekomma i ett samhälle som inte kräver att man ska gifta sig i 20-årsåldern och sedan leva 

ihop med samma person livet ut. I ett samhälle som tillåter människor att själva välja ökar 

sannolikheten för att scenariot i texten inträffar. Ordet ”abort” (s. 57) är dessutom både 

juridiskt och religiöst relaterat. I många länder är det enligt lag förbjudet med abort vilket gör 

att det ordet säkert kan väcka en hel del känslor hos många elever. Särskilt om elevgruppen 

består av människor som både kommer från länder där det är lagligt respektive olagligt. 

 

Ideologisk tankeram 

Den korta berättelsen slutar med att Johan ensam tar hand om sin son och att han är väldigt 

glad för det. Att en man av staten blir godkänd som ensam vårdnad av ett barn gör texten till 

ett slags inlägg i jämställdshetsdebatten. Texten bygger på en ideologisk tankeram att män 

kan ta hand om barn lika bra som kvinnor, och att det inte alltid är mamman till ett barn som 

är den lämpligaste vårdnadshavaren om nu föräldrarna eventuellt skulle bo på skilda ställen. 
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Allmänsanningar 

Beskrivningen av den rättsliga processen som ledde till att Johan fick ensam vårdnad om 

sonen nämns med en underförstådd självklarhet att man kan ta familjetvister till rätten för att 

lösa dem. Dessutom finne en allmänsanning i texten att man alltid kan lita på rätten och att 

deras dom är den som gäller. Formuleringen ”Tillslut fick han tag på en bra familjeadvokat 

och efter två års förhandlingar lyckades han äntligen få ensam vårdnad om sin son.” (s. 5 ) 

säger något om vår tilltro till rättssystemet, och i det här fallet att en man också har möjlighet 

att vinna en förhandling om vårdnad av sitt barn. 

 

4.4.6 Singel – inte samma sak som ensam 

I denna text berättar tre kvinnor om sitt singelliv. Den första, Margareta, har levt ensam i 

många år och trivs med det. Hon njuter av att bo ensam och att kunna göra vad hon vill. 

Birgitta, å andra sidan, bor ensam men vill träffa någon. Hon vill ha någon att dela livet med. 

Den tredje, Maria, har inte haft något längre förhållande och börjar känna sig smått desperat. 

Hon vill ha barn men har inte träffat någon som hon kan tänka sig att dela vardagen med och 

som hon tycker skulle bli en bra förälder. Hon har nu börjat fundera på konstbefruktning. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

I den här texten finns några ord som kan bli socialt omstridda, men det är å andra sidan ord 

som kan väcka starka känslor hos den elev som läser texten. Ordet ”singel” (s. 6 ) har ju en 

innebörd av en fri människa som gör vad han eller hon vill. Om man dessutom beaktar 

skillnaden att en singel många gånger betyder att man valt att leva ensam blir ordet sannolikt 

ännu mer omstritt. 

I avsnittet med Maria förekommer ordet ”konstbefruktning” (s. 61) vilket troligtvis är ett 

ord som kan väcka enormt starka diskussioner redan här i Sverige så man kan anta att det kan 

bli minst lika starka diskussioner bland människor från andra kulturer. 

 

Ideologisk tankeram 

Den ideologiska tankeramen påminner om den i flera av texterna i detta läromedel då den vill 

normalisera någonting som för många är någonting väldigt främmande och konstigt. I detta  

fall att kunna skaffa barn utan att leva i ett förhållande, eller att man kan välja att leva ensam 

utan att samhället dömer dig. Många människor från andra länder tycker nog att det måste 

vara något fel på en vuxen människa som inte är gift. Däremot är det inte särskilt konstigt i 
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Sverige. Att dessutom kunna skaffa barn som ensamstående är sannolikt främmande för 

många. I många länder är det troligtvis inte lagligt och i många fall är det nog dessutom en 

kostnadsfråga. 

 

Allmänsanningar 

I textens beskrivningar av tre kvinnors olika liv finns en allmänsanning. Nämligen den att det 

är fritt för varje människa att välja vilken sorts liv man vill leva. De tre liv som beskrivs i 

texten presenteras på ett redogörande sätt utan någon värdering av vilket liv varje person har 

valt. Se följande utdrag: 

 

Margareta har barn och ett stort umgänge. Hon är mycket aktiv, nästan varje kväll har hon något på gång. 

[…] 

Birgitta är Margaretas motsats när det gäller synen på parrelationer. Birgitta har varit singel i ett par år men hon 

trivs inte alls med singellivet. Hon längtar efter att bli kär och att få dela livet med någon. 

[…] 

Maria är också singel. Hon är yngre än sina väninnor Margareta och Birgitta och för henne känns singellivet 

svårare. (s. 60-61) 

 

Författaren av texten uttrycker ingen egen åsikt om personerna som texten handlar om. Några 

gånger kommer mer subjektiva beskrivningar fram, men då endast när personernas egna 

tankar och känslor återges. Detta bidrar till en normalisering av textdeltagarnas liv. Istället för 

att påverka läsaren att åt ett särskilt håll redovisas bara deras namn och vad de själva tycker 

om sitt liv. 

 

4.5 Grundhjulet 
Undersökningens nyaste läromedel, Grundhjulet (2016), innehåller ett relativt kort kapitel (s. 

230     239). Den innehåller endast en längre text, ett litteraturutdrag. De övriga texterna är 

kortare och är en blandning av faktatexter och en intervjutext med bilder på sex olika personer 

som berättar om sin familj i en kort text bredvid bilden. 

 

4.5.1 Släkt och familj 

Texten är en kort faktatext. Den reder ut skillnaden mellan familj och släkt som ju på svenska 

har två skilda betydelser. Den förklarar också att frågan ”har du familj?” oftast avser om den 

tillfrågade lever i ett förhållande och/eller har barn. Den som lever i en sådan familj säger 

istället ”min pappa”, ”min bror” eller ”min syster” om medlemmarna i sin ursprungsfamilj. 
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Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Bland alla begrepp som nämns på familjemedlemmar nämns orden ”sambo” och ”särbo” (s. 

230). Dessa ord är att betrakta som omstridda då dess innebörd är att man inte behöver vara 

gift för att leva tillsammans. I synnerhet ordet ”särbo” är troligtvis i många elevers ögon nytt 

då dess innebörd är att om man lever tillsammans i ett förhållande så bor man inte ihop. 

 

Ideologikritisk tankeram 

Eftersom det presenteras en rad olika personer som berättar om hur deras familj ser ut utgör 

det en ideologisk tankeram om att människor kan leva i familjer som ser väldigt olika ut. De 

sex personer som medverkar i avsnittet beskriver väldigt olika sorters familjer vilket gör att 

hela avsnittet visar hur olika liv man kan leva och hur olika betydelse begreppet familj kan ha 

från person till person. 

 

Allmänsanningar 

Textens huvudsakliga ändamål är att redogöra för skillnaden mellan familj och släkt vilket 

innebär att texten bygger på att konstellationen familj är, eller näst intill är, likadan i alla 

kulturer. I svensk kultur anser vi det viktigt att urskilja de i din familj och resten av släkten 

och framförallt mot övriga samhället. 

 

4.5.2 Hur ser din familj ut? 

Här berättar sex personer om hur de lever. De berättar om de lever själva eller bor i familj och 

vilka medlemmar familjen har. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Flera av de intervjuade är ett bra exempel på att vi lever i en ny tid där man gifter om sig och 

skaffar barn med en annan partner, barnen får halv- och/eller bonussykon men gör inte 

nödvändigtvis någon större åtskillnad mellan de nya syskonen och de biologiska helsyskonen. 

Här förekommer också en person som trivs med den friheten det ger henne att vara särbo. Det 

gamla mönstret att gifta sig i 20-årsåldern, skaffa familj och sen vara gift livet ut håller på att 

lösas upp allt mer. Av det skälet finns flera ord i den här texten som kan vara socialt eller 

ideologiskt omstridda ord. Tre av texterna handlar om bonusfamiljer. Två av texterna handlar 

om barn där ena föräldern har en ny partner som har barn sedan tidigare. Den tredje texten 

handlar om en som blivit bonusförälder då hennes sambo har barn från ett tidigare 



43 

 

förhållande. Från dessa tre texter finns orden ”nya familj”, ”nya man”, ”omgift”, 

”halvsyskon”, ”helsyskon”, ”tidigare förhållande” (s.  31) och ”sambo” (s.  3 ). Samtliga 

ord, eller uttryck, är bara möjliga i en kultur där det är möjligt att bilda familj på nytt. 

Dessutom är det till stor hjälp om samhället är tolerant inför att skilja sig och gifta om sig. Att 

det juridiskt är tillåtet betyder inte att många gör det. Minst lika viktigt är samhällets allmänna 

värdering. 

I två av texterna nämns orden ”sambo” respektive ”särbo” (s.  3 ). Den ena texten handlar 

om Malin som är sambo sedan 10 år. Den andra handlar om Ester som är 69 år och är särbo, 

men hon tycker det är skönt att bo ensam. Dessa båda ords innebörd är säkert främmande för 

väldigt många av eleverna som läser texten. I båda fallen handlar det om människor som lever 

i ett förhållande utan att vara gifta. I fallet med Ester som är särbo, delar hon inte ens bostad 

med sin partner. 

 

Ideologiska tankeramar 

Alla personer som är med i avsnittet presenteras med text och bild. Deras korta berättelse 

kompletteras inte med någon kommentar som värderar deras levnadssätt. Alla liv värderas 

jämlikt och bildar en ideologisk tankeram att det inte spelar någon roll i vilken 

familjekonstellation man lever, det är varje människas fria val och ingenting som det övriga 

samhället lägger någon värdering i. 

 

Allmänsanningar 

Varje persons presenteras med text och bild utan någon särskild ordning. Ingen familjeform 

betraktas som mer rätt än någon annan. Trots att det här presenteras människor som är 

frånskilda, bor varannan vecka hos endera föräldern eller bor med sin sambo med husdjur 

men inga barn. Att familjer kan se så olika ut är sannolikt nytt för många elever. Kanske 

framför allt att det inte läggs några värderingar i någon av familjeformerna. Detta signalerar 

en allmänsanning att familjer ser olika ut, och att det inte ligger någon värdering i det. En 

familj bestående av ett homosexuellt par med adopterade barn är inte konstigare än en 

traditionell familj bestående av mamma, pappa och två barn. 
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4.5.3 Efternamn 

Precis som texten om släkt och familj (avsnitt 4.5.1) är det här en kort faktatext. Den ger 

exempel på hur svenska efternamn bildas och berättar också hur man går till väga om man vill 

byta efternamn. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

I textens faktaredovisning om svensk namnkultur kan ”förnamn” och ”efternamn” (s.  34) 

vara socialt omstridda. Namntraditionen runt om i världen ser olika ut och andra kulturer 

använder namn på ett annat sätt och med en starkare tradition än i Sverige. Det finns t.ex. 

kulturer där namnet förändras efter årstid eller kulturer där namnet berättar om hur personen 

är kopplad till övriga familjemedlemmar (ne.se). I Sverige är namn dels ett sätt att visa 

familjetillhörighet, men har mer och mer övergått till att vara ett sätt att utmärka den enskilde 

individen. Mot bakgrund av detta kan man tänka sig att orden förnamn och efternamn 

signalerar ett distanserat förhållande till namn och vilken betydelse den har. Förnamn är det 

namn som kommer först, och efternamnet det som kommer sist. Mellan dessa båda kommer 

mellannamnet. Hade man istället valt orden familjenamn och dopnamn eller tilltalsnamn hade 

orden fått en annan tyngd och blivit framhävda som någonting mer högtidligt. 

 

Ideologisk tankeram 

Mot bakgrund av vad jag skrivit i föregående stycke tycker jag därför man kan säga att texten 

bär på en ideologisk tankeram att namnskicket runt om i världen ser ut, eller är väldigt likt det 

vi har i Sverige. Den senare delen av texten berättar hur man ska gå till väga när man byter 

namn presenteras som om läsaren redan är bekant med svenskt myndighetsväsen. Meningen 

”den som vill byta efternamn gör det genom att anmäla bytet till Skatteverket.” förutsätter att 

läsaren vet vad Skatteverket är för något och i förlängningen att läsaren ska känna till att man 

vänder sig till olika myndigheter i Sverige för en rad olika ärenden. Dessutom avslöjar 

meningen att det i Sverige anses var den enskilde individens beslut att byta efternamn, och 

inget som man behöver prata med familjen om. Sverige har dessutom ett väldigt liberal 

namnlag och tillåter folk att bilda nya både för- och efternamn. Detta är inte heller säkert att 

eleverna som läser boken har kommit i kontakt med tidigare. Denna liberala hållning förs 

fram lite senare i texten där det står ”man vill kanske byta […] till ett helt nytt efternamn som 

ingen annan har”. Här framhävs byte som en relativt enkel process och dessutom som 

någonting där du kan använda din kreativitet och fantasi för att framhäva dig själv som 
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person. Detta står i kontrast mot att efternamnet ska visa din familjtillhörighet och som ska 

behållas för att inte familjetillhörigheten ska bli otydligare eller försvinna. 

 

Allmänsanningar 

Textens beskrivning av att man ska ta kontakt med Skatteverket om man vill byta namn, eller 

Patent- och registreringsverket om man vill ta ett helt nytt namn, bidrar till ett underförstått 

faktum i vilka sammanhang man tar kontakt med en myndighet. Även om texten bara handlar 

om ett enda specifikt myndighetsärende, så är det underförstått att det handlar om en offentlig 

myndighet som man ska ta kontakt med, och att eleverna vet hur man gör när man är i kontakt 

med en myndighet. Eftersom det står ”Skattemyndigheten” (s.  34) i bestämd form signalerar 

det att textförfattaren tror att alla som läser texten vet vad Skatteverket är. Hade texten varit 

mer pedagogiskt inriktat hade det till exempel kunnat stå ”Den som vill byta efternamn gör 

det genom att anmäla bytet till Skatteverket, som är en statlig myndighet.” för att vara mer 

förklarande och förutsättningslös. Lite senare i texten nämns ytterligare en myndighet när det 

står ”Ett nybildat efternamn måste godkännas av Patent- och registreringsverket”. Här gäller 

samma sak som föregående mening. Meningen vill berätta att man måste ta kontakt med en 

myndighet för att, i det här fallet, få ett nytt efternamn. Detta är inga konstigheter om man 

som i Sverige har hög tilltro till den offentliga sektorn och är van vid att ta kontakt med 

myndigheter. Men för den som av olika skäl inte är van vid myndighetskontakt blir texten 

betydligt mindre begriplig. 

 

4.5.4 Den enda indianen i Vilhelmina 

Det här är ett utdrag ur en novellsamling av Monica Zak. Texten handlar om Dominga som 

adopterades av en familj i Vilhelmina. När hennes familj berättar att alla hennes släktingar har 

dött bestämmer hon sig för att glömma allt som har med hennes ursprung att göra. Som vuxen 

får hon ett telefonsamtal där hon får reda på att hennes mormor lever och att hon vill träffa sitt 

barnbarn. Textutdraget börjar då hon får telefonsamtalet. 

 

Socialt eller ideologiskt omstridda ord 

Textens tema handlar om hur det är att vara adopterad och därför blir orden ”biologiska 

föräldrar”, ”adopterade” och ”adoptivföräldrar” laddade (s.  36). 

Enligt SAOL är innebörden av att adoptera att man upptar någon som sitt eget barn eller ett 

bildligt uttryck för att göra någon till sin (svenska.se, 2019-04-02). En beskrivning som får 
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hela processen att låta ganska lättvindig då den reducerar den biologiska familjetillhörigheten 

till att vara i princip helt oviktig. I detta perspektiv kan då begreppet ”biologiska föräldrar” 

blir omstritt eftersom det innebär att man kan vara en annan typ av förälder än biologisk, 

annars skulle det inte behöva finnas något ord före ”föräldrar”. En adoption i Sverige kan 

genomföras efter att socialnämnden i den aktuella kommunen har godkänt adoptionen. Efter 

det behandlas den adopterade juridiskt som adoptivföräldrarnas barn. Till detta ska tillfogas 

det faktum att homosexuella par och ensamstående får adoptera barn i Sverige vilket kan 

antas vara kontroversiellt för många (ne.se). 

 

 Ideologisk tankeram 

Som förlängning av att texten rakt av beskriver adoption som något vardagligt och normalt 

påverkar det också textens ideologiska tankeram. Då Sverige värdesätter varje människas 

frihet och egna vilja finns i texten en inneboende uppmuntran att den adopterade ska ta reda 

på sitt ursprung om hon vill. Om hennes familj hade försökt stoppa henne genom att t.ex. säga 

att hon bara skulle må sämre av det eller att de inte förstår varför hon vill leta efter en familj 

som hon inte ens känner hade det ansetts som att familjen är ett hinder. Den ideologiska 

tankeramen ligger i att Dominga själv får bestämma om hon vill ta reda på sitt ursprung eller 

inte. Hennes adoptivföräldrar, vänner eller pojkvän lägger sig inte i hennes beslut. Detta 

framhävs med hjälp av följande stycke ur texten: 

 

Det stämmer att dina föräldrar dödades, sade kvinnan, men många i din släkt överlevde. Som din mormor. 
- Så hon som skötte adoptivbarn ljög? Varför gjorde hon det? 

- Hon trodde att adoptivbarn skulle anpassa sig bättre om de inte visste något om sitt ursprung. Hon trodde att det 

var bra att alla banden klipptes av. Sen dess har hon lärt sig bättre. (s. 238) 

 

Genom ordval tar texten här ställning för vad som är bäst för adoptivbarn när det kommer till 

frågan om att vilja söka upp sin biologiska släkt. Särskilt orden ”lärt sig bättre” visar mycket 

tydligt mot att det generellt bästa är att låta personer som blivit adopterade ta reda på sitt 

ursprung om de vill. Att på något sätt hindra ett sådant initiativ anses vara det samma som att 

neka den adopterade tillgång till sin gamla historia. De båda synsätten ställs mot varandra på 

ett mycket tydligt sätt det textutdraget står ”hon trodde[…]sen dess har hon lärt sig bättre”. En 

formulering som mycket tydligt visar att det första synsättet är dåligt, men att hon som i 

texten benämns som ”hon som skötte adoptivbarn” har kommit på bättre tankar och lärt sig ett 

bättre sätt, eller snarare det rätta, sättet. 
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Allmänsanningar 

Texten handlar inte om hur det gick till när Dominga blev adopterad. Texten handlar istället 

om ett adoptivbarns funderingar kring sitt ursprung. Hela processen med adoption tas för 

givet som om det är självklart och något som alla kan göra. Denna inställning förs fram i 

introduktionstexten till själva utdraget av novellen. Textstycket allra första mening är 

nämligen ”Dominga är adopterad från ett barnhem i Guatemala” (s.  36). Hela processen som 

en adoption innebär har kokats ned till en enda mening. Bakom meningen ligger en 

underförstådd självklarhet att alla som läser texten kan adoptera ett barn om de vill och att det 

inte ligger något moraliskt tvivelaktigt i det heller. 

 

4.5 Sammanfattning 
Om man tittar på läromedlen kronologiskt kan man se att de har utvecklats mot att ta upp fler 

ämnen inom temat familj och släkt. I det äldsta läromedlet består kapitlet endast av en text 

som handlar om en mamma-pappa-barn-familj. Men i alla de övriga läromedlen består 

kapitlet av flera berättelser som skildrar människor i olika familjesituationer. Det läromedlet 

som stack ut mest, och som var svårast att analysera, var Mål och mening (2001). Dels för att 

det med god marginal bestod av det längsta kapitlet men också för att det innehöll en rad olika 

skildringar av familjen. Texterna är också skrivna av författare från olika delar av världen 

vilket bidrar till en bred mångfald av skildringar. I de tre nyaste läromedlen finns också en 

mångfald av texter med den skillnaden att det är svenskar som skildras i texterna. I dessa 

texter kan man se hur det svenska samhället har förändrats. I texterna förekommer bl.a. barn 

till skilda föräldrar, singlar, ensamstående föräldrar och homosexuella par. 

 

5 Diskussion 
Det finns väldigt många länder i världen och inom varje land finns inte sällan flera etniciteter 

som var för sig har sin kultur. Det gör den kulturorienterade SFI-undervisningen väldigt svår. 

På sätt och vis till och med omöjlig. Det blir ofrånkomligen generaliseringar i en eller annan 

form. Antingen genom att klumpa ihop alla elever och kalla dem invandrare, eller genom att 

ge en generaliserad bild av den svenska kulturen eller hur svenskar beter sig. Samtidigt får 

man heller inte ta för lätt på uppgiften genom att ge en alltför förenklad bild av kulturer eller 

människorna inom kulturen som är så generell och förenklad att den blir felaktig. Detta gäller 

både bilden av Sverige och de länder eleverna kommer ifrån. Detta med tanke på den makt 

läromedelsförfattarna har på eleverna (något som jag också nämner i avsnitt 1.2). 
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En förenklad och stereotyp bild av andra kulturer ger ett fördomsfullt intryck. Samtidigt 

gör en förenklad eller utdaterad bild av Sverige det svårare för eleverna att förstå hur det 

svenska samhället fungerar, som också kan leda till en känsla av utanförskap. Båda dessa 

problem tycker jag mig ha funnit i min undersökning. Texten Kärlek över gränserna (avsnitt 

4.4.5) har en lätt nedlåtande ton mot alla kulturer med en, enligt svenska mått mätt, 

traditionell könsfördelning i hemmet. Samtidigt beskrivs också generellt svenska män i 

samma text som att de letar efter en kvinna i dessa länder för att de vill behålla den gamla 

könsfördelningen där kvinnan sköter hushållet och mannen jobbar. Här kan man ställa sig 

flera frågor. Vad är innebörden av ordet traditionell och vem avgör vad som är traditionellt? 

Formuleringen i texten får det att låta som att definitionen av traditionell är som det var i 

Sverige förut men som vi har slutat med eftersom Sverige är ett modernt och progressivt land. 

En beskrivning som kan väcka ont blod hos eleverna som läser texten som kan uppleva att det 

är deras hemländer som pekas ut. Dessutom kan det bidra till en bild av att alla svenska män 

är som det beskrivs i texten. 

Ytterligare exempel på en förenklad bild av Sverige hittar man i undersökningens äldsta 

läromedel, Goda grunder (avsnitt 4.1). Här beskrivs en mamma-pappa-barn-familj och det 

ges inga andra exempel på familjekonstellationer i kapitlet. Detta kan ge en bild av att det är 

det enda slag av familj som finns i Sverige eftersom ingen annan typ av familj representeras. 

För att ge eleverna en mer heterogen bild av Sverige måste man i så fall komplettera kapitlet 

med annat material. 

Förutom själva texterna är en utmaning i undervisningen också hur man presenterar 

materialet för eleverna. Man kanske inte bara rakt av kan presentera alla aspekter av ett 

svenskt familjeliv och tro att eleverna bara ska ta emot vad man säger. Vissa saker är svåra att 

lära om som vuxen. Som barn påverkas den synen man får på sin omvärld av vilka människor 

man har runt omkring sig. Så hur gör man då när man ska ta upp sådant som homosexualitet 

och bonusfamiljer för elever som kanske knappt har diskuterat ämnet förut? Tittar man på 

mitt undersökta material kan man bland annat se att man inte ska använda allt för gamla 

läromedel. Det äldsta läromedlet i min undersökning ger en alltför homogen bild av Sverige. 

Man ska i vilket fall som helst inte bara ta med den texten, utan komplettera med annat 

material. Särskilt om syftet är att inte bara fokusera på det rent språkliga, utan även ge en 

uppdaterad bild av det svenska samhället. Lyckas man med detta kan det också leda till 

givande diskussioner för både elever och lärare där alla lär sig någonting om varandras 

kulturer. 
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Vad denna undersökning har visat är att man ser en förändring i läromedlens innehåll. De 

nyare läromedlen har fler texter i sitt familjekapitel och skildrar också personer med olika 

familjeförhållanden. Detta gynnar eleverna då de inte bara får lära sig det svenska språket, 

utan dessutom får en bild av landet Sverige. Men undersökningen visar också att en text 

innehåller många ord som är nya för eleverna och bär på underliggande värderingar som för 

en svensk är självklara men som eleverna inte ser utan de måste lyftas fram av läraren. Här 

kan man då ställa sig frågan hur olika en lektion blir med en lärare född och uppvuxen i 

Sverige jämfört med en lektion ledd av en lärare med annat ursprungsland. Oavsett vad bör 

man vara medveten om att texterna i läromedlen troligtvis måste gås igenom grundligt och 

kanske mer än bara en gång. Just med tanke elevgruppens skiftande språkkunskaper, tidigare 

erfarenheter och intresse för ämnet. 

Läromedel kan analyseras upp och ner och fram tillbaka i all oändlighet. Inte bara utifrån 

olika perspektiv och syfte utan också utifrån ett kronologiskt perspektiv eftersom det ständigt 

ges ut nytt material som är helt outforskat. Min uppsats är bara ett litet bidrag i den stora 

massan av läromedelsanalyser man jag hoppas att den kan väcka ett intresse att vidare 

utforska ämnet. Jag hoppas också på att det kan väcka funderingar kring vad en text bär på för 

underliggande kunskaper och värderingar och vad det säger om den kultur den har sitt  

ursprung i. 
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