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Sammandrag 

 
Syftet med den här studien är att undersöka i vilken grad lektionsinnehållet på sfi:s högre 

nivåer (kurs C och D) överensstämmer med läroplanens värdegrundsuppdrag om att 

utbildningen ska gestalta alla människors lika värde. Detta undersöks genom att ta reda på om 

en mångfald av olika personer utifrån diskrimineringsgrunderna inkluderas i sfi-läroböcker 

samt i övrigt lektionsinnehåll. Dessutom är studiens syfte att undersöka vilka faktorer som 

påverkar i vilken grad sfi-lärare tillämpar en normkritisk pedagogik. Metoden utgörs av en 

kvantitativ innehållsanalys av fem sfi-läroböcker och en enkätundersökning av 25 verksamma 

sfi-lärare. Studiens resultat visar att värdegrundsuppdraget uppfylls till viss del men enbart 

gällande vissa av diskrimineringsgrunderna. Vidare framgår av resultatet olika faktorer som 

har inverkan på i vilken omfattning som sfi-lärarna arbetar normkritiskt. 

       

Nyckelord: sfi, svenska som andraspråk, läromedelsanalys, normkritisk pedagogik, mänskliga 

rättigheter, mångfald, diskriminering, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet och 

uttryck, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, ålder 
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1 Inledning  

Det aktuella oroliga världsläget med ökande främlingsfientlighet, våld, extremism och 

diskriminering har lett till att skolans roll för att undervisa om de mänskliga rättigheterna 

betonas allt mer (Skolverket 2015; Skolverket 2016a:11; Ericson 2014). I läroplanens 

värdegrund för utbildningen och undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare (sfi) (Skolverket 2017a:5) betonas mänskliga rättigheter som ”alla människors lika 

värde”. Dessutom står det i läroplanen att ”ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för 

diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning” (ibid). Det är därmed aktuellt att undersöka i vilken grad dessa delar av 

läroplanen införlivas av verksamma sfi-lärare i klassrummet. 

      Jag läste inom ramen för nya Ämneslärarprogrammet 2017 en kurs som hette ”Mångfald 

och lärande” som bland annat tog upp att man som lärare kan motverka diskriminering genom 

att tillämpa en normkritisk pedagogik. Enligt denna pedagogik anses normer inte alltid vara 

något positivt utan något som kan bidra till att vissa personer skiljs ut som annorlunda och 

löper större risk att utsättas för diskriminering (Martinsson & Reimers 2014:10–11). I 

praktiken kan en normkritisk pedagogik handla om att lärare granskar sina läroböcker för att 

se vilka personer som exkluderas i dessa för att sedan inkludera personerna som inte syns på 

lärobokssidorna i sitt övriga lektionsinnehåll; i bilder, texter, samtal, övningar och exempel på 

tavlan (Bromseth 2010:43). Efter kursen föddes idén till denna studie, nämligen att undersöka 

i vilken grad sfi-undervisningen på högre nivåer inkluderar en mångfald av olika personer 

samt vilka faktorer som påverkar i vilken grad sfi-lärare arbetar normkritiskt. 

       Många lärare förlitar sig på att värdegrunden införlivas om de följer en lärobok (Englund 

2011:282). Men enligt en rapport av Lärarnas riksförbund (2014:3) har få lärare tid med att 

granska sina läroböcker för att säkerhetsställa att böckerna verkligen genomsyras av 

värdegrunden. Dessutom visar en läroboksgranskning i andra skolämnen än sfi att 

värdegrunden inte införlivas i läroböckerna eftersom vissa personer inkluderas i låg grad på 

lärobokssidorna och att böckerna därmed kan upplevas som diskriminerade (Skolverket 

2006:43). Stämmer det även för sfi-läroböcker flera år senare? Kompenserar lärarna i så fall 

för det på andra sätt? Frågor som dessa ämnar denna studie att besvara. Det finns inte så 

mycket forskning om sfi-läroböcker (Carlson 2013:819). Inte heller om värdegrundsarbetet i 

sfi-klassrummen (Zackari & Modigh 2000:100). Förhoppningen är således att denna studie 

ska bli ett kunskapstillskott till ett aktuellt och relativt outforskat forskningsområde. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad lektionsinnehållet på sfi:s högre nivåer 

(kurs C och D) överensstämmer med värdegrundsuppdraget gällande att vuxenutbildningen 

ska gestalta alla människors lika värde. Detta undersöks genom att analysera i vilken 

omfattning en mångfald1 av olika personer utifrån diskrimineringsgrunderna inkluderas i sfi-

läroböcker samt i övrigt lektionsinnehåll. Dessutom är syftet med denna studie att undersöka 

vilka faktorer som påverkar i vilken grad sfi-lärarna tillämpar en normkritisk pedagogik. 

Undersökningen utgår från följande tre frågeställningar: 

 

1. I vilken grad inkluderas en mångfald av olika personer utifrån respektive 

diskrimineringsgrund i läroböcker för sfi-kurserna C och D? 

2. I vilken grad inkluderas en mångfald av olika personer utifrån 

diskrimineringsgrunderna i sfi-lektionsinnehållet utöver läroboken? 

3. Vilka faktorer påverkar i vilken grad sfi-lärarna tillämpar en normkritisk pedagogik på 

sfi:s högre nivåer? 

 

1.2 Disposition 

Bakgrunden omfattar avsnitten: sfi, styrdokument och normer, normkritisk pedagogik, 

läroboken, lektionsinnehållet utöver läroboken, ramfaktorer, elevanpassning, konflikter eller 

en tyst acceptans när normer utmanas och tidigare forskning. Sedan följer delen metod och 

material som beskriver avgränsningar för läroboksanalysen, urval av informanter och 

enkätutformningen. Därefter presenteras resultatet för respektive undersökning, först 

läroboksanalysen och sedan enkätundersökningen. Därpå följer en diskussion om det 

sammanlagda resultatet av de två undersökningarna och en metoddiskussion. Sist men inte 

minst kommer en avslutning om i vilken grad sfi-undervisningen följer läroplanens riktlinjer, 

förslag på vidare forskning samt vilka övriga slutsatser som kan dras av den här studien.  

 

 

 

 

 
1 Begreppet mångfald syftar i denna uppsats inte enbart på en kulturell mångfald utan på en bred definition av 

mångfald utifrån alla sju diskrimineringsgrunder (jfr Lahdenperä 2011) 
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2 Bakgrund 

 
2.1 Sfi, styrdokument och normer 

Sfi är en heterogen mötesplats där personer i olika åldrar från världens alla hörn samlas under 

ett och samma tak. Från och med det andra kalenderhalvåret det år då man fyller 16 år har 

man rätt att antas till sfi på villkor att man är bosatt i Sverige och saknar de grundläggande 

kunskaper i det svenska språket som utbildningen syftar till att man tillägnar sig (Skolverket 

2019a). Emellertid är det få som börjar redan som sextonåringar utan majoriteten av sfi-

eleverna är mellan 20–55 år gamla (Skolverket 2018a).  Av de cirka 200 000 sfi-elever som 

studerade i Sverige förra året kom majoriteten från Syrien, Eritrea, Irak, Afghanistan, 

Somalia, Iran, Indien, Thailand, Polen och Kina (Skolverket 2018a). Totalt finns det fyra 

kurser inom sfi: A, B, C och D där A är den lägsta kursen och D den högsta kursen 

(Skolverket 2019b).  

      I läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket 2017:6) framhävs både värdet av att värna 

om elevernas egna normer och det nya samhällets normer. Det står dels att det svenska 

samhällets globalisering medför höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de 

värden som ligger i en kulturell och etnisk mångfald samt att undervisningen inte ska vara 

konfessionell. Men det står även att utbildningen ska leda till förtrogenhet med Sveriges 

kultur och historia samt att utbildningen ska överensstämma med den etik som förvaltas av 

kristen tradition och västerländsk humanism (ibid). Vidare står det att vuxenutbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på samt gestalta […] alla 

människors lika värde (Skolverket 2017:5). Dessutom står det att vuxenutbildningen ska bidra 

till ökad förståelse för andra människor (ibid).  

      Sammantaget är sfi en i mångt och mycket heterogen utbildningsform för elever i olika 

åldrar från hela världen som har vuxit upp med olika normer. Detta medför således att sfi-

eleverna bär med sig olika könsnormer, sexualitetsnormer, funktionalitetsnormer, 

åldersnormer, religiösa normer och etniska normer in i klassrummet. På grund av denna 

mångfald blir sfi extra intressant att undersöka i fråga om hur lärarna tillämpar en normkritisk 

pedagogik. Vilka normer dominerar i sfi-klassrummet? Vad händer när gamla normer 

utmanas med nya? Frågor som dessa ämnar uppsatsen att belysa. 
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2.2 Normkritisk pedagogik 

Begreppet ”normkritisk pedagogik” är relativt nytt (Kalonaityte 2014:8). Det myntades i 

Sverige år 2007 av en studiecirkel bestående av ett tiotal forskare och praktiker verksamma 

inom högre utbildningar, gymnasiet, museivärlden, ideella organisationer och statliga 

myndigheter (Bromseth & Darj 2010:11–13). Internationella inspirationskällor är bland annat 

den kritiska pedagogiken och queerpedagogiken (Kalonaityte 2014:8). Att tillämpa en 

normkritisk pedagogik för att förebygga diskriminering är något som framhävs av Skolverket 

(Skolverket 2016b:4–6; Skolverket 2017b; Skolverket 2019c:28).  

      Vad innebär då en normkritisk pedagogik är frågan. För att besvara frågan om vad en 

normkritisk pedagogik innebär måste man först och främst förstå hur normer kan resultera i 

diskriminering. Martinsson & Reimers (2014:10–11) skriver att på grund av att normer pekar 

ut vad som anses vara ”normalt” medför de även föreställningar om motsatsen alltså om det 

”icke normala” som får etiketter som annorlunda, märkligt eller inte lika bra. Av denna 

anledning skapas maktförhållanden där somliga tar sig rätten att ifrågasätta och behandla de 

normbrytande illa (Elmeroth 2018:56; Martinsson & Reimers 2014:29). Exempelvis om det 

inte hade funnits en heteronorm hade det inte funnits homofobi och om inte svenskhet hade 

kopplats till en viss religion hade vissa sluppit att diskrimineras på arbetsmarknaden 

(Martinsson & Reimers 2014:11). Den normkritiska pedagogikens förespråkare framhäver 

därför att om man verkligen vill komma åt diskriminering är det i normerna som man måste 

börja (Martinsson & Reimers 2014:29).  

     För att förstå den normkritiska pedagogikens innebörd måste man också se skolan som en 

normproducerande arena. Enligt Kalonaityte (2014:8) bör man av denna anledning som 

pedagog kritiskt granska den kunskap som förmedlas inom skolkontexten eftersom 

skolkunskapen ofta antas vara allmängiltig, objektiv och neutral men inte sällan är vinklad 

och utgår från en viss samhällssyn som tenderar att gynna kategorier som maskulinitet, vithet 

och heterosexualitet. För att förhindra att skolan reproducerar normer som resulterar i 

orättvisor i samhället bör man därför som normkritisk pedagog vara uppmärksam på vem som 

görs till norm i allt från exempel på kärleksrelationer, val av kurslitteratur, vilka samtal som 

förs i klassrummet till val av bilder och övningar (Bromseth 2010:43). Till exempel kan man 

som lärare utmana heteronormen genom att visa filmen Brokeback Mountain, i vilken två män 

förälskar sig, för att diskutera kärlek i allmänhet (ibid).  
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2.3 Läroboken  

Läroboken har under många år varit det dominerande läromedlet i de svenska klassrummen 

(Johnsson Harrie 2016:5–6). Dess dominerande ställning är inte lika självklar numera 

eftersom läroböckerna har fått konkurrens av många andra olika typer av läromedel (ibid.). 

Dock visar studier att läroboken har bibehållit en stark ställning (Ammert 2011:26). Detta 

medför i sin tur att läroböcker har höga förväntningar på sig.  

    Englund (2006:26) skriver att läroboken tillskrivs en viss auktoritet av både lärare och 

elever och därmed får den stort inflytande på undervisningen. Många lärare förlitar sig 

exempelvis på att läroplanens krav förverkligas om de bygger sin undervisning utifrån 

lärobokens innehåll (Skolverket 2006:51; Englund 2011:282). Men bland annat Skolverkets 

läroboksgranskning utifrån några av diskrimineringsgrunderna visar dock motsatsen att ett 

flertal läroböcker inte har utformats i enlighet med värdegrunden (Skolverket 2006:42 ff).  

     Faktum är att läroböckernas innehåll ofta beskrivs som trögrörligt och konservativt 

(Johnsson Harrie 2016:6). Carlson (2013:819) beskriver läroböcker som ”diskursiva 

tidsdokument påverkade av historiska, sociala och politiska intressen och makthierarkier”. Att 

läroböcker kan bidra till att upprätthålla förlegade normer och bidra till diskriminering 

beskrivs på följande vis: 

 En del litteratur som används i utbildningsverksamheten kan vara föråldrad och uttrycka 

värderingar som inte är förenliga med ett modernt förhållningssätt, exempelvis när det 

gäller sexuell läggning. Att material med delvis föråldrat innehåll används i undervisningen 

kan normalt sett inte anses som diskriminerande. I vissa fall kan dock användandet av 

kurslitteratur utgöra trakasserier i diskrimineringslagens mening, beroende på hur den 

undervisande läraren hanterar materialet i förhållande till studenterna. Material som kan 

uppfattas som trakasserande eller på annat sätt diskriminerande bör därför undvikas. 

(Göransson Gabinius & Del Sante 2018:112) 

Som citatet visar är det viktigt att granska vad läroböckerna inkluderar eftersom innehållet 

kan få diskriminerande konsekvenser i utbildningsrummet beroende på bland annat vilka 

samtal som förs utifrån läroboksinnehållet. Därmed är det inte bara intressant att undersöka 

vad lärobokssidorna innehåller utan även hur lärarna agerar i klassrummet och vad de 

inkluderar i övrigt lektionsmateriel utöver själva läroboken, vilket nästa avsnitt behandlar. 
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2.4 Lektionsinnehållet utöver läroboken 

Förutom normkritisk kurslitteratur krävs det lärosituationer för att bearbeta insikterna skriver 

Kalonaityte (2014:9). Också Johnsson Harrie (2016:7) poängterar att läroboksinnehållet inte 

får förväxlas med innehållet i undervisningen eftersom vad eleverna läser i läroboken, hur 

dess innehåll diskuteras i klassrummet, gör stor skillnad för vad eleverna slutligen tar till sig.  

      Enligt utbildningspsykologen Vygotsky (refererad av Säljö 2014:81) är läroboken en 

artefakt som man medierar verkligheten med som underlättar lärandet. Men också enligt 

Vygotsky (refererad av Reichenberg 2014:67) spelar den sociala interaktionen och samtalet en 

nyckelroll för språk - och kunskapsutvecklingen. Texter som används bör betraktas i relation 

till en bredare kontext eftersom det är i samspelet läsare–text–kontext, lärare och studerande 

som meningsskapande tar form framhäver Englund (refererad av Carlson 2013:846). 

       Bergström och Boreueus (2000:28) skriver att enligt en konstruktivistisk syn på språk och 

verklighet kan man inte tala på ett meningsfullt sätt om en verklighet utan att språket fungerar 

som en slags konstruerande lins. De språkliga sammanhang som man ingår i där mening 

reproduceras och produceras utgör viktiga källor för att skapa och etablera värderingar om det 

egna jaget. Dessutom är de språkliga sammanhangen betydelsefulla för vilka relationer som 

skapas människor emellan. En individ är medskapare, förändrare och bärare av de språkliga 

sammanhang hen lever i, de skapar hen på olika sätt och tilldelar hen olika status och 

positioner i förhållande till andra.  

        Enligt en normkritisk pedagogik kan man som lärare ödmjukt vara processledare för 

jämlikhetsfrämjande samhällsförändringar genom de pedagogiska ramar man erbjuder, de 

dialoger som man öppnar och stänger för, samt de möjliga sätt att agera och vara som man 

skapar i klassrummet (Bromseth 2010:49–50). Vilka berättelser som får ta plats i 

utbildningsrummet bör enligt normkritiska förespråkare ses som en etisk fråga där det som 

styr urval av exempelvis bilder, texter, samtalsövningar och exempel på tavlan inte handlar 

om att spegla samhällets makthierarkier och ge redan dominanta personer företräde till 

sanningen utan att istället ge ofta marginaliserade personers erfarenheter utrymme i 

lektionsinnehållet (Bromseth 2010:43).  
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2.5 Ramfaktorer 

Många olika faktorer påverkar lärarens arbete. I vilken grad som läroplanens formuleringar 

införlivas i undervisningen påverkas till exempel av ramfaktorer enligt Linde (refererad av 

Lindström & Pennlert 2019:50–52). Några av dessa ramfaktorer är tid, personal, ekonomiska 

resurser samt skolans ledning och organisation (ibid). För att ge några exempel som är 

relevanta för denna undersökning skulle i vilken omfattning sfi-lärarna tillämpar en 

normkritisk pedagogik således kunna påverkas av följande faktorer: Hur mycket tid får lärare 

till planering av normkritiska lektioner? Ingick en normkritisk pedagogik i lärarnas 

universitetsutbildning? Vilka läroböcker köps in och väljs de utifrån normkritiska kriterier? 

Är den normkritiska pedagogiken något som ledningen talar varmt om? (egna exempel).  

 

2.6 Elevanpassning 

I Floyd & Carrell 1994 (refererad av Liberg 2001:9) framhävs att förkunskaper om en texts 

kulturella innehåll har stor betydelse för läsförståelsen. I samma anda tar även Steffensen 

(1986) (refererad av Liberg 2001:9) upp att kulturell förkunskap är av avgörande betydelse för 

förståelsen av såväl skriven som talad diskurs. I kursplanen för sfi (Skolverket 2018b:7) står 

det också att lärare ska anpassa sitt lektionsinnehåll utifrån elevernas erfarenheter och 

allsidiga kunskaper. Faktum är att undervisningspraktiken idag dessutom är mer elevcentrerad 

än förr och att läraren bör anpassa sig efter de samtalsämnen som eleverna tar upp i högre 

grad än förr när det var en lärarstyrd katederundervisning. Sammantaget finns det således 

olika faktorer som lärarna anpassar sig efter vad gäller elevsammansättningen och dess unika 

behov vilket påverkar vilken form lektionsinnehållet tar. 
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2.7 Konflikter eller en tyst acceptans när normer utmanas 

Att vilja andra väl är inte smärtfritt (2018) är titeln på Edlings bok om att motverka 

diskriminering i skolan vilket säger en del om att det kan innebära svårigheter som pedagog 

med likabehandlingsarbete. Bromseth (2010:41–42) beskriver i liknande ordalag att när 

elevers normer blir ifrågasatta är en förväntad del av processen att förstå vikten av den kris 

som kan uppstå. När en neutraliserad världsbild blir utmanad med andra tolkningar kan det 

resultera i starka emotionella reaktioner. Att synliggöra normer som privilegier kan av en del 

personer uppfattas som provocerande. Den gamla och nya bilden krockar nämligen med hur 

individen förstått sig själv i relation till andra. För de som riskerar att gå miste om privilegier 

på grund av en tillämpning av den normkritiska pedagogiken kan intressekrockarna leda till 

aggressivt motstånd (ibid.).  

      Brusewitz skriver i artikeln Men skolan kan inte bara lägga sig platt på rygg i 

Sydsvenskan (26.05.2015) att han själv har varit sfi-lärare en gång i tiden och att det är en 

kontroversiell situation där många personer arbetar tillsammans som har väldigt olika 

perspektiv på saker som exempelvis jämställdhet men att skolan inte bara kan lägga sig platt 

på rygg i fråga om skilda åsikter (Bruzewitz 2015). I artikeln beskrivs att konflikter kan 

uppstå i klassrummet men att man som pedagog måste stå upp för värdegrundens riktlinjer. 

Skolverket (2016a:11) betonar också detta genom att publicera ett material som Europarådet 

har tagit fram om att lärare inte ska backa i fråga om undervisning om kontroversiella frågor 

på sin hemsida. I detta material står det att utbildning spelar en avgörande roll för att förhindra 

brott mot de mänskliga rättigheterna och ökande diskriminering. 

     Emellertid framgår av en studie av Skolverket (2009:79) bestående av intervjuer med sfi-

elever att sfi, enligt de intervjuade eleverna, på många sätt är en ”fredad zon” där alla är 

vuxna som vet hur man uppför sig och därmed inte diskriminerar varandra. I en annan rapport 

av Skolverket (2012:22ff) framgår också att en majoritet av sfi-eleverna upplever att de har 

studiero, att de trivs med andra elever och sina lärare och att det är lugnt på lektionerna. Dock 

poängterar även sfi-eleverna i intervjustudien att det tisslas, tasslas och baktalas på sfi 

(Skolverket 2009:71). Detta skulle kunna indikera att i sfi-klassrummet infinner sig en ”tyst 

acceptans” gentemot exempelvis homosexuella men att det händer att sfi-eleverna istället 

uttrycker diskriminerande åsikter gentemot varandra utanför klassrummets väggar på rasterna. 
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2.8 Tidigare forskning 

I den här delen kommer först resultatet av olika läroboksanalyser att tas upp och därefter 

följer resultatet av olika studier om lektionsinnehållet utöver läroboken. 

2.8.1 Läromedelsanalyser  

I rapporten I enlighet med skolans värdegrund? en granskning av hur etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker av 

Skolverket (2006) presenteras en läromedelsanalys av 24 läroböcker i biologi/naturkunskap, 

historia, religionskunskap och samhällskunskap för grundskolan och gymnasiet. Analysen 

utgår från de dåvarande diskrimineringsgrunderna och styrdokumentens värdegrund. 

Resultatet visar att den heteronormativa framtoningen är mycket dominerande i läroböckerna 

medan homosexuella och bisexuella personer förekommer i låg grad på lärobokssidorna 

(2006:40). Resultatet visar också att funktionsnedsatta personer inkluderas i liten omfattning i 

de analyserade böckerna (2006:24). Dessutom visar resultatet att icke-heterosexualitet och 

funktionsnedsättning ofta framställs som något avvikande och problematiskt (2006:42). Av 

resultatet framgår även att centreringen mot Europa och USA är stor i läroböckerna 

(2006:36). En kraftig underrepresentation av transpersoner i de analyserade läroböckerna 

framgår också av resultatet (2006:29–30).  

     Att läroböcker brister när det gäller att inkludera en mångfald av olika personer beskrivs 

även i rapporten Vem representeras i materialet? av Skolverket (2006). I rapporten lyfts 

resultatet av en normkritisk granskning av läroböcker för grundskolan och gymnasieskolan 

som lärare utförde under en fortbildningskurs. Resultatet av läroboksanalysen sammanfattas 

med följande citat: ”Ingen är över 40 år! Alla är smala! Kändisarna är vita! Historien berättas 

ur ett europeiskt perspektiv! Här var det 106 män och nio kvinnor! En hel sida om Voltaire, 

Wollstonecraft får några meningar i marginalen! En person som använder rullstol i den här 

boken, men bara när det är fokus på funktionsnedsättning!” (2016b:1). Av denna 

läroboksanalys framkommer således att de analyserade läroböckerna genomsyras av vissa 

åldersnormer, vithetsnormer, könsnormer, funktionalitetsnormer och etniska normer. 

    Dock visar resultatet av en läromedelsanalys av två SVA-läroböcker av Sofie Andersson 

(2018) som presenteras i kandidatuppsatsen En läromedelsanalys med fokus på etnisk 

mångfald att de analyserade böckerna innehåller texter som till viss del skildrar en etnisk 

mångfald. Läroböckerna uppfyller läroplanens riktlinjer gällande ett textinnehåll från olika 

delar av världen även om den etniska mångfalden är mest centrerad till Sverige som nation 
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och Europa som världsdel (2018:28). Resultatet visar att det finns en relativt jämn fördelning 

mellan världskontinenterna men läroböckerna utesluter Asien och Sydamerika helt och hållet 

från de autentiska texterna (ibid).  

    Vidare i avhandlingen Skolbokspropaganda – En ideologianalys av läroböcker i svenska 

som andraspråk (1995–2005) av Mattlar (2008) presenteras resultatet av en läromedelsanalys 

av fem SVA – och sfi-läroböcker vilket bland annat visar att det som ligger utanför det 

västerländska marginaliseras i de analyserade böckerna (2008:79). Resultatet visar också att 

gällande diskrimineringsgrunden kön finns det en jämställdhetspropaganda som genomsyrar 

majoriteten av läroböckerna (2008: 92). Av resultatet framgår även att HBT-personer lyser 

med sin frånvaro i läroböckerna (2008:97).  

     Att icke-heterosexuella personer lyser med sin frånvaro i sfi-läroböcker visar även 

resultatet av Lövestams (2006) och Isbergs (2016) läromedelsanalyser. I kandidatuppsatsen 

Jag inriktar mig inte på sexualundervisning: En studie av attityder till homosexualitet och 

läromedel på SFI av (Lövestam 2006) redovisas resultatet av en innehållsanalys av tre sfi-

läroböcker som visar att inga homosexuella personer inkluderas på lärobokssidorna (2006:35). 

I kandidatuppsatsen Vi ska diskutera språket: Undersökning av HBTQ-representation i sfi-

läromedel av (Isberg 2016) presenteras resultatet av en innehållsanalys av tre sfi-läroböcker 

som visar att HBTQ-personer inkluderas i låg grad i de analyserade läroböckerna (Isberg 

2016:26). 

    I kandidatuppsatsen På fritiden tycker Basma om att shoppa kläder av Haskett (2018) 

redovisas resultatet av en läromedelsanalys av tre sfi-läroböcker gällande bland annat vilka 

sysslor som män respektive kvinnor har. Resultatet visar att vissa omoderna förlegade 

könsnormer om att vad som anses stereotypt manligt och kvinnligt genomsyrar 

lärobokssidorna. Ett exempel på detta är att bara kvinnor shoppar och inte män (2018:28). 

Haskett framhäver att detta stämmer dåligt överens med läroplanens riktlinjer. 

     I kandidatuppsatsen Ojämnt jämställt – En kritisk diskursanalys om representation och 

identitetsgestaltning av kvinnor och män i sfi-läroböcker av Lööw (2018) lyfts resultatet av en 

läromedelsanalys av tre sfi-läroböcker som visar på ett fenomen som kan beskrivas som 

”ojämnt jämställt”. Enligt resultatet av Lööws läroboksanalys har till exempel å ena sidan 

många av personerna i läroböckerna könsneutrala yrken men å andra sidan arbetar betydligt 

fler kvinnor än män inom kvinnodominerade omsorgsyrken (2018:19). 

 

 



15 
 

2.8.2 Studier av lektionsinnehållet utöver läroboken  

I Skolinspektionens rapport Årsrapport 2018 – Skillnader i skolkvalitet och strategisk 

styrning (2018) sammanställs iakttagelser från olika granskningar från det gångna året. 

Resultatet utgår från tillsyn och kvalitetsgranskning på ett större antal svenska skolor 

(grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningen). Rapporten tar upp brister, 

utvecklingsbehov och styrkor gällande att införliva värdegrunden i undervisningen. 

Skolinspektionens rapport (2018:7) visar att vissa lärare undviker att ta i svåra frågor som 

normkritik och andra sex- och samlevnadsfrågor som upplevs känsliga. I Skolinspektionens 

rapport framkommer också att lärare saknar stöd för att hantera vissa svåra situationer (ibid). I 

Skolinspektionens rapport lyfts också att jämställdhetsarbetet inte sker kontinuerligt och 

genomgripande utan ofta nedtonat och avhängigt enskilda lärares intresse och drivkraft (ibid).  

     I rapporten Den kommunala vuxenutbildningen – en ny chans på riktigt utgiven av 

Lärarförbundet (2017) presenteras resultatet av en enkät som besvarades av 500 lärare inom 

vuxenutbildningen. Av resultatet framgår att en övervägande majoritet av informanterna 

upplever att deras administrativa arbetsbörda har ökat de senaste åren samt att de inte får 

tillräckligt med planeringstid (Lärarförbundet 2017:3).  

      Diskriminerad, trakasserad, kränkt? heter Skolverkets rapport (2009) i vilken resultatet 

från en kvalitativ intervjustudie av sfi-elever från åtta olika vuxenutbildningar runtom i 

Sverige redovisas. Resultatet av intervjuerna med sfi-eleverna visar att sfi-lärare pratar en del 

om homosexualitet bland annat eftersom det anses vara en synd enligt islam hade lärare tagit 

upp att homosexualitet är normalt i Sverige (2009:71). I Skolverkets rapport (2009:45) tar 

man också upp att många sfi-elever anser att icke-troende personer är udda. Att religion och 

tro är ett ämne för diskussion i synnerhet islam och kvinnosynen inom islam då det finns en 

stor okunskap om islam uttrycker även de intervjuade sfi-eleverna (ibid). Få av sfi-eleverna 

upplever att det förekommer åldersdiskriminering inom skolans väggar. Inte heller 

diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är enligt informanterna vanligt inom sfi. 

Informanterna säger att de har stort förtroende för sina lärares förmåga att hantera 

diskriminering med etniska förtecken, främlingsfientlighet och rasism (2009:52). 

    I kandidatuppsatsen Vi ska diskutera språket: Undersökning av HBTQ-representation i sfi-

läromedel av Isberg (2016) (som togs upp i det tidigare avsnittet 2.8.1) svarade 21 sfi-lärare 

på en enkät om vad de tyckte gällande att ta upp icke-heterosexualitet i sfi-undervisningen 

samt vilka bidragande faktorer som gjorde att de inkluderade detta i olika grad i 

lektionsinnehållet. Isbergs (2016:31) enkätstudie visar att en majoritet av de tillfrågade sfi-
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lärarna anser att man bör samtala om icke-heterosexuella relationer på sfi-lektionerna. 

Däremot uttrycker tre av informanterna i Isbergs studie att man inte bör samtala om icke-

heterosexualitet i undervisningen (ibid). En av dessa informanter uttrycker att sfi, enligt 

honom, ska vara en språkutbildning där just språket är primärt fokus och inget annat (ibid). 

Vissa av informanterna poängterar att HBTQ-frågor inte lyfts helt oprovocerat men att det på 

”förekommen anledning” kan diskuteras (ibid). I samtliga enkätsvar skönjas även att lärarna 

upplever att de saknar direkta verktyg att ta sig an komplexa situationer som HBTQ-frågor 

(ibid). En informant i Isbergs studie tar upp att det behövs fler bra pedagogiska texter för att 

kunna lyfta frågor som är kontroversiella (ibid). 

    Men skolan kan inte bara lägga sig platt på rygg: Attityder till värdegrundsarbetet inom 

vuxenutbildningen heter kandidatuppsatsen skriven av Gustafsson (2015) i vilken resultatet av 

en enkätundersökning och intervjuer av sex sfi – och SVA-lärare redovisas. I Gustafssons 

studie poängterar några av lärarna att de ibland undviker obehagliga diskussioner som 

värdegrundsrelaterade frågor kan leda till (Gustafsson 2015:27). En av informanterna 

framhäver att religiösa värderingar kan leda till konflikter i klassrummet (Gustafsson 

2015:26). De deltagande sfi – och SVA-lärarna anser att värdegrundsfrågor är viktiga och är 

positiva till att arbeta med att införliva värdegrunden i sfi-undervisningen. En informant 

uttrycker att de är lika viktiga som att lära ut grammatiska moment (2015:24). 
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3 Metod och material 

Metoden som användes utgjordes både av en läromedelsanalys och en enkätundersökning 

vilka presenteras var för sig nedan. Totalt 20 av 25 informanter svarade att 40 % eller mer av 

deras lektionsinnehåll utgår från läroboken och dess tillhörande övningar från bokförlaget. 

Detta visar att även om läroboken är ett centralt medium för lärande är det lika betydelsefullt 

att undersöka det övriga som sker i klassrummet för att få en helhetsbild av i vilken grad som 

värdegrunden införlivas i sfi-undervisningen. Därmed är metodkombinationen 

läromedelsanalys och enkätundersökning berättigad. Holme och Solvang (1991:93) betonar 

att det finns flera fördelar med att kombinera olika forskningsmetoder. Om de olika 

metoderna har mynnat ut i samma resultat, stärker detta studiens giltighet. Om resultaten 

skiljer sig åt, är det en anledning till att nya tolkningar görs. Vidare ger användningen av olika 

tillvägagångssätt en möjlighet att titta på ett fenomen ur olika perspektiv (ibid.).    

3.1 Läromedelsanalys 

Här följer en beskrivning av metod och material för läromedelsanalysen. 

 

3.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 
Jag valde att göra en läromedelsanalys i form av en kvantitativ innehållsanalys av fem utvalda 

sfi-läroböcker för kurs C och kurs D. Sammanlagt analyserades 953 lärobokssidor 

(Språkvägen C: 199, Språkvägen D: 133, Mål 2: 248, På spåret 3D: 224, Framåt C:149). 

Eftersom fokus i den här studien ligger på att undersöka i vilken grad olika personer 

förekommer i läroböckerna och inte hur olika personer framställs är en kvantitativ 

innehållsanalys lämplig. Esaiasson (2017:198) skriver att kvantitativa innehållsanalyser är 

användbara vid ett redogörande av hur frekvent innehållsliga kategorier förekommer. 

3.1.2 Urval av läroböcker  

Urvalet av läroböcker till läromedelsanalysen gjordes dels utifrån att jag frågade sfi-lärare på 

skolan där jag ibland vikarierar om vilka sfi-läroböcker de använder. Informanterna fick sedan 

kryssa i vilka av dessa som de använder i enkäten. Majoriteten av informanterna 72 % 

använder Språkvägen – för sfi kurs C. Därefter kom Språkvägen – för sfi kurs D med 28 % 

och På Spåret 3D med 24 % på ungefär delad andra plats. Vidare svarade 16 % att de 

använder Mål 2 och 8 % kryssade i att de använder Framåt C. Informanterna kunde även 

skriva andra titlar än de redan utvalda men det var ingen titel som ett flertal nämnde. 
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3.1.3 Allmänna avgränsningar  

Några allmänna avgränsningar för läromedelsanalyserna följer här. Den kvantitativa 

innehållsanalysen har gått ut på att undersöka vilka personer som inkluderas respektive 

exkluderas i läroböckernas texter och bilder. Gällande vissa diskrimineringsgrunder har enbart 

bild eller enbart text inkluderats i analysen (se kommande avsnitt 3.1.4). 

      En princip har varit att räkna varje person endast en gång. Andra principer vid 

läroboksanalysen har varit att inte inkludera foton på suddiga otydliga personer. 

”Myllerbilder”, till exempel många personer på stan, har av otydlighets skäl och för att 

minska tidsåtgången inte räknats in. Däremot om det förekom flera tydliga personer på ett och 

samma foto har jag haft som princip att välja ut de sex mest framträdande på bilden. 

      Omslaget har inte ingått i läromedelsanalysen eftersom bilder på personer därifrån ofta 

återfinns inuti läroboken och därför i alla fall inkluderas i analysen. Inte heller de sista 

faktarika delarna av läroböckerna som brukar heta ”Minigrammatik” eller dylikt analyserades. 

Dessa exkluderas från analysen eftersom de inte sällan upprepar meningar från tidigare 

lärobokssidor och därmed redan har inkluderats.  

 

3.1.4 Avgränsningar utifrån respektive diskrimineringsgrund  

Sexuell läggning 

I 1 kap. 5 § i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) står det att de tre sexuella läggningar som 

lagen avser är heterosexuell, bisexuell och homosexuell. När diskrimineringsgrunden sexuell 

läggning analyserades i den här studien inkluderades därmed dessa tre olika sexuella 

läggningar. Analysen omfattade enbart text eftersom det är svårt att avgöra vad som enbart är 

vänskap och vad som är en kärleksrelation utifrån foton. Dessutom speglar ändå bilderna ofta 

vad som står i texten och eftersom en regel var att endast räkna en person en gång hade det 

inte blivit en avgörande skillnad för slutresultatet. 

Kön  

Kön innebär ”att någon är kvinna eller man” enligt 1 kap. 5 § i Diskrimineringslagen (SFS 

2008:567). I den här studien analyserades denna diskrimineringsgrund utifrån vilka yrken som 

män respektive kvinnor har i läroböckerna inklusive antalet kvinnor med mansdominerade 

yrken och män med kvinnodominerade yrken räknas samt även antal kvinnor med 

kvinnodominerade yrken och män med mansdominerade yrken undersöktes. Vidare räknades 

också antal könsneutrala yrken, som varken domineras av män eller kvinnor. För att avgöra 
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vilka yrken som var kvinnodominerade med mera användes statistik från SCB (2017). 

Dessutom undersöktes vilka intressen som män/killar respektive kvinnor/tjejer har i 

läroböckerna för att se vilka könsstereotypa normer som upprätthålls i detta avseende. Både 

bild och text inkluderas i den här innehållsanalysen gällande kön. Anledningen till att både 

bild och text inkluderas är att man skulle förlora för mycket värdefull data om inte fotona 

ingår i beräkningarna eftersom fastän läroboken visar bilder på personer med olika yrken så 

kan yrken diskuteras mer generellt i texten bredvid utan att ta upp de specifika yrkena som 

syns på fotona.  

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

I 1 kap. 5 § i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) förklaras könsöverskridande identitet eller 

uttryck som ”att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller 

på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön”. Både text och bild inkluderas gällande 

denna aspekt eftersom det inte bara är något som kan observeras genom användande av 

exempelvis ”hen” utan även genom visuella utseendemässiga aspekter. 

Funktionsnedsättning 

”Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons 

funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått 

därefter eller kan förväntas uppstå” är förklaringen till vad som menas med 

funktionsnedsättning i 1 kap. 5 § i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Både bild och text 

studeras således gällande diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning för att även komma åt 

eventuella osynliga handikapp som inte syns på foton. Dock räknades inte gamla personer 

som på grund av sin ålder exempelvis använder käpp eller sitter i rullstol till denna kategori. 

Religion eller annan trosuppfattning 

Enligt DO:s hemsida (2019) avses med religion: ”religiösa åskådningar som exempelvis 

hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana 

övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel 

buddism, ateism och agnosticism”. Gällande diskrimineringsgrunden religion inkluderades 

både bild och text i beräkningen. Svåra överväganden som jag fick göra var exempelvis om 

ett par som gifter sig i kyrkan och en bebis som döps ska räknas som kristna även om de lika 

gärna kan vara ateister eller agnostiker, men jag valde att räkna dessa som kristna. Ett annat 
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exempel är om ett bröllopspar på ett foto som verkar komma från Thailand ska räknas som 

buddister även om det inte är helt säkert, men de räknades som buddister i den här studien.  

Etnisk tillhörighet 

I 1 kap. 5 § i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) beskrivs etnisk tillhörighet som 

”nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”. För att undersöka 

vilka etniska tillhörigheter personerna i läroböckerna har utfördes således två olika 

innehållsanalyser.  Den första analysen undersökte vilka länder lärobokspersonerna kommer 

från med utgångspunkt övervägande i texterna men även utifrån bilder som tydligt skildrar 

etniciteten. Den andra analysen i sin tur utgick enbart från vilken hudfärg lärobokspersonerna 

på bilderna har. Eftersom tidigare forskning har visat att läroböcker tenderar att genomsyras 

av en vithetsnorm skapades kategorierna ”vit hudfärg” och ”icke vit hudfärg” för att ta reda på 

om detta även stämmer för sfi-läroböcker. 

Ålder 

”Uppnådd levnadslängd” är definitionen av ålder enligt 1 kap. 5 § i Diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567). Bara bilder räknades gällande diskrimineringsgrunden ålder. Fotona hänger 

ofta ihop med texterna så det hade inte gjort så stor skillnad att inkludera text. Jag valde att ha 

tre kategorier yngre 0–18 år, medel 19–60 år samt äldre 60+. Självklart finns det en 

subjektivitet när jag avgör ålder utifrån bilder men om det fanns text tittade jag att jag hade 

rätt i min tolkning av åldern. 

3. 2 Enkätundersökning 

Här följer en beskrivning av metod och materiel för enkätundersökningen. 

3.2.1 Utformning av enkät 

Enkäten bestod dels av fleralternativfrågor och påståenden som innebar att man skulle sätta ett 

kryss för ett svarsalternativ och dels av frågor som krävde att informanterna skrev egna svar. 

Enkätens frågor inriktade sig på frågor gällande i vilken grad en mångfald av olika personer 

utifrån diskrimineringsgrunderna inkluderas i lektionsinnehållet samt varför eller varför inte 

lärarna tillämpar en normkritisk pedagogik. Se enkät i bilaga 1. 

3.2.2 Urval av informanter  

Totalt deltog 25 sfi-lärare i enkätundersökningen. Kravet för att få delta var att man skulle ha 

arbetat med sfi C eller sfi D minst en termin under de senaste tre åren för att få en relativt 
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nutida aktuell bild av vad som äger rum i klassrummen på vuxenutbildningen. Några få av 

informanterna hade endast arbetat en termin medan majoriteten har jobbat 4–5 år. Några 

enstaka informanter utmärkte sig med tio år eller mer i yrket. En informant hade varit 

yrkesverksam i hela 25 år. 20 informanter kryssade i att de har arbetat minst en termin med sfi 

C under de senaste tre åren respektive 15 informanter kryssade i att de hade jobbat med sfi D 

minst en termin de senaste tre åren. 

 3.2.3 Sammanställning och analys av enkätsvar  

Sfi-lärarna som deltog i den här studien döptes till Informant 1 (I1), Informant 2 (I2) och så 

vidare för att värna om deras utlovade anonymitet. Vid analys av de öppna enkätsvaren, det 

vill säga de frågor som krävde att lärarna formulerade egna svar, valdes nyckelord ut och 

utifrån dessa framträdde sedan olika teman. 

 

4 Resultat 

I denna del presenteras först resultatet av läroboksanalysen och därefter följer resultatet av 

enkätundersökningen. 

4.1 Inkludering av en mångfald i läroböckerna 

Nedan beskrivs i vilken grad en mångfald av olika personer utifrån respektive 

diskrimineringsgrund inkluderas i de analyserade sfi-läroböckerna för kurs C och D.  

4.1.2 Sexuell läggning 

I tabell 1 presenteras resultatet av läromedelsanalysen gällande i vilken grad en mångfald av 

personer med olika sexuella läggningar inkluderas i läroböckerna. 

Tabell 1: Sexuell läggning 

 Språkvägen D 

(2015) 

Språkvägen C 

(2013) 

På spåret 3D 

(2014) 

Mål 2 

(2013) 

Framåt C 

(2009) 

Homosexuella 1 0 1 0 0 

Bisexuella 0 0 0 0 0 

Heterosexuella 8 15 19 17 6 

 

Tabell 1 visar att av de lärobokspersonerna vars sexuella läggning framgår framställs 65 vara 

heterosexuella, två homosexuella och inga bisexuella. 
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4.1.3 Kön 

I tabell 2 nedan redovisas läromedelanalysen gällande kön och yrke. 

Tabell 2: Kön + yrke 

 Språkvägen D 

(2015) 

Språkvägen C 

(2013) 

På spåret 3D 

(2014) 

Mål 2 

(2013) 

Framåt C 

(2009) 

Totalt 

Kvinnor inom 

mansdominerade yrken 

3 

 

1  0 7 0 11 

Män inom 

kvinnodominerade  

Yrken 

0 1  0 1  0 2 

Kvinnor inom 

kvinnodominerade yrken 

1 1 0 6 1 9 

Män inom 

mansdominerade yrken 

2 4 1 10 3 20 

Varken mans – eller 

kvinnodominerade yrken 

8 12 

 

10 20 12 62 

 

I tabell 2 kan totalt 13 ”icke könstereotypa” yrken skönjas, varav kvinnorna står för 11 och 

männen för 2. Dessutom inkluderas 29 ”könsstereotypa” yrken, varav nio kvinnor står för 

dessa respektive 20 män, i läroböckerna. De flesta yrkena är könsneutrala, totalt 62 st.  

     Tablå 1 visar vilka olika intressen som respektive kön har i läroböckerna. 

Tablå 1: Kön + intresse 

 Språkvägen 

D (2015) 

Språkvägen 

C (2013) 

På spåret 3D 

(2014) 

Mål 2 

(2013) 

Framåt C 

(2009) 

Man/kille+ 

intressen 

Dikta  

Teater 

Ipad 

Hiphop 

Trubadur 

 

TV 

Skidor 

Hund 

Motorcykel 

Fotboll 

Resa 

Foto 

Laga mat 

Träna 

Dator 

Soffsurfa 

Musik 

Spela gitarr 

Trubadur 

Konstnär 

Skriva böcker 

Musik 

Fiske 

Naturen 

Trädgård 

Laga mat 

Resa 

Cykla 

Tennis 

Dammsuga 

Fiska 

Laga mat 

Fika 

Kolonilott 

Kvinna/tjej+ 

intressen 

Dator 

Bloggar: 

läsa om tips 

om smink 

och kläder 

 

TV 

Träna 

Shoppa 

Resor 

Fika 

Gymmet 

Läsa 

Klättra i träd 

Bada 

Golf 

karate 

Skriva böcker 

Matematik 

Gillar köpa 

dyra prylar 

Fotboll 

Bloggar 

Motionera 

film 

Läsa 

Titta på tv 

Träffa vänner 

Mode 

resor 

Basket 

Datorkurs 

Fika 

Språkkurs 

Innebandy 

Laga mat 

Simma 

Kolonilott 
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I tablå 1 kan man inte se några stora skillnader när det gäller intressen för män/killar 

respektive kvinnor/tjejer utan de framställs tycka om liknande saker. Intressen som skiljer 

dem åt är att endast män/killar gillar att fiska, åka motorcykel, hiphop och att bara 

kvinnor/tjejer gillar att shoppa, blogga samt följa bloggar för att få tips om mode och smink. 

Vidare gillar bara män/killar att dammsuga och när det är rent och enbart kvinnor/tjejer 

karate, matematik, golf och innebandy. 

4.1.4 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen utifrån diskrimineringsgrunden 

könsöverskridande identitet eller uttryck visar att ingen av lärobokspersonerna framställs vara 

trans eller queer i de analyserade böckerna. 

4.1.5. Funktionsnedsättning 

Även resultatet av innehållsanalysen gällande diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning 

visar att inga av lärobokspersonerna i de analyserade läroböckerna framställs ha någon 

funktionsvariation. 

4.1.6 Religion eller annan trosuppfattning 

I tabell 3 visas innehållsanalysens resultat gällande om en mångfald av personer med olika 

religioner eller andra trosuppfattningar inkluderas i de analyserade sfi-läromedlena. 

Tabell 3: Religion eller annan trosuppfattning 

 Språkvägen D 

(2015) 

Språkvägen C 

(2013) 

På spåret 3D 

(2014) 

 

Mål 2 

(2013) 

Framåt C 

(2009)  

Kristendom 0 3  

 

10  

 

0 1  

Islam 1 2 8 6 9 

Buddism 0 2 0 0 0 

Hinduism 0 2 0 5 0 

Judendom 0 0 0 3 0 

Annan 

trosuppfattning 

0 0 1  0 0 

 

Sammantaget framgår det av tabell 3 ovan att de dominerande religionerna är kristendom och 

islam. Därefter kommer hinduism. I lägst grad inkluderas buddism, judendom och ateism.  
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4.1.7 Etnisk tillhörighet 

I tablå 2 redovisas i vilken grad det finns en mångfald av personer med olika etniska 

tillhörigheter. Antalet lärobokspersoner som uttryckligen sägs komma från Sverige står inom 

parentes för att kunna jämföra detta med antalet övriga representerade länder som 

lärobokspersonerna uppges komma ifrån. 

Tablå 2: Etnisk tillhörighet (hemland) 

 Språkvägen D 

(2015) 

Språkvägen C 

(2013) 

På spåret 3D 

(2014) 

Mål 2 

(2013) 

Framåt C 

(2009) 

Asien  Japan 

Indien 

Thailand 

Thailand 

Libanon 

Irak 

Indien 

 Irak 

Iran 

Japan 

Afghanistan 

Pakistan 

Bangladesh 

Syrien 

Afrika Kenya Ghana   Marocko 

Gambia  

Angola 

Burkina Faso 

Amerika USA 

 

USA Chile 

Brasilien 

 

 Bolivia 

Europa Finland 

Bulgarien 

Sverige (4) 

 

 

Östberlin 

Västberlin 

Bosnien 

Kroatien 

Storbritannien 

Sverige (23) 

Polen 

Sverige (7) 

Tyskland 

England 

Sverige (8) 

Ukraina 

Turkiet 

Tyskland 

Polen 

Bosnien 

Sverige (2) 

 

Om man lägger ihop läroböckernas antal för respektive världsdel ser man att av 

lärobokspersonerna kommer 14 från Asien, sex från Afrika, fem från Amerika, 16 från 

Europa och 44 från Sverige. Asien och Europa är relativt jämnt representerade. Afrika och 

Amerika är de världsdelar som är i lägst grad representerade.   

    Nedan presenteras i tabell 4 resultatet av innehållsanalysen gällande etnisk tillhörighet med 

utgångspunkt i lärobokspersonernas hudfärg indelat i ”vit hudfärg” och ”icke vit hudfärg”.  

Tabell 4: Etnisk tillhörighet (hudfärg) 

 Språkvägen D 

(2015) 

Språkvägen C 

(2013) 

På spåret 3D 

(2014) 

Mål 2 

(2013) 

Framåt C 

(2009) 

Totalt 

Vit hudfärg 45 165 72 104 52 438 

Icke vit hudfärg 12 41 7 36 10 106 

 

I tabell 4 ser man att en majoritet av lärobokspersonerna har vit hudfärg. 
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4.1.8 Ålder 

I tabell 5 redovisas resultatet gällande diskrimineringsgrunden ålder och hur gamla personerna 

är som inkluderas på lärobokssidorna uppdelat i kategorierna yngre (0–18 år), medel (19–60 

år) och äldre (60+). 

Tabell 5: Ålder 

 Språkvägen D 

(2015) 

Språkvägen C 

(2013) 

På spåret 3D 

(2014) 

Mål 2 

(2013) 

Framåt C 

(2009) 

Totalt 

 0–18 år 9 58 11 42 7 127 

19–60 år 39 95 26 96 34 290 

60+ 3 34 4 14 7 76 

 

Det sammanlagda resultatet av tabell 5 visar att det finns en klar majoritet av personer mellan 

19–60 år men att det ändå finns en mångfald av olika åldrar i läroböckerna. 

 

4.2 Inkludering av en mångfald i övrigt lektionsinnehåll 

I denna del presenteras resultatet av den andra delen av enkätundersökningen.  Först 

presenteras i tabellform resultat gällande i vilken grad en mångfald av olika personer utifrån 

diskrimineringsgrunderna inkluderas i övrigt lektionsinnehåll (utöver läroboken). Sedan följer 

en del gällande vilka faktorer som påverkar i vilken grad som sfi-lärarna arbetar normkritiskt. 

4.2.1. Planerat inkluderande lektionsinnehåll  

Tabell 6 visar hur informanterna svarade på frågan om hur mycket tid som de i genomsnitt har 

lagt ned per termin på att planera lektionsmoment och ta fram lektionsmateriel som inkluderar 

en mångfald av olika personer utifrån respektive kategori. 

Tabell 6: Hur mycket tid har du uppskattningsvis i genomsnitt lagt ned per termin på att planera lektionsmoment 

och ta fram lektionsmateriel som integrerar följande personer? 

 Max 1h 3–5 h 10 h eller mer 

HBTQ 17 7 1 

Icke könsstereotypa 

yrken/intressen 

 

14 

 

9 

 

2 

Funktionsnedsatta 16 9 0 

Olika 

religioner/etniciteter 

 

4 

 

11 

 

10 

Olika åldrar 15 8 2 



26 
 

I tabell 6 framgår att det som har ägnats mest tid åt är planering av lektionsinnehåll som 

integrerar olika religioner och etnisk tillhörighet. Näst kommer icke könstereotypa 

yrken/intressen samt ålder på ungefär delad andra plats. Minst tid har ägnats åt att planera ett 

lektionsinnehåll som integrerar funktionsnedsatta eller HBTQ-personer. 

4.2.2 Spontant inkluderande lektionsinnehåll  

I tabell 7 presenteras resultatet gällande frågan om hur många gånger per månad i genomsnitt 

har följande personer dykt upp spontant i samtal eller exempel på tavlan/nätet i klassrummet. 

Tabell 7: Hur många gånger per månad i genomsnitt har följande personer dykt upp spontant i samtal eller 

exempel på tavlan/nätet i klassrummet? 

 Ingen 1–2 ggr 3–5 ggr 6–10 ggr 

eller mer 

HBTQ 8 11 4 2 

Icke könsstereotypa 

yrken/intressen  

7 6 6 6 

Funktionsnedsatta 9 8 6 2 

Olika 

religioner/etniciteter 

0 2 3 20 

Olika åldrar 6 11 7 1 

 

Av tabell 7 framgår att det som har förekommit mest frekvent spontant i samtal och exempel 

på lektionerna är en mångfald av olika religioner och etniciteter. Därefter integreras kategorin 

personer med icke könsstereotypa yrken/intressen rätt ofta också. Dock dyker en mångfald av 

olika åldrar och funktionsnedsatta i liten omfattning upp spontant i samtal eller exempel på 

tavlan/nätet och mest sällan integreras HBTQ-personer på detta vis i lektionsinnehållet. 

4.2.3 Lärarna om tidsåtgången till inkluderingen 

I tabell 8 redovisas i vilken grad informanterna håller med om enkätpåståendet: Jag har lagt 

lagom tid på att integrera en mångfald i mitt lektionsinnehåll utifrån respektive kategori. 

Tabell 8: Jag har lagt lagom tid på att integrera följande personer i mitt lektionsinnehåll: 

 Instämmer inte 

alls eller i låg grad 

Instämmer delvis Instämmer i hög grad 

eller helt och hållet 

HBTQ 18 4 3 

Icke könsstereotypa 

yrken/intressen 

16 4 5 

Funktionsnedsatta 20 2 3 

Olika 

religioner/etniciteter 

4 10 11 

Olika åldrar 12 11 2 
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I tabell 8 visas att informanterna anser att de har lagt rimligt med tid på att inkludera en 

mångfald av personer med olika religioner/etniciteter i sitt lektionsinnehåll. Relativt många av 

informanterna anser även att de har ägnat lagom tid åt att inkludera en mångfald av personer i 

olika åldrar och med icke könstereotypa yrken/intressen. Däremot anser informanterna att 

funktionsnedsatta och HBTQ-personer är de som de inte har ägnat rimligt med tid åt att 

inkludera i sitt lektionsinnehåll. 

4.3 Faktorer som påverkar tillämpning av normkritisk pedagogik 

Här följer resultatet av analysen av de öppna enkätsvaren. Frågan som informanterna 

besvarade var: Har du ägnat så mycket tid som du anser vara nödvändigt åt att tillämpa en 

normkritisk pedagogik, varför/varför inte? Fyra huvudkategorier har skapats i fråga om vad 

som påverkar i vilken grad lärarna arbetar normkritiskt nämligen: ramfaktorer, 

elevanpassning, lärarattityder respektive elevattityder gentemot den normkritiska 

pedagogiken. 

4.3.1. Ramfaktorer 

Av enkätsvaren framgår att aspekter som kan kopplas till ramfaktorer är avgörande för i 

vilken grad en tillämpning av normkritisk pedagogik tillämpas och värdegrunden införlivas 

(Se avsnitt 2.7). Dessa faktorer har döpts med bokstäverna a–f nedan. Inom parenteserna till 

vänster står numret på exemplet och inom parenteserna till höger står informanternas nummer 

(t.ex. Informant 9 = I9 och så vidare). 

a. Läroboken 

(1) Nej. Styrd av kursböcker på förhand valda av skolan (I9) 

(2)  Nej men tror att det påverkar mycket och att det behövs i större utsträckning i skolmateriel så 

att vi lärare tar upp det mer i undervisningen (I2) 

(3) Om det finns i böckerna är det enklare däremot tar det tid att skapa eget materiel (I1) 

(4) Religioner/etniciteter kommer upp mer i böcker och i texter, då blir det mer naturligt att man 

behandlar det (I2) 

(5) Jag har nog inte reflekterat så mycket över detta gällande ålder. Men Språkvägen är bra på att 

berätta om människor i olika åldrar (I5) 

Att läroböckernas innehåll tillskrivs en viss auktoritet och blir avgörande för vad lärarna tar 

upp på lektionerna framgår av enkätsvaren 1–5. 
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b. Tid 

(6) Nej. Tidsbrist. För lite planeringstid (I13) 

(7) Om det finns i böckerna är det enklare däremot tar det tid att skapa eget materiel (I1) 

(8) Nej. För man måste försöka hinna med andra bitar också (I14) 

(9) Har lagt alldeles för lite tid på det! Det har inte blivit av. Har inte tagit mig tid till det (I2) 

(10) Nej! För att jag inte haft tid/tagit tid (I7) 

Tid något som flera informanter lyfter i exempel 6–10 som en faktor som påverkar i vilken 

grad man som lärare tillämpar en normkritisk pedagogik. 

c. Avsaknad av stöd och tips 

(11) Nej. Jag skulle vilja ha stöd och tips på hur man kan jobba normkritiskt (I21) 

(12) Jag har inte ägnat tillräcklig tid åt dessa saker eftersom jag upplever att jag saknar stöd från 

ledningen att jobba med frågorna (I15) 

Brist på stöd och tips bland annat från ledningen nämner två informanter har inverkan 

på i vilken omfattning de arbetar normkritiskt. 

d. Lärarens normkritiska kompetens  

(13) Har inte gjort det då jag inte reflekterat över alla dessa punkter (I25) 

(14) Inte tänkt på att detta är en bra idé! (I7) 

(15) Jag har nog inte reflekterat så mycket över detta gällande ålder (I5) 

Svaren i exempel 13–15 ovan indikerar att informanterna saknar normkritisk kompetens 

vilket inverkar på i vilken utsträckning som de arbetar utifrån en normkritisk pedagogik. 

e. Personligt engagemang 

(16) Ja. Utbildning bidrar till ett rättvisare samhälle (I4) 

(17) Ja. Tycker det är jätteviktiga frågor som jag vill jobba mer med och påverka så mycket jag 

kan. Därav mitt deltagande i projektet ”Rättigheter och skyldigheter” (I3) 

(18) Ja. Mycket kommer naturligt som lärare då ens egen identitet är normbrytande (I10) 

Informanterna betonar på olika sätt exempel 16–18 vikten av att tillämpa en normkritisk 

pedagogik för en bättre värld.  

f. Prioriterar annat 

(19) Det går absolut att lägga mer tid på detta men... är det mitt jobb? (I8) 

(20) Nja, jag har hellre större fokus på språkundervisningen. (I22) 

Av exempel 19–20 framgår att lärarna antingen är skeptiska till om att arbeta normkritiskt 

ingår i yrkesuppdraget eller hellre prioriterar enbart att lära ut språk till eleverna. 
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4.3.2. Elevanpassning 

Nedan följer faktorer som påverkar i vilken grad informanterna arbetar normkritiskt 

som har att göra med hur lärarna anpassar sig efter elevgruppen i fråga om vad de väljer 

att ta upp på lektionerna och vilka synliga förutsättningar som finns närvarande i 

gruppen. Dessa faktorer har namngetts med bokstäverna e–g nedan. 

 e. Om det kommer upp  

(21) Det har inte kommit upp (I2) 

(22) Om någon normkritisk situation uppstår diskuterar jag mer än gärna det med eleverna (I22) 

(23) Nej, men ändå har elever tagit upp att äldre personer i Sverige kan vara aktiva! (I7) 

(24) Ja, det kommer på tals ganska ofta eftersom vi jobbar med vuxna i olika åldrar (I4) 

I exemplen 21–24 ser man att man att informanterna ovan endast berör normkritiska 

frågor på elevernas initiativ. 

f. Naturligt på grund av synlig närvaro i klassrummet 

(25) Eleverna tar upp detta (religioner/etniciteter) då det är närvarande i gruppen samt att det dyker 

upp naturligt (I1) 

(26) Ja. Eftersom denna mångfald (religioner/etniciteter) finns så tydligt i klassrummet så relaterar 

och integrerar vi naturligt det i lektionerna (I3) 

(27) Ja. För att eleverna är från olika delar av världen och det blir en naturlig koppling på 

lektionerna (I4) 

Av exempel 25–27 framgår att lärarna utformar lektionsinnehållet utifrån vad som finns 

synligt i klassrummet för att eleverna ska få en naturlig koppling till det de lär sig. 

 g. Undvika negativa reaktioner 

(28) Jag har också varit feg och inte vågat lyfta potentiellt svåra frågor (I15) 

(29) Jag undviker ibland att ta upp normkritik för att undvika konflikter (I7) 

(30) Eleverna blir förvirrade och säger ibland opassande (kränkande!) saker när det gäller 

homosexuella (I5) 

Exemplen 28–30 visar att lärare ibland kan undviker att tillämpa normkritisk pedagogik 

på grund av att det kan leda till konflikter, kränkningar eller förvirring i klassrummet. 
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4.3.3. Lärarattityder  

Tabell 9 visar resultatet av informanternas svar på frågan om hur viktig del som lärarna anser 

att motverka diskriminering är i deras yrkesroll vilket är en grund för normkritisk pedagogik. 

Tabell 9: Jag anser att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning är en viktig 

del av min yrkesroll 

 

 

 

I tabell 9 ovan ser man att 19 av 25 informanter, det vill säga 76 %, i hög grad eller helt och 

hållet håller med om påståendet att det är viktigt att man som lärare arbetar för att minska 

diskriminering. 

     För att undersöka sfi-lärarnas uppfattningar om lektionsinnehållets betydelse för elevernas 

uppfattningar om sig själva och det svenska samhället ställdes informanterna inför att besvara 

i vilken grad de håller med om följande tre påståenden nedan som representerar några 

grundtankar för en normkritisk pedagogik.  

 

Tabell 10: Lektionsinnehållets inverkan på eleverna 

 Instämmer inte 

alls eller i låg 

grad 

Instämmer delvis Instämmer i hög grad 

eller helt och hållet 

a. Jag tror att läroböckernas innehåll (t.ex. 

vilka yrken eller partners olika kön har) 

påverkar elevernas uppfattning om sig 

själva (och ev.vilka vägval man gör i livet) 

7 11 7 

b. Jag tror att läroböckernas innehåll 

påverkar elevernas uppfattning om det 

svenska samhället 

1 5 19 

c. Jag tror att mitt lektionsinnehåll (utöver 

själva läroboken) påverkar elevernas 

uppfattning om sig själva och det svenska 

samhället 

1 7 17 

 

Av tabell 10 framgår att de flesta tror att deras lektionsinnehåll i allmänhet har en stor 

inverkan på elevernas självbild och samhällsbild. Dock menar en majoritet att inverkan är 

större gällande elevernas syn på det svenska samhället än gällande synen på sig själva och att 

lektionsinnehållet i sig är det mest avgörande och inte själva läroboken. 

 

Instämmer inte 

alls eller i låg 

grad 

Instämmer 

delvis 

Instämmer i hög 

grad eller helt och 

hållet 

2 4 19 
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4.3.4 Elevattityder  

Frågan ”Om du har arbetat enligt denna normkritiska pedagogik, hur har det mottagits av 

eleverna?” ställdes till informanterna. Utifrån svaren skapades två kategorier gällande 

elevernas reaktioner nämligen: positivt respektive negativt eller neutralt. 

Positivt 

(31) Det brukar bli givande samtal och intressera eleverna (I8) 

(32) Eleverna har mottagit det väl (I10) 

(33) Oftast blir det många funderingar och diskussioner. Det händer ofta att eleverna tackar för att 

de fick lära sig nya saker om samhället (I14) 

 

Negativt eller neutralt 

 (34) De blir förvirrade och säger ibland opassande (kränkande!) saker när det gäller 

homosexuella(I5) 

 (35) Jag har vid många tillfällen haft exempel på personer som är gay som en naturlig del av 

texten/uppgiften, t.ex. att vi läser en text om en kvinna som är gift med en annan kvinna. Ibland 

reagerar eleverna och frågar om det har blivit något fel alternativt uppmärksammar de bara att 

det är så. Ibland har det lett till fler frågor om lagar i Sverige (får man gifta sig med någon av 

samma kön?) men oftast inte (I20) 

 (36) Ibland med tystnad. ”En tyst acceptans”. Förståelse för att det är okej i Sverige men att inte 

uttrycka sig kritiskt(I7) 

(37) Jag använder ”hen” vid pronomengenomgång. Jag upplever att eleverna blir lite förvirrade 

när jag försöker göra sådant innehåll. Några har ju svårt med ”Hon” och ”han” som det är. Ibland 

har jag med meningar som Han är gift med Kalle. Men då kanske de t.o.m missat det eftersom det 

inte är säkra på att Kalle är ett mansnamn (I5) 

 

Sammantaget visar informanternas svar ovan i exempel 31–37 gällande sfi-elevernas 

respons på tillämpningen av en normkritisk pedagogik att det å ena sidan är något som 

uppskattas av eleverna eftersom de lär sig nya saker om Sverige och att det å andra 

sidan är något som bemöts med en neutralitet eller kan resultera i förvirring och 

kränkningar i sfi-klassrummet. 
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5 Diskussion  

Resultatet av den här studiens läroboksanalys visar att en mångfald av olika personer 

inkluderas i varierande grad utifrån diskrimineringsgrunderna i de fem analyserade sfi-

läroböckerna. En mångfald inkluderas inte alls eller i låg grad utifrån 

diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och 

funktionsnedsättning. Däremot inkluderas en mångfald i högre grad utifrån 

diskrimineringsgrunderna kön, religion eller annan trosuppfattning, ålder och etnisk 

tillhörighet i de analyserade böckerna för sfi:s högre nivåer. 

      En mångfald av personer med olika sexuella läggningar förekommer i låg grad i de 

analyserade böckerna eftersom majoriteten av lärobokspersonerna framställs vara 

heterosexuella. Totalt inkluderas 65 heterosexuella, två homosexuella och inga bisexuella 

personer i böckerna. Dessutom visar resultatet av läroboksanalysen att det varken förekommer 

några funktionsnedsatta personer eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck 

på de analyserade lärobokssidorna.  

      Denna frånvaro av en mångfald av olika personer utifrån de tre ovannämnda 

diskrimineringsgrunderna överensstämmer med några tidigare läromedelsanalysers resultat. 

Sfi-lärobokssstudien av Lövestam (2006) visar att inga homosexuella alls inkluderas. Även 

sfi-läroboksanalysen av Isberg (2016) visar att HBTQ-personer inkluderas i låg grad. Också 

Mattlars SVA-läromedelsanalys (2008) visar en underrepresentation av HBT-personer. 

Läroboksanalysen av Skolverket (2006) konstaterar dessutom att funktionsnedsatta, icke-

heterosexuella och transpersoner förekommer i liten omfattning i deras analyserade 

läroböcker i andra skolämnen än sfi och SVA. Detta stämmer dåligt överens med läroplanens 

riktlinjer om alla människors lika värde och att alla tendenser till diskriminering inom 

vuxenutbildningen aktivt ska motverkas. 

     Den här studiens resultat av läroboksanalysen visar att en mångfald av olika personer 

utifrån diskrimineringsgrunderna kön, religion eller annan trosuppfattning, ålder och etnisk 

tillhörighet inkluderas i en betydligt högre grad på lärobokssidorna än de tre förstnämnda 

”osynliggjorda” diskrimineringsgrunderna.  

      Resultatet av läroboksanalysen när det gäller diskrimineringsgrunden kön visar att en 

mångfald inkluderas till viss del eftersom både män och kvinnor har olika yrken som är 

könsstereotypa, icke könsstereotypa och könsneutrala. Resultatet visar dock att 

lärobokskvinnorna är mer normbrytande i sitt yrkesval än läroboksmännen. Totalt elva 

kvinnor har mansdominerade yrken medan enbart två män har kvinnodominerade yrken i de 
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analyserade böckerna. Dessutom har totalt 20 män mansdominerade yrken medan endast nio 

kvinnor har kvinnodominerade yrken. Faktum är att en del feminister brukar framföra att för 

att nå jämställdhet, på arbetsmarknaden men också i samhället i stort, måste man börja i de 

manliga normerna, synliggöra vilka stereotyper som målas upp där och sedan utmana dessa. 

Enligt den här studiens resultat är det emellertid kvinnorna i läroböckerna som i högst grad 

bidrar till jämställdhet genom att ha normbrytande yrken, de får liksom driva sin egen 

jämställdhetskamp. Dock är hela 62 yrken könsneutrala vilket kan vara ett strategiskt val av 

läroboksförlagen ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet gällande kön visar även att 

killar/män och tjejer/kvinnor överlag har samma intressen i läroböckerna. Däremot i fråga om 

de intressena som inte är gemensamma kan vissa förlegade könsmönster skönjas som att 

några av tjejerna gillar mode, smink och att shoppa samt att några av killarna gillar 

motorcyklar och hiphop. Men också vissa moderna könsmönster kan skönjas som någon man 

gillar att dammsuga och när det är rent och att några av tjejerna gillar karate och matematik. 

     Denna relativt stora mångfald i fråga om diskrimineringsgrunden kön stämmer överens 

med tidigare läromedelsanalysers resultat. Exempelvis Lööw (2018) visar i sin sfi-

läromedelsanalys på ett fenomen som han kallar ”ojämnt jämställt”. Lööw visar att till ytan 

ser lärobokspersonerna ut att vara jämställda men att under ytan reproduceras förlegade 

könsstereotyper och genussystem inom vilka könen isärhålls. Även om många yrken är 

könsneutrala, enligt hans analys, är det betydligt fler kvinnor än män som arbetar inom 

kvinnodominerade omsorgsyrken på lärobokssidorna. Också Hasketts sfi-läromedelsanalys 

(2018) visar att kvinnor och män sysslar med liknande saker men att lärobokskvinnorna 

könsstereotypt framställs gilla att shoppa till skillnad från läroboksmännen vilket står i linje 

med den här läromedelanalysens resultat. Mattlar (2008) drar däremot slutsatsen att de 

analyserade sfi-läroböckerna genomsyras av en jämställdhetspropaganda och en likhetstanke 

mellan män och kvinnor. Sammantaget speglar läroböckerna en mångfald till viss del i fråga 

om kön visar både den här studien och några tidigare studier. 

    Resultatet av den här läroboksanalysen visar att det finns en viss mångfald av 

lärobokspersoner i olika åldrar men att en majoritet är mellan 19–60 år gamla. Detta står inte i 

linje med vad Skolverkets läromedelsanalys (2016) visar när det gäller läroböcker i 

skolämnen för grundskolan och gymnasieskolan nämligen att ingen var över 40 år gamla i de 

analyserade läromedlen. Den här studiens resultat visar att det finns både barn och 

pensionärer på bilder och i texter i böckerna. Detta är i och för sig inte överraskande eftersom 

målgrupperna är helt olika mellan grundskolan och gymnasiet respektive sfi. På sfi går många 

vuxna äldre personer som även har egna barn och barnbarn och av den anledningen kan 
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läroboksförlagen vilja spegla deras liv för att skapa identifiering och främja lärandet (se 

Liberg 2001). 

     I fråga om religion och andra trosuppfattningar visar läroboksanalysen att en mångfald av 

olika religiösa personer till viss del finns representerade i läroböckerna, men att vissa 

religioner dominerar läroboksinnehållet. Totalt är 26 muslimer, 13 kristna, sju hinduer, tre 

judar, två buddister, en ateist och ingen agnostiker av lärobokspersonerna. Således är islam 

och kristendom de två religioner som får störst utrymme i läroböckerna. Läroböckerna 

genomsyras av en dominerande kristen och muslimsk norm medan de andra religionerna och 

trosuppfattningarna inte får lika mycket uppmärksamhet. Enligt en normkritisk pedagogik kan 

därmed elever som är anhängare av de i låg grad inkluderade religionerna eller ateism och 

agnosticism av denna anledning uppleva sig som mindre värda eftersom deras tro inte är värd 

att inkluderas i lika hög grad som andras enligt den verklighetsbild som läroböckerna målar 

upp. Läroböckerna bidrar på detta sätt till att normalisera vissa religioner och 

trosuppfattningar och främmandegöra andra. 

    En etnisk mångfald förekommer också i högre grad än de tre förstnämnda ”osynliggjorda” 

diskrimineringsgrunderna enligt den här studiens läroboksanalys. Resultatet visar att det finns 

en mångfald av personer från olika världsdelar i de analyserade böckerna. Dock ser vi totalt 

sett att vissa världsdelar är mer representerade än andra. Av lärobokspersonerna vars hemland 

står explicit utskrivet kommer fem från Amerika, sex från Afrika, 14 från Asien och 16 från 

Europa. Totalt kommer således 41 personer i läroböckerna från andra länder än Sverige. Om 

man jämför detta med att 44 lärobokspersoner kommer från Sverige ser man att det är ett 

relativt jämnt antal. Vidare visar resultatet av läromedelsanalysen gällande etnisk tillhörighet 

och hudfärg att läroböckerna upprätthåller en vithetsnorm eftersom en majoritet av 

lärobokspersonerna har vit hudfärg. 

    Att det finns en mångfald av personer från olika världsdelar och att personer från Amerika 

förekommer i låg grad på lärobokssidorna överensstämmer med Anderssons SVA-

läromedelsanalys (2018). Dock för hon fram att personer från Asien exkluderas helt och hållet 

från de analyserade autentiska texterna i hennes studie vilket inte stämmer överens med den 

här studiens resultat. Den här läromedelsstudien visar istället att personer från Afrika 

inkluderas i låg grad, vilket är förvånande eftersom många sfi-elever kommer från Afrika. I 

läromedelsanalysen av Skolverket (2016b) av läroböcker i andra skolämnen än sfi kom man 

fram till att alla kändisarna på var vita, vilket står i linje med den här studiens resultat. 

Mattlars avhandling (2008) som behandlar SVA-läromedel visar på ett fokus på Sverige och 
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Europa vilket även kan skönjas i den här studiens resultat även om en viss mångfald 

förekommer.  

    Enligt en normkritisk pedagogik ses läroböcker som normskapare. Sammantaget är de 

dominerande normerna som genomsyrar de fem analyserade sfi-läromedlen i den här studien 

en stark heteronorm, icke-funktionsnedsatt norm och binär könsnorm. Men även en kristen 

och muslimsk dominerande norm kan skönjas av läroboksanalysen. Likaså genomsyrar en 

dominerande europeisk norm och vithetsnorm de analyserade lärobokssidorna. Skolverket 

(2006: 42–43) skriver att de elever som exkluderas ur dessa normer således kan uppleva 

böckerna som diskriminerande vilket inte överensstämmer med läroplanens riktlinjer om alla 

människors lika värde och att skolan ska vara fri från diskriminering. Kalonaityte (2014:8) 

skriver vidare att man kritiskt bör granska den kunskap som förmedlas inom skolkontexten 

eftersom skolkunskapen ofta antas vara allmängiltig, objektiv och neutral men inte sällan är 

vinklad och utgår från en viss samhällssyn som tenderar att gynna kategorier som exempelvis 

heterosexualitet, maskulinitet och vithet. Att vissa identiteter på detta vis blir mer bekräftade 

än andra i läroböckerna framgår av den här läromedelanalysens resultat. 

    Den här studiens enkätundersökning om i vilken grad en mångfald av olika personer 

inkluderas av sfi-lärarna i övrigt lektionsinnehåll visar att resultatet från 

läroboksgranskningen stämmer överens med resultatet av enkätundersökningen. Resultatet av 

enkätundersökningen visar också att sfi-lärarna inkluderar en mångfald av olika personer i låg 

grad utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck och funktionsnedsättning samt i högre grad utifrån diskrimineringsgrunderna kön, 

religion eller annan trosuppfattning, etniska tillhörighet och ålder i övrigt lektionsinnehåll 

utöver läroboken. Av enkätundersökningen framgår dessutom vissa faktorer som påverkar i 

vilken grad sfi-lärarna inkluderar en mångfald i sitt lektionsinnehåll. 

    Att läroboksanalysens och enkätundersökningens resultat stämmer överens pekar på att 

lärarna tillskriver läroboken en hög auktoritet och förlitar sig på att styrdokumentens riktlinjer 

uppfylls om man bygger all sin undervisning utifrån lärobokens innehåll (Englund 2006; 

Englund 2011). Resultatet är inte överraskande ur den synvinkel att man som lärare vill ha ett 

sammanhängande lektionsupplägg och därmed kopplar ihop lärobokens innehåll med sitt 

övriga lektionsinnehåll. Det är inte heller ett överraskande resultat ur den synvinkeln att sfi 

ofta har föränderliga elevgrupper med nya elevintag och nationella prov varje månad vilket 

gör att elever frekvent börjar och slutar i klasser. Istället för att behöva uppdatera varje ny 

elev med den senaste månadens arbetsmaterial kan man som lärare smidigt hänvisa till 

läroboken och de kapitel som behöver läsas ikapp. Läroboken får således en sammanhållande 
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funktion och blir något som sammanlänkar en föränderlig elevgrupp. Av enkätsvaren i den 

här studien framkommer vidare att en faktor som påverkar i vilken grad man inkluderar en 

mångfald beror på hur mycket planeringstid man har till förfogande. I Lärarförbundets 

enkätundersökning om hur 500 lärare inom vuxenutbildningen upplever sin arbetssituation 

framgår att lärarna upplever att planeringstid är en bristvara (Lärarförbundet 2017). Även 

några av sfi-lärarna i den här studien uppger att de har för lite planeringstid för att skapa eget 

”inkluderande” material och därför är deras lektionsinnehåll beroende av läroböckerna.  

     Dessutom visar resultatet av den här enkätundersökningen att en annan faktor som har 

inverkan på i vilken grad man inkluderar en mångfald i lektionsinnehållet är 

elevanpassningen. Informanterna för fram att de anpassar sin undervisning efter det som är 

synligt i gruppen för att det ska bli en naturlig koppling för eleverna.  Faktum är att det är 

tydligt att elevgruppen består av personer från olika länder i olika åldrar med olika religioner 

och av män och kvinnor. Däremot är det inte alltid lika tydligt om någon elev är homosexuell, 

bisexuell, trans, queer eller har någon osynlig funktionsnedsättning. Detta skulle kunna 

förklara den här studiens resultat när det gäller att vissa diskrimineringsgrunder synliggörs 

medan andra osynliggörs i utbildningsrummet. 

     Resultatet av enkätsvaren fångar upp ytterligare en faktor som påverkar i vilken grad man 

arbetar normkritiskt nämligen att sfi-lärarna vill undvika kontroversiella teman, konflikter och 

kränkningar i klassrummet. Också i Gustafssons studie (2015) poängterar några av svenska 

som andraspråkslärarna att de ibland undviker obehagliga diskussioner som 

värdegrundsrelaterade frågor kan leda till. Även Skolinspektionens granskningar av olika 

skolformer under 2018 visar att vissa lärare kan undvika att ta i svåra frågor som normkritik 

och sex-och samlevnadsfrågor som upplevs känsliga (Skolinspektionen 2018).  Också 

Lövestams (2006) och Isbergs (2016) studier belyser att sfi-lärarna upplever att 

homosexualitet kan vara ett kontroversiellt tema. Dessutom tar en informant i den här studien 

upp att vid normkritiska moment har hen hört opassande kränkande åsikter om homosexuella 

yttras i klassrummet. Eftersom funktionsnedsatta och könsöverskridande personer liksom 

icke-heterosexuella historiskt sett har utsatts för förtryck skulle det kunna förklara att lärare är 

rädda för att det även yttras opassande åsikter om funktionsnedsatta och icke-könsbinära om 

de inkluderas i bilder och texter i lektionsinnehållet och därför inkluderas de i låg grad. Även 

när det gäller könsöverskridande identitet nämner en informant i den här studien att 

användningen av ”hen” förvirrar eleverna eftersom de redan har svårt att lära sig ”han” och 

”hon”. Dessutom tar lärarna upp att en annan faktor som har inverkan på deras inkludering i 

lektionsinnehållet är att de anpassar sig till vad som förs på tal av eleverna och eftersom 
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homosexualitet kan anses vara ”en stor synd” i andra länder är det ju inte säkert att det tas upp 

självmant av sfi-eleverna. Emellertid skrivernågra av informanterna i den här studien att 

eleverna uppskattar en normkritisk pedagogik för att de får lära sig nya saker om Sverige och 

att eleverna inte reagerar negativt på det normkritiska utan bara tyst accepterar det. En 

informant i den här studien upplever att eleverna ibland inte uppfattar de normkritiska 

intentionerna till exempel om man skriver ”Han gillar Kalle” på tavlan eftersom sfi-eleverna 

inte vet om Kalle är ett tjej- eller killnamn. Eftersom man som lärare strävar efter att ha 

tydliga lektionsinnehåll som flyter smidigt utan avbrott kan det därför vara så att vissa 

diskrimineringsgrunder osynliggörs av rädsla att de ska leda till konflikter eller förvirring.  

     Vidare visar resultatet av den här studien att de personer som görs till norm av läroböcker 

och lärare är de personer som tillhör en majoritet. Faktum är till exempel att ofta utgör 

muslimer och heterosexuella majoriteter i sfi-klassrummet. Enligt Liberg (2001) kan 

identifieringsfaktorn att man känner igen sig i lektionsinnehållet främja lärandet. Å ena sidan 

kan det därmed ur en lärandesynpunkt underlätta inlärningen för ett flertal elever genom att 

anpassa lektionsinnehållets utformning efter majoritetens identiteter. Om en majoritet av 

eleverna hänger med på lektionen kan det skapas ett allmänt positivt lärandeklimat i 

klassrummet vilket generellt är en fördel för både lärare och elever. Å andra sidan kommer 

man inte med denna pedagogiska strategi att förebygga diskriminering enligt normkritiska 

förespråkare. För personer som i låg grad inkluderas i tv-program, filmer, reklamaffischer och 

dylikt i samhället kan det enligt normkritiska förespråkare vara mycket betydelsefullt för 

dessa att få inkluderas i en lärobok och på så vis känna sig normala, accepterade och 

inkluderade. Faktum är att få sin identitet bekräftad i sfi-lektionsinnehållet kan vara av särskilt 

stor vikt för till exempel en homosexuell person som har flytt från sitt hemland där 

homosexualitet anses vara ett brott och straffas med döden. Dessutom står det i läroplanen för 

vuxenutbildningen (2017) att sfi-undervisningen ska leda till ökad förståelse för andra 

människor. Läroplanens riktlinje kan således sägas stödja att de ”minoriteter” som annars inte 

får höras eller synas i lika stor utsträckning i samhället får ta större plats i sfi-

lektionsinnehållet för att på så vis främja en ökad förståelse för olika människors liv. 

Sammantaget borde det förekomma en jämnare representation av ”majoriteter” och 

”minoriteter” i lektionsinnehållet än vad den här studien visar, det vill säga en större mångfald 

utifrån diskrimineringsgrunderna, för att både främja lärandet och motverka diskriminering 

samt värna om alla människors lika värde. Även om det är omöjligt att inkludera alla olika 

sorters identiteter i en enda lärobok kan det vara betydelsefullt att åtminstone visa på en större 

variation än den nuvarande begränsade mångfald som den här studien uppmärksammar. 
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    En majoritet av sfi-lärarna i den här studien håller med om den normkritiska pedagogikens 

grunder som att det är en viktig del av lärarnas yrkesuppdrag att motverka diskriminering och 

att lektionsinnehållet har betydelse för elevernas uppfattningar om sig själva och det nya 

samhället.  Även i Gustafssons studie (2015) poängterar de deltagande svenska som 

andraspråkslärarna att värdegrundsfrågor är viktiga och de är positiva till att arbeta med att 

införliva värdegrunden i sfi-undervisningen. Exempelvis uttrycker en informant i Gustafssons 

studie att värdegrundsarbetet är lika viktigt som att lära ut grammatiska moment. Dock känner 

några av informanterna i den här studien att de inte har tillräckligt med kunskaper om den 

normkritiska pedagogiken och att de inte har reflekterat över att det är bra att inkludera en 

mångfald av olika personer i högre grad för att motverka diskriminering. I Skolvärldens 

artikel Det finns mycket kvar att göra (Lärarnas riksförbund 2015) nämns att få lärosäten 

utbildar sina lärarstudenter i normkritisk pedagogik vilket skulle kunna förklara det här 

resultatet. En informant i den här studien nämner att hen inte får tillräckligt med stöd från 

ledningen för att arbeta med normskritiska frågor, vilket också kan förklara resultatet att man 

inte arbetar normkritiskt i hög grad i sfi-undervisningen. Emellertid är det några enstaka 

informanter i den här studien som är skeptiska till om att arbeta normkritiskt verkligen ingår i 

deras yrkesroll eller hellre prioriterar enbart språkundervisningen. Detta är lärarattityder som 

även framgår av Lövestams (2006) och Isbergs (2016) sfi-studier. Att det normkritiska arbetet 

blir avhängigt lärares personliga intresse och engagemang stämmer också överens med 

resultatet av Skolinspektionens undersökningar under 2018 (Skolinspektionen 2018). 

     Sammanfattningsvis visar resultatet av den här studiens läromedelsanalys och 

enkätundersökning att lektionsinnehållet på sfi:s högre nivåer (kurs C och D) inte alls eller i 

låg grad inkluderar en mångfald av olika personer utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och funktionsnedsättning. Däremot 

inkluderas en mångfald i högre grad utifrån diskrimineringsgrunderna kön, religion eller 

annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet och ålder i lektionsinnehållet. I motsats till 

värdegrundsuppdraget om att vuxenutbildningen ska gestalta alla människors lika värde kan 

undervisningen på högre nivåer istället sägas gestalta alla människors olika värde enligt den 

här studiens resultat. Dessutom visar resultatet av den här studien att det finns vissa faktorer 

som har inverkan på i vilken grad sfi-lärarna tillämpar en normkritisk pedagogik nämligen 

tillgängliga läroböcker på skolan, planeringstid till förfogande, stöd från ledningen, varierande 

lärarattityder och elevattityder gentemot den normkritiska pedagogiken och på vilket sätt 

lärarna anpassar lektionsinnehållet efter elevgruppen. 
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5.1 Metoddiskussion 

Hälften av informanterna i den här studien arbetar på skolan där jag vikarierar ibland. Att vi är 

kollegor skulle kunna påverka resultatet av enkätsvaren genom att informanterna svarar som 

de tror att de bör svara för att vara snälla mot mig eller för att framstå som mer kompetenta 

inom området än de egentligen är. Men jag var noga med att säga att de skulle vara anonyma 

och att de skulle svara så realistiskt som möjligt. Alla deltagare verkade vara med på noterna. 

Speciellt eftersom jag fick flera kommentarer i stil med ”jag känner mig som världens sämsta 

lärare, jag gör ju inget av det här” och ”jag märker på att jag har mycket att utveckla här, tack 

för att du gjorde mig medveten om det” vilket pekar på att de svarade ärligt.   

    Religion och annan trosuppfattning slogs ihop med etnisk tillhörighet i enkäten vilket 

försvårar tolkningsprocessen av resultatet gällande dessa två. Av enkätundersökningen 

framgår heller inte exakt vilka religioner eller etniska tillhörigheter som inkluderas av lärarna 

vilket försvårar tolkningsprocessen ytterligare gällande att exempelvis veta om vissa 

religioner och etniciteter får ta större plats i utbildningsrummet än andra. Dessutom 

sammansmälte könsöverskridande identitet eller uttryck med sexuell läggning i enkäten vilket 

också försvårar tolkningen av resultatet gällande dessa två diskrimineringsgrunder. Det hade 

varit bättre om dessa diskrimineringsgrunder hade separerats och undersökts var för sig. 

     Pappersversionen av enkäten skiljde sig lite ifrån den digitala versionen av enkäten 

eftersom jag via Surveymonkey hemsidan där jag skapade den digitala enkäten bara hade ett 

begränsat antal frågor med gratisfunktionen. Dels fick jag ta bort några av frågorna och korta 

ner formuleringarna från pappersversionen i den digitala versionen. Dels kunde de som fick 

pappersvarianten svara hur mycket tid de ägnar gällande varje diskrimineringsgrund och 

liksom kommentera varför eller varför för inte de ägnar tid åt detta gällande varje enskild 

diskrimineringsgrund. Medan de informanter som fyllde i digitalt svarade på en mer 

övergripande fråga i slutet av enkäten varför eller varför inte de ägnar tid åt att tillämpa en 

normkritisk pedagogik. Optimalt hade varit om båda enkätversionerna hade varit identiska. 

    Gällande formuleringar av enkätfrågor anser jag att ordet ”integrerar” borde bytts ut mot 

”inkluderar”. Eftersom jag tror att någon kanske kan missuppfatta det som att man gör 

övningar som vissa personer i klassrummet kan delta i (integreras i). Åtminstone de som 

svarade på den digitala enkäten kan ha missförstått, men jag hade en förklarande försättssida 

till pappersversionen som minskade risken för missförstånd för dessa informanter.   

    Det är möjligt att lärarna valde böcker som de hade jobbat med för länge sedan och inte 

förstod att de bara skulle kryssa i böcker som de jobbat med de senaste tre åren vilket inte 
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framgick helt klart och tydligt i enkäten. Det kan också varit så att informanterna tänkte på 

yrkeserfarenhet av andra sfi-kurser än C och D när de svarade på enkäten. Därmed är det inte 

säkert att denna undersökning ger en så pass aktuella bild av sfi-undervisningen på högre 

nivåer som var tanken från början men att resultatet istället ger en hybridbild av sfi-

undervisningen de senaste åren gällande alla olika sfi-nivåer.  

   Avslutningsvis vill jag poängtera att jag är medveten om att det kan vara svårt att uppskatta 

tidsmässigt hur många timmar eller gånger som man har ägnat åt något vilket man 

uppmanades att göra i enkäten. Det är av denna anledning inte säkert att svaren ger några 

exakta timantal. Men till mitt försvar vill jag betona att det inte var exakthet som jag var ute 

efter utan snarare en uppfattning om något inkluderas i lägre eller högre grad och hur detta 

skiljde sig åt mellan diskrimineringsgrunderna. 

 

6 Avslutning  

 Sammanfattningsvis visar den här studiens resultat att lektionsinnehållet på sfi:s högre nivåer 

endast till viss del stämmer överens med läroplanens riktlinjer om att utbildningen ska gestalta 

alla människors lika värde och att ingen inom vuxenutbildningen ska utsättas för 

diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning.  

     Förslag på vidare forskning inom det här området är att komplettera den här studien med 

intervjuer med sfi-lärare och sfi-elever och kvalitativa läroboksanalyser, att undersöka vilka 

olika konkreta metoder som lärarna använder när de arbetar normkritiskt, att dra slutsatser 

utifrån den här studien om de analyserade läroböckernas kvalitet ur ett normkritiskt perspektiv 

och om nyare läroböcker är bättre än äldre i detta avseende samt att undersöka hur 

värdegrunden prioriteras i förhållande till andra delar i styrdokumenten av lärare. 

     Sist men inte minst visar den här studiens resultat att det är av allra största vikt att 

läroboksförlag utformar sina läroböcker utifrån normkritiska kriterier och inkluderar en 

mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna eftersom sfi-lärarna baserar en stor del av sitt 

lektionsinnehåll på läroboksinnehållet. Dessutom framgår av den här studien att lärare 

behöver få mer utbildning om den normkritiska pedagogiken, ges mer planeringstid till att 

skapa normkritiska lektionsupplägg samt få ökat stöd från ledningen för att i sfi-

undervisningen kunna införliva värdegrunden om att gestalta allas människors lika värde i 

högre grad. 
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Bilaga 1. 

Enkätundersökning _________________________________________ 

Syftet med den här enkätundersökningen är att samla in data som ska ligga till grund för mitt 

examensarbete i form av en D-uppsats i SVA. Du kommer att vara anonym. Ett flertal frågor 

innebär att du ska uppskatta något och är därför svåra att ge ett exakt svar på men du får 

försöka svara så gott det går. Bra att känna till är att fråga 4 - 8 följer samma struktur men 

handlar om olika saker. Du får gärna lämna synpunkter på enkätens utformning på sista sidan. 

Ämnesvalet bottnar i att jag läste en kurs som hette ”Mångfald och lärande” inom 

Ämneslärarprogrammet. Kursen handlade om att läroböcker och lärare är normskapare och att 

man som lärare bör kompensera för det som inte finns med i läroboken genom att ta fram 

extra lektionsmateriel eller i samtal/exempel på tavlan/nätet integrera en mångfald av personer 

(HBTQ, funktionsnedsatta, olika etniciteter och religioner samt personer i olika åldrar och 

med icke könsstereotypa yrken/intressen) som en naturlig del i sitt lektionsinnehåll utan att 

peka ut dessa som annorlunda.  

I praktiken kan denna normkritiska mångfaldspedagogik ge sig till uttryck genom att skriva 

”Han älskar honom” på tavlan när man övar objekt, eleverna får läsa en text om en kvinna 

som jobbar som pilot eller att man visar en bild på ett homosexuellt par när man talar om 

kärlek. Det jag vill undersöka med denna enkät är således om och i vilken utsträckning SFI-

lärare arbetar med detta samt varför eller varför inte. 

 

Antal månader eller år som du har undervisat SFI-C: 

_________________________________________________________________ 

Antal månader eller år som du har undervisat SFI-D:  

_________________________________________________________________ 
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1. Stryk under vilka läroböcker som du har använt eller använder: 

Språkvägen - för sfi kurs C          

Språkvägen - för sfi kurs D          

På spåret 2C                                 

På spåret 3C                                 

På spåret 3D                                

Mål 2  

Framåt C                                             

Annan titel:_________________________________________________________ 

Jag använder inte läroböcker alls utan istället:______________________________ 

 

2. Hur stor del av din undervisning på SFI C eller SFI D utgår uppskattningsvis i genomsnitt 

ifrån lärobokens innehåll (inklusive tillhörande hör-, skriv-, läs- och samtalsövningar i 

lärarhandledningen/på nätet från förlaget)? Ringa in nedan: 

0 %               20 %                40 %                    60 %                         80 %                  100 % 

 

3. Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med följande påståenden: 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

i låg grad 

Instämmer  

delvis 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Jag granskar vilka personer 

som inte finns med i läromedel 

ur ett normkritiskt perspektiv  

     

Jag kompenserar för en 

frånvaro av vissa personer i 

läromedel genom att i mitt 

lektionsinnehåll integrera 

HBTQ, funktionsnedsatta, 

olika etniciteter och religioner 

samt personer i olika åldrar och 

med icke könsstereotypa 

yrken/intressen 

     

Den här typen av ”normkritiska 

pedagogik” är något som jag 

har hört om tidigare/gått en 

kurs i/ingick i min 

lärarutbildning 
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4a.  Hur mycket tid har du uppskattningsvis i genomsnitt lagt ned per termin på att planera 

lektionsmoment och ta fram lektionsmateriel som integrerar HBTQ (homo, bi, trans, queer)- 

personer och relationer? Ringa in ett alternativ nedan: 

Ingen           Max 1h         Max 3h:        Max 5h           Max 10h               Mer cirka______h 

 

4b. Hur många gånger per månad i genomsnitt har HBTQ-personer och relationer dykt upp 

spontant i samtal eller exempel på tavlan/nätet i klassrummet? Ringa in ett alternativ nedan: 

 

Ingen           1 - 2 ggr       3 – 5 ggr          6-10 ggr       12-15 ggr         Mer cirka_______ggr 

 

4c. Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med följande påståenden: 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

i låg grad 

Instämmer  

delvis 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Läroböcker som jag har använt 

integrerar HBTQ-personer i 

rimlig utsträckning 

   

     

Jag har lagt lagom tid på att 

integrera HBTQ-personer i mitt 

lektionsinnehåll 

     

Jag har integrerat HBTQ-

personer på lektioner i samtal 

på eget initiativ  

     

Jag har integrerat HBTQ-

personer i samtal på elevernas 

initiativ 

     

 

Har du ägnat så mycket tid åt detta som du anser vara nödvändigt, varför eller varför inte? Om 

du har arbetat med detta, på vilket sätt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5a. Hur mycket tid har du lagt ned per termin i genomsnitt på att planera lektionsmoment och 

ta fram läromateriel som integrerar personer med icke könsstereotypa yrken/intressen? 

Ingen:           Max 1h:         Max 3h          Max 5h.           Max 10h          Mer  cirka_____h 

 

5b. Hur många gånger per månad i genomsnitt har personer med icke-könsstereotypa 

yrken/intressen dykt upp spontant i samtal eller exempel på tavlan/nätet i klassrummet? 

 

Ingen:          1 - 2 ggr:        3 – 5 ggr        6-10 ggr:          12-15 ggr         Mer cirka___ggr 

 

5c. Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med följande påståenden: 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

i låg grad 

Instämmer  

delvis 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Läroböcker som jag har använt 

integrerar personer med icke 

könsstereotypa yrken/intressen 

i rimlig utsträckning 

     

Jag har lagt lagom tid på att 

integrera personer med icke 

könsstereotypa yrken/intressen 

i mitt lektionsinnehåll 

     

Jag har integrerat detta i samtal 

på eget initiativ  

     

Jag har integrerat detta i samtal 

på elevernas initiativ 

     

 

Har du ägnat så mycket tid åt detta som du anser vara nödvändigt, varför eller varför inte? Om 

du har arbetat med detta, på vilket sätt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6.a. Hur mycket tid har du lagt ned per termin i genomsnitt på att planera lektionsmoment och 

ta fram läromateriel som innehåller personer med funktionsnedsättningar*? 

Ingen :          Max 1h:          Max           Max 5h:           Max 10h          Mer  cirka____h 

 

6.b. Hur många gånger per månad i genomsnitt har personer med funktionsnedsättningar dykt 

upp spontant i samtal eller exempel på tavlan/nätet i klassrummet? 

 

Ingen :         1 - 2 ggr          3 – 5 ggr:        6-10 ggr        12-15 ggr         Mer cirka____ggr 

 

6c. Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med följande påståenden: 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

i låg grad 

Instämmer  

delvis 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Läroböcker som jag har använt 

integrerar funktionsnedsatta 

personer i rimlig utsträckning 

     

Jag har lagt lagom tid på att 

integrera funktionsnedsatta 

personer i mitt lektionsinnehåll 

     

Jag har integrerat detta genom 

samtal på eget initiativ  

     

Jag har integrerat detta genom 

samtal på elevernas initiativ 

     

 

Har du ägnat så mycket tid åt detta som du anser vara nödvändigt, varför eller varför inte? Om 

du har arbetat med detta, på vilket sätt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

* Gamla personer som t.ex. sitter i rullstol eller fått sämre hörsel på grund av sin ålder räknas inte 
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7.a. Hur mycket tid har du lagt ned per termin i genomsnitt på att planera lektionsmoment och 

ta fram läromateriel som innehåller personer med olika etniciteter och religioner? 

Ingen:           Max 1h          Max 3h          Max 5h:           Max 10h          Mer  cirka____h 

 

7.b. Hur många gånger per månad i genomsnitt har personer med olika religioner och 

etniciteter dykt upp spontant i samtal eller exempel på tavlan/nätet i klassrummet? 

 

Ingen           1 - 2 ggr         3 – 5 ggr:        6-10 ggr:       12-15 ggr          Mer cirka___ggr 

 

7.c. Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med följande påståenden: 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

i låg grad 

Instämmer  

delvis 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Läroböcker som jag har använt 

integrerar personer med olika 

religioner och etniciteter i 

rimlig utsträckning 

     

Jag har lagt lagom tid på att 

integrera personer med olika 

religioner och etniciteter i mitt 

lektionsinnehåll 

     

Jag har integrerat detta genom 

samtal på eget initiativ  

     

Jag har integrerat detta genom 

samtal på elevernas initiativ 

     

 

Har du ägnat så mycket tid åt detta som du anser vara nödvändigt, varför eller varför inte? Om 

du har arbetat med detta, på vilket sätt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8a. Hur mycket tid har du lagt ned per termin i genomsnitt på att planera lektionsmoment och 

ta fram läromateriel som integrerar personer i olika åldrar (som eventuellt gör något som inte 

anses typiskt för den åldern)? 

Ingen:          Max 1h:         Max 3h          Max 5h:           Max 10h          Mer  cirka____h 

 

8.b. Hur många gånger per månad i genomsnitt har personer med olika åldrar (som eventuellt 

gör något som inte anses typiskt för den åldern) dykt upp i samtal eller exempel på 

tavlan/nätet i klassrummet? 

Ingen:          1 - 2 ggr         3 – 5 ggr         6-10 ggr:         12-15 ggr         Mer cirka____ggr 

 

8c. Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med följande påståenden: 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

i låg grad 

Instämmer  

delvis 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Läroböcker som jag har använt 

integrerar personer i olika 

åldrar i rimlig utsträckning 

     

Jag har lagt lagom tid på att 

integrera personer med olika 

åldrar i mitt lektionsinnehåll 

     

Jag har integrerat detta genom 

samtal på eget initiativ  

     

Jag har integrerat detta genom 

samtal på elevernas initiativ 

     

 

Har du ägnat så mycket tid åt detta som du anser vara nödvändigt, varför eller varför inte? Om 

du har arbetat med detta, på vilket sätt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9.a. Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med följande påståenden: 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

i låg grad 

Instämmer  

delvis 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Jag tror att läroböckernas 

innehåll (t.ex. vilka yrken eller 

partners olika kön har) 

påverkar elevernas uppfattning 

om sig själva (och ev. vilka 

vägval man gör i livet) 

     

Jag tror att läroböckernas 

innehåll påverkar elevernas 

uppfattning om det svenska 

samhället  

     

Jag tror att mitt 

lektionsinnehåll (utöver själva 

läroboken) påverkar elevernas 

uppfattning om sig själva och 

det svenska samhället 

     

Jag anser att det är viktigt att 

läroböcker uppfyller kriterier 

ur ett normkritiskt 

mångfaldsperspektiv  

     

Jag anser att motverka 

diskriminering på grund av 

sexuell läggning, kön, 

funktionsnedsättning, ålder, 

etnicitet och religion är en 

viktig del av min yrkesroll 

     

 

Kommentar till svaren ovan: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9.b. Skulle du vilja ha en utsatt tid inom ramen för din arbetstid per termin åt 

läromedelsgranskning och planering av lektionsmoment ur ett normkritiskt perspektiv?  

JA             NEJ    

9.c. Om ja, hur mycket tid i så fall? 

Cirka________________________ 

9.d. Om du har arbetat enligt denna normkritiska pedagogik, hur har det mottagits av elever? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Övrigt - Är det något annat som du vill tillägga (t.ex. ge fler exempel på hur du arbetar 

normkritiskt eller ge synpunkter på enkätens frågeformuleringar och utformning)? 

 

 

Tack för ditt deltagande! 
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