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Sammandrag 
 

Inlärare kommer dagligen i kontakt med läromedel, vilka är kulturbundna och speglar 

samhälleliga värderingar. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka huruvida fyra sfi-

läromedel presenterar exempel på icke-heterosexuella par och personer. Syftet är även att 

undersöka verksamma sfi-lärares inställning till att tala om HBTQ-frågor i undervisningen. 

Metod och material utgörs av analyser av fyra läromedel och en enkätundersökning där 21 sfi-

lärare på två skolor i en av Sveriges större städer deltagit. Resultaten har jämförts med ett 

uppsatsarbete från 2006. Uppsatsens sammantagna resultat visar att icke-heterosexuella 

representeras i liten utsträckning i analyserade läromedel, men att flertalet tillfrågade lärare 

menar att de vill samtala om ämnen som kan uppfattas som kontroversiella, så som icke-

heterosexualitet, för att på så vis förmedla (upplevda) svenska värden till förmodat intoleranta 

sfi-deltagare. Slutsatsen är att sfi-lärarnas inställning till den undervisade gruppen inte 

förändrats sedan 2006 och att ett fåtal av läromedlen presenterar icke-heterosexuella personer. 

 

Nyckelord: sfi, sfi-läromedel, svenska som andraspråk, HBTQ  
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1 Inledning 

Homosexuella kan inte beskrivas i samma termer som klass eller etnicitet, eftersom dess sammansättning 

är helt annorlunda. Den homosexuella gruppen definieras av de normer som stänger den ute, men varje 

homosexuell människas upplevelse av sin situation är i mångt och mycket unik (Lövestam 2006:9).  

I en c-uppsats från 2006, Jag inriktar mig inte på sexualundervisning, undersöker Sara 

Lövestam, en numera välkänd sfi-lärarprofil som deltagit i både UR- och SR-produktioner, 

huruvida det över huvud taget förekommer icke-heterosexuella relationer i svenska sfi-

läromedel. Hon kan med hjälp av sin undersökning och läromedelsanalys konstatera att 

representationen av icke-heterosexuella personer eller par är begränsad, då endast ett fåtal 

exempel påträffas. Därutöver presenterar hon det intressanta resultatet att många sfi-lärare 

väljer att inte behandla ämnet på grund av föreställningarna de har om gruppen som 

undervisas. Lärarna förhåller sig även till vad Lövestam benämner som en paradox – icke-

heterosexualitet är något naturligt som därför inte behöver diskuteras, samtidigt som ämnet 

ses som särskilt kontroversiellt och därför ”censureras” från lektionstimmarna.   

 Med Lövestams intressanta och inspirerande c-uppsats som utgångspunkt är min intention 

att i mångt och mycket göra en liknande undersökning där jag utgår från hennes uppsats och 

återanvänder syfte, samt metod. Jag ser hennes syfte och frågeställningar som allt för viktiga 

att endast undersökas en gång under tio års tid och kommer därför att presentera en uppsats 

vilken liknar Lövestams, fast denna gång med ett HBTQ-perspektiv och, som tidigare nämnts, 

nio (nästan tio) år senare. Marie Carlsson (2013) menar dessutom att läromedel ”kan överlag 

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

rådande makthierarkier” (Carlsson 2013:819). Detta gör läromedelsanalyser speciellt 

intressanta då dessa kan bidra med en historisk överblick och på så vis en samtida förståelse 

för våra läromedels utformning.  

 I uppsatsen diskuteras även lärandet och dess förhållande till läromedel, men detta är som 

sagt inte uppsatsens huvudfokus, då det huvudsakliga syftet är att analysera och diskutera 

HBTQ-representation i läromedel (homo-, bi-, trans- och queerpersoners representation). I 

uppsatsen undersöks huruvida icke-heterosexuella personer och relationer förekommer i 

läromedel för den heterogena gruppen vi finner inom skolformen sfi (svenska för invandrare) 

samt hur verksamma sfi-lärare förhåller sig till HBTQ-frågor och klassrumssamtal om icke-

heterosexualitet. Då sfi-kursernas deltagare har olika bakgrunder och livserfarenheter, kan 

detta innebära ett speciellt och i många fall omständligt möte – olika uppfattningar möts och 

hänsyn måste även tas till det redan problematiska faktum att deltagarna har mycket skilda 
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utbildningserfarenheter. Man kan fråga sig om ett pragmatiskt läromedel som främjar 

språkinlärning och stimulerar alla inlärare, samtidigt som hela gruppen representeras och 

inkluderas, finns på marknaden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syfte är att undersöka huruvida ett antal av de läromedel som används i 

undervisningen på sfi-skolor i en av Sveriges större städer, presenterar och inkluderar 

relationer som är icke-heterosexuella. Syftet är även att undersöka verksamma lärares 

inställning till samtal om HBTQ-frågor, men också hur de upplever sina kursdeltagares 

inställning till dessa ämnen. Vidare ämnar jag att i kapitel 4 och 5 göra en jämförelse med 

Lövestams resultat (2006), för att se om förändring och utveckling eventuellt skett. Mitt syfte 

är även att ge underlag till vidare forskning och diskussion, för att på så vis motivera en 

bredare representation inom sfi-läromedel, varför jag kommer att hänvisa till forskning 

gällande lärande och hur motivation att lära kan framkallas genom ett läromedel och/eller hur 

en lärandesituation kan främjas av ett från läraren och skolans sida aktivt inkluderande arbete. 

Uppsatsen frågeställningar är således utformade på följande vis:  

 

 I vilken utsträckning förekommer icke-heterosexuella relationer i analyserade 

läromedel?  

 Hur upplever verksamma sfi-lärare klassrumssamtal där icke-heterosexuella relationer 

diskuteras?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis har uppsatsens syfte presenterats och i nästkommande kapitel beskrivs 

bakgrund och även uppsatsens centrala begrepp, samt tidigare forskning. Efterföljande kapitel 

innehåller en metod- och materialpresentation och sedan följer ett resultatkapitel där 

enkätsvar, samt läromedelsanalysens resultat presenteras. Uppsatsens avslutande kapitel 

består av en diskussionsdel, där jag utvärderar och reflekterar kring resultaten och därefter 

följer en sammanfattning.  
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2 Forskningsöversikt  

I detta kapitel presenteras bakgrund och även centrala begrepp. Därefter redovisas tidigare 

forskning gällande lärande, kort om inflytelserik forskning om lärobokens betydelse för 

eleven/inläraren, men även svensk forskning rörande läromedel och tidigare 

läromedelsanalyser av värde för det aktuella uppsatsarbetet.  

2.1 Bakgrund  

Lövestam (2006) fokuserar, i likhet med föreliggande uppsats, på representation av HBTQ-

personer i läromedel; dock avgränsar Lövestam sin uppsats till att endast behandla 

homosexuella personer och relationer. Skillnaden i uppsatsernas begreppsanvändning 

motiveras av att begreppen är av tidsbunden karaktär – i uppsatsen förekommer förkortningar 

och begrepp så som HBT, HBTQ, homosexuell och icke-heterosexuell. I mångt och mycket 

påverkar detta varken uppsatsens undersökning eller resultat, utan brukas främst för att ge 

uttryck för benämningar vilka inkluderar icke-heterosexuella.  

 Lövestam menar att sfi-lärarna i hennes undersökning (2006) har en föreställning om den 

västerländska kulturen som mycket tolerant, medan kursdeltagarnas kulturer är intoleranta. 

Enligt informanterna uppskattar därför inte sfi-deltagarna texter eller klassrumssamtal där 

icke-heterosexuella personer och/eller relationer behandlas (Lövestam 2006:31). För att nå 

detta resultat genomförde Lövestam tre läromedelsanalyser av Form i fokus B, Bra början och 

+46 del 2 (liknande titlar undersöks i föreliggande uppsats, men i annan upplaga) samt tre 

intervjuer med tre verksamma sfi-lärare och även en enkätundersökning där 22 sfi-lärare 

deltog. Teoretiska utgångspunkter i Lövestams uppsats är delvis teorier vilka behandlar 

möten, kultur och värderingar, men även queerteorier och heteronormer. I avsnitten nedan 

utreds och förklaras begrepp så som heteronorm samt sfi-undervisning vidare.  

2.1.1 Sfi-undervisning, läromedel och politik 

Sfi-undervisning karakteriseras främst av det faktum att nyanlända vuxna med 

uppehållstillstånd och tidigare skolbakgrund undervisas kostnadsfritt i svenska. Sedan 1960-

talet och sfi:s stapplande start har utbildningens ålagda uppgifter skiftat, mer eller mindre 

officiellt – detta märks inte minst i de läromedel man använt i undervisningen. Historiskt sett 

har sfi-utbildningen enligt Carlsson ”tilldelats en mångfasetterad funktion i det svenska 

samhället” (Carlsson 2013:818). Undervisningen förlades inledningsvis på studieförbund och 
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AMU-center
1
 och ansvaret blev i och med det deras att ge undervisning i svenska, vilket var 

en komplicerad uppgift då utbildningen saknade kursplan, läroplan och behörighetskrav för 

undervisande lärare fram till 1994 (Carlsson 2013:818).   

 Likt andra skolformer har sfi påverkats av nationella politiska inriktningar och beslut, och 

även pedagogiska strömningar har kommit att på samma sätt som i grund- och gymnasieskola 

influera sfi-utbildningen. Nedan sammanfattar Carlsson (2013:818) de idéer och politiska 

faktorer som framförallt präglat utbildningen och dess undervisning:  

 

Utöver att betraktas som en väsentlig del av arbetsmarknadspolitiken, förväntas språkundervisningen 

också bidra till att förverkliga de nationella målen för utbildning och integration. Tydligt är att de 

förväntningar som ställs och de funktioner som tillskrivs sfi-utbildningen har en påtaglig koppling till en 

bredare samhällelig kontext med skiftande ekonomiska konjunkturer och förändringar i migrationspolitik 

samt utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.   
 

Även Jörgen Mattlar (2011) menar att sfi-undervisningens roll i integrationsprocessen är 

särskilt påtaglig i de läromedel man använder, då det i ”läroböckernas gestaltningar av det 

svenska samhället och målgruppen framträder förväntningar som majoritetssamhället har på 

personer med utländsk bakgrund” (Mattlar 2011:184). Mattlar menar dessutom att sfi-

läromedel kan verka för reproduceringen av ”dikotomin svensk/invandrare” och ”det 

segregerade svenska samhället och den strukturella socioekonomiska marginaliseringen av 

befolkningen i storstadsförorterna” (Mattlar 2011:193). Ovanstående resonemang diskuteras 

vidare i uppsatsen senare del (kapitel 5).  

 En ytterligare politisk omständighet, vilken i hög grad påverkat sfi och även nämns i citatet 

ovan, är idén om sysselsättning och arbete som integrationsprocess. Arbete har i politiska rum 

beskrivits som medel för att påskynda och gynna sociala processer, integration, samt 

språkutveckling. Denna idé har haft huvudrollen och stark inverkan vid utformning av sfi-

utbildningen, samt dess undervisning. Carlsson menar att sfi-läromedel tydligt vittnar om 

detta, då exempelvis 60-talet och dess period med hög andel arbetskraftsinvandring 

föranledde en utformning av lärobokstexterna där arbete och arbetssökande var i fokus, för att 

sedan utvecklas och lämna detta fokus i takt med politiska och ekonomiska förändringar 

(Carlsson 2013:822–825). Historiskt sett har samhällen i lågkonjunktur avkrävt ansvar från 

nyanlända, och under senare år har sfi-undervisningen speciellt betonat deltagarens egna 

förmågor, allmänna beteende och aktiva deltagande för att på så vis främja ”sysselsättning 

och tillväxt” (Carlsson 2013:830–831). Genom att formulera och menande uttrycka samtida 

förväntningar på nyanlända vuxna via lärobokstexterna, yttrar sig läromedlets fostrande roll 

                                                 

1  Arbetsmarknadsutbildning, yrkeskurs förmedlad av Arbetsförmedlingen (Carlsson 2013:818). 
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och den generella samhälleliga inställningen till de som undervisas. Carlsson menar att man 

kan finna en slags välvillig fostran, eller en ”fostrande ton”, i läromedlen och att ”[t]illtalet 

kan uppfattas som inte riktat till vuxna, utan komma uppifrån – från en auktoritet […]” 

(Carlsson 2013:842).  

 Avslutningsvis bör det även nämnas och belysas att vi sedan 1991 inte har en statlig 

läromedelsgranskning i Sverige, vilket i hög grad påverkar vilka läromedel både lärare och 

inlärare kommer i kontakt med (Carlsson 2013:846). ”Vem som helst” kan skapa ett sfi-

läromedel, vilket gör urvalet av läromedel problematiskt, då underliggande och 

internaliserade meningar samt värderingar hos författaren kan komma att ge uttryck åt något 

den aningslösa läraren eller skolan inte vill förmedla eller reproducera.  

2.1.2 Kulturbegreppet 

I Kultur människa möte (2005) konstaterar författarna att kulturbegreppet går att återfinna 

långt tillbaka i vår västerländska historia. De menar att latinets cultura (åkerbruk) fick en ny 

betydelse av Cicero, då han istället gav ordet betydelsen ”bildning och hyfs” (Illman & Nynäs 

2005:21). Författarna beskriver även hur kulturbegreppet föddes ”under 1700- och 1800-talen 

och växte fram i nära dialog med tidsperiodens tankeströmningar” (Illman & Nynäs 2005:21). 

I denna mening går att utläsa en problematik i begreppets egentliga innebörd, då 

kulturbegreppet utvecklats i samstämmighet med, och historiskt sett förknippats med 

nationalism och kolonialism, samt den så kallade ”civilisationsprocessen” (Illman & Nynäs 

2005:23). Under denna process och den koloniala perioden, skulle ociviliserade samhällen (de 

andra) kultiveras och bli liknande den västerländska och uppfattat välfungerande och 

önskvärda delen av världen (vi). Kolonisatörer såg sig göra omvärlden en tjänst då man aktivt 

spred den ideala europeiska kulturen; dock skedde detta hänsynslöst och utan vidare förståelse 

inför vilka egentliga konsekvenser detta fick för de utsatta samhällena. Idag är vanligt 

förekommande begrepp även mångkultur och mångfald, vilka har en likvärdigt problematisk 

innebörd i detta avseende, se nedan.  

 Att tillskriva en grupp människor en viss kultur i syftet att inte ta sig an en enskild 

människa, utan reducera hen till en representant för sin kultur, kallas för reduktionism (Illman 

& Nynäs 2005:30). Detta scenario kan även benämnas som ett skapande av ”kulturella 

stereotyper” enligt Dahlkwist (2011) där ”människor sorteras upp utifrån yttre och inre 

egenskaper och/eller upplevd eller tillskriven nationell, etnisk eller kulturell tillhörighet” 

vilket även föranleder upplevelsen av den egna gruppen och kulturen som mycket dynamisk, 
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till skillnad från de andra vilka man istället ser som homogena enheter (Dahlkwist 2011:52). 

Enligt Wikström (2009) är det möjligt att ovan nämnda socialpyskologiska beteende är 

särskilt problematiskt då den svenska befolkningen indoktrinerats och länge levt med den 

felaktiga idén om Sverige som ett kulturellt homogent land (Wikström 2009:15). Tanken om 

Sverige som ett enat land med ETT språk och EN kultur, hör samman med nationalistiska 

ideal och inom den politiska sfären återkommer denna idé då till exempel begrepp så som 

mångkultur eller mångfald diskuteras, vilket nämnts ovan, representerar de andra och därmed 

inte Sverige eller svenskhet. I samband med diskussioner om begreppet kultur brukar även 

värdegrundens betydelse nämnas (vilket behandlas vidare nedan i avsnitt 2.1.4). I likhet med 

ovan citerade författare, behandlar föreliggande uppsats begrepp så som kultur och etnicitet, 

som socialt skapade fenomen i enlighet med ett postkolonialt perspektiv, där teorin baseras på 

att ”tillhörighet och ursprung är socialt och språkligt konstruerat” vilket befinner sig i ett 

motsatsförhållande till begreppet essentialism, där man istället ser etnicitet och tillhörighet 

som något statiskt och omöjligt att förändra eller förhandla om (Wikström 2009:12–13).  

2.1.3 Ett heteronormativt samhälle och skola 

Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att 

leva är heterosexuellt. Med begreppet heteronormativitet åsyftas […] strukturer, relationer och handlingar 

som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och allomfattande. Heteronormativitet 

grundar sig på synen på binär könsuppfattning och en hegemonisk heterosexuell norm
2
. 

Heteronormativitet är aktivt normerande, och allt det som faller utanför stämplas avvikande och är/blir 

därmed fel (Rosenberg 2002:101).  

 

Omedvetet och ofrivilligt generaliserar alla, vilket innebär att en idé om exempelvis gruppen 

homosexuella ständigt florerar, men då det inte finns generella yttre drag som utmärker en 

HBTQ-person, kan vi inte se om en person är icke-heterosexuell (RFSL 2015). I en 

avhandling från 2008 undersöker Ambjörnsson skolans normsystem, ungas inställning till sin 

och andras identitet och sexuella läggning, samt hur den undersökta skolan arbetar med 

ämnen så som identitetsskapande, hetero- och icke-heterosexualitet. Ambjörnsson presenterar 

ett flertal besvärande faktum, däribland hur läraren i en klass ”genusbestämmer” sina elever 

och dessutom avgör deras sexualitet och därefter frågar klassens heterosexuella elever 

huruvida de anser att homosexualitet är okej (Ambjörnsson 2008:220–221). Då eleverna 

svarar ”ja” får de beröm och kommentaren att de är toleranta – heterosexualitetens 

överordnade position uttrycks då den ”rätta” sexualiteten har makten att avgöra vad som är 

okej och inte. Rosenberg (2002) skriver att ”[d]en som befinner sig i ett socialt överläge 

                                                 
2 Binär könsuppfattning = Samhällssystemet godkänner bara två biologiska/juridiska kön. Detta kan beskrivas 

som ett binärt eller tvådelat könssystem (HBTQ-studenterna 2015).  
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behöver sällan förklara sig, medan ´avvikaren´ alltid måste ställa sig frågan om sin sociala 

tillhörighet och dessutom förklara sig för omvärlden” (Rosenberg 2002:18). Även Silvia 

Edling (2012) diskuterar skolan och dess normreproducering och beskriver problematiken på 

följande vis: ”Skolan är på ett övergripande plan normativ genom att det finns mer eller 

mindre uttalade förväntningar och regler som alla förväntas följa i samhället och som skolan 

har till uppgift att förmedla” (Edling 2012:93). Om vi dessutom ser utanför skolans väggar 

och till samhället i stort, menar Ambjörnsson att heterosexualitet ”som institution, 

maktordning, och norm reproducerar specifika hierarkier […]” vilket också i allmänhet 

normerar och marginaliserar även heterosexuella förhållanden, då ett normativt förhållande är 

mellan två monogama personer i samma ålder, vilka har ett sexuellt förhållande i syfte att 

skaffa barn (Ambjörnsson 2008:14).  

 Lövestam beskriver hur samhället är genomgående heteronormativt och menar med detta 

att den heterosexuella normen bland annat uttrycker sig då homosexuella handlingar var 

förbjudna i Sverige fram till 1944 och därefter betraktades som en sjukdom till 1979 

(Lövestam 2006:9). Att vara heterosexuell har alltså inneburit och innebär fortfarande fördelar 

och privilegium, vilka inte kan tillskrivas icke-heterosexuella. Rosenberg beskriver 

förhållandet mellan homo och hetero vidare ”hetero/homosexualiteten utgör inget jämlikt par 

utan en hierarkisk opposition där heterosexualitet är den överordnade sexualiteten” 

(Rosenberg 2002:17). I såväl Lövestams uppsats, som i föreliggande, upprepas begreppet 

icke-heterosexuell, vilket kan missförstås som en negativ bemärkelse av en person vilken inte 

”platsar” inom det normativa begreppet hetero. Detta måste dock förstås som ett 

paraplybegrepp som snarare opponerar sig mot och uppmärksammar den heterosexuella 

normen och i många fall även fungerar som ett uttryck vilket kan innefattar en eller flera 

beteckningar för läggning och/eller identitet. Genom definitionen icke-heterosexuell 

inkluderas alla normavvikande positioner (Rosenberg 2002:12).  

 Ovanstående begrepp – makt, hierarkier, heteronormer – kompletteras med fördel av ett 

ytterligare begrepp, intersektionalitet, vilket fungerar som ett samlingsbegrepp/perspektiv för 

att se hur olika maktordningar påverkar enskilda personer och deras vardag. En intersektion 

utgörs bland annat av religion, kön, sexualitet, klass och ålder, och med hjälp av perspektivet 

kan en individs eller en grupps handlingsutrymme, inkludering eller exkludering förstås i 

olika sammanhang (Lärarnas Riksförbund 2015:27).  
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2.1.4 Likabehandling och värdegrund 

På Skolverkets hemsida finns att läsa artiklar och inlägg om likabehandlingsplaner och 

värdegrundsarbeten, där likabehandlingsarbetet enligt Skolverket har syftet att motarbeta och 

förebygga kränkande behandling inom skolans värld (Skolverket 2013). Med detta menas att 

alla skolor årligen måste utforma en handlingsplan där man syftar till att förebygga all typ av 

kränkande behandling och diskriminering, vilket går hand i hand med ett aktivt värdegrunds-

arbete. Enligt Skolverket innefattar den allmänna värdegrunden följande punkter 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen, solidaritet mellan människor” (Skolverket 2014). I denna uppsats 

läggs extra vikt vid värdegrundsbegreppet. Lövestam beskriver sin uppsats huvudproblem 

som konflikten mellan de förmodade värderingarna (och den förmodade homofobin) hos sfi-

deltagare och den svenska synen på homosexuella som likvärdiga heterosexuella (Lövestam 

2006:12). Särskilt intressant med begreppet värdegrund är, som Mattlar beskriver det ”att tron 

på en enhetlig och gemensam svensk värdegrund samt tron på specifikt svenska värderingar 

är synnerligen tvivelaktiga och problematiska” (Mattlar 2011:181), vilket analyseras vidare i 

kapitel 4 och 5, men även i avsnitt 2.2 nedan.  

2.2 Tidigare analyser av svenska läromedel 

2006 utgavs en rapport vid namn I enlighet med skolans värdegrund (Skolverket), där man 

med läromedelsanalys som metod, granskat 24 läromedel för grund- och gymnasieskola 

utifrån följande perspektiv: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och annan 

trosuppfattning, samt sexuell läggning, för att utifrån dessa identifiera kränkningar och 

diskriminering. Vid analysen utgick man från ett antal frågor, däribland ”I vilka sammanhang 

eller i vilka sociala relationer framträder dessa kategorier/grupper?”, ”Hur 

presenteras/gestaltas/konstrueras etnisk tillhörighet […]” och ”Finns det exempel på 

stereotypier?” (Skolverket 2006:14). Granskningens huvudfråga var huruvida något eller 

några av läromedlen (vilka konstruerats för, och använts i ämnena biologi, naturkunskap, 

historia, religion- och samhällskunskap) innehållsmässigt avvek från de aktuella läroplanernas 

värdegrund. Rapportens resultat visar tydligt att de undersökta läromedlen framställer grupper 

på sätt som är ”stereotypa och onyanserade […] som kan upplevas som diskriminerande eller 

kränkande” (Skolverket 2006:51). Även lärarnas uppfattning och inställningar till läromedlen 

problematiseras i rapporten, då lärarna i många fall menar att läromedlen stämmer överens 
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med läroplanerna och dessutom upplever att läromedlen har en ”legitimerande funktion” trots 

att läroböckernas innehåll frångår läroplanerna och dess värdegrund (Skolverket 2006:51).  

 RFSL Ungdom
3
 (2003) har utifrån ett HBT-perspektiv (homo – bi och transpersoner) 

analyserat läromedel i ämnet biologi för grundskolans senare år, för att se hur dessa identiteter 

framställs, inkluderas eller exkluderas i läroböckerna. Undersökningen beställdes av RFSL 

Ungdom och genomfördes av Ryng m.fl. för att synliggöra och uppmärksamma den 

problematiska framställningen av HBT-personer och läromedels reproducerade effekt. En av 

anledningarna till genomförd undersökning var den då aktuella statistiken angående psykisk 

ohälsa och självmordsförsök bland unga homosexuella, där en norsk NOVA-rapport 

presenterade hur homosexuella mår sämre i jämförelse med övrig befolkning och en svensk 

enkätundersökning redovisade upprörande resultat, då 37 % av unga homosexuella kvinnor 

och 24 % av unga homosexuella män någon gång försökt ta sitt liv (Ryng m.fl. 2003:6-7). 

Undersökningen, ”Homosexualitet är inte olagligt om man är över 15 år”, fokuserar främst 

på läromedel från 1980- och 1990-tal, men i rapporten beskrivs hur specifikationen kom att 

bli oväsentlig då texter från ovanstående årtal återanvänds i senare producerade läromedel. 

Utifrån följande analyseras läroböckerna i biologi: ”[k]riterierna för en helt godkänd bok är att 

den på ett fördomsfritt och icke fördömande sätt tar upp sexuella läggningar som 

homosexualitet och bisexualitet, och även innehåller ett avsnitt om könsidentitet och 

könsöverskridande beteende där korrekt och saklig information presenteras”. I de fall där 

biologiböckerna inte uppnådde kriterierna för godkänt, rekommenderade RFSL Ungdom att 

olämpliga läromedel reviderades eller i vissa fall svartlistades och uteslöts från all 

undervisning. En undersökt biologitext beskriver exempelvis hur ”[v]uxna homosexuella 

söker ofta en partner hos ungdomar av samma kön” vilket antyder att HBT-personer även har 

en pedofil läggning, då dessa ”ofta” söker kontakt med yngre, vilket är en mycket kränkande 

beskrivning av icke-heterosexuella (Ryng m.fl. 2003:11). Ett undersökt läromedel som inte 

utgick från stereotypa bilder om icke-heterosexuella som perverterade eller avvikande, 

beskrev istället hur ”[e]n del frågor kan bara du själv svara på, genom dina egna erfarenheter. 

Just du & dina upplevelser och känslor är unika” (Ryng m.fl. 2003:11).  

 Ytterligare betydelsefull forskning gällande svenska läromedel, och i detta fall till och med 

läromedel i svenska som andraspråk, är Jörgen Mattlars avhandling Skolbokspropaganda? 

(2008) vilken är en ideologianalys av läromedel i svenska som andraspråk där Mattlar 

                                                 
3 RFSL ungdom, är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, 

ett medlemsstyrt ungdomsförbumd som bland annat arbetar för att förbättra hälsosituationen för HBTQ-personer. 

Arbetet sker exempelvis genom workshops och föreläsningar (RFSL ungdom 2015). 
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undersöker hur kön (jämställdhet), klass och etnicitet framställs i läromedel utgivna mellan 

1995 och 2005. Analysen behandlar kön och etnicitet, därefter klass samt arbete, genom både 

en kvantitativ och kvalitativ metod. I avhandlingen identifierar och undersöker Mattlar 

inledningsvis ”fiktiva personers namn”, ”historiska och nu levande personer”, ”företag och 

varumärken” samt ”samhällsinstitutioner, organisationer och föreningar” kvantitativt, utifrån 

ideologier och tidigare nämnda intersektioner (Mattlar 2008:62). Mattlar kan genom 

undersökningen konstatera att ”[h]omosexualitet och andra s.k. hbt-frågor är ett tema som 

överhuvudtaget inte finns representerat i läroboksmaterialet” (Mattlar 2008:97). Flertalet 

läromedels framställningar av Sverige och svensk kultur verkar även för upprätthållandet av 

grupperingen vi och de andra genom bland annat du-tilltalet (till inläraren/sfi-deltagaren). 

Läromedlet Nya mål 3 beskriver fostrande hur inlärare kan låna böcker på biblioteket – vilket 

förutsätter att sfi-deltagaren aldrig kommit i kontakt med ett bibliotek eller lån av böcker i 

”hemlandet” och Mattlar menar att sfi-läromedlen i hög grad har låga förväntningar på 

inlärarna (Mattlar 2008:104–105).  

 Avslutningsvis kan Mattlar redovisa värden vilka tillskrivs svenskar och icke-svenskar och 

som reproduceras och får samhälleligt och socialt fäste genom läromedel, en förkortad 

version av denna tablå redovisas nedan (Mattlar 2008:193).  

 
Svenska värden   Icke-svenska värden 
 

Modernitet  

  

Omodernt/efterblivenhet 

Jämställdhet   Kvinnoförtryck 

Rationalitet/ordning  Irrationalitet/Kaos  

Sekularism/vetenskap  Religiositet/okunskap 

   

   
Tablå 1. Mattlars sammanställning av svenska och icke-svenska värden  

 

I ovan presenterade tablå visas hur positiva värden så som modernitet, jämställdhet, ordning, 

och vetenskap tillskrivs den svenska gruppen. Den icke-svenska målgruppen representeras 

istället av negativa värden som kvinnoförtryck, kaos, omodernitet/efterblivenhet och 

okunskap. 

2.2.1 Läromedel och lärande 

En lärobok är enligt ett sociokulturellt perspektiv och erkänd forskning ett redskap som 

medierar, vilket innebär att läromedel hjälper oss att tolka och förstå vår omvärld, men då 

medierande redskap är produkter av våra olika sociala praktiker, påverkar tidigare tolkning 
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och förståelse av världen vår uppfattning när vi tar del av redskapets, lärobokens, innehåll 

(Säljö 2014:81). Läroboken är ett komplext läromedel, då dess karaktär och i många fall 

abstrakta språk bidrar till att skapa villkoren för lärande (Säljö 2014:219). Dessa lärobokens 

villkor påverkas i sin tur av den sociala kontexten, läromedel förändras, likt skolan, och följer 

teknisk, social och politisk utveckling, vilket innebär att lärobokens framställning och 

innehåll förändras över tid, varför språket och karaktären hos läroboken kan uppfattas som 

ytterligare komplext (Säljö 2014:102). 

 Vidare faktorer som kan påverka lärandet är enligt ”reformpedagogen” John Dewey (1859 

– 1952) erfarenheterna hos inlärarna och även redovisade erfarenheter hos andra (vilka delges 

genom exempelvis läroböcker) knyter an till inlärarnas känsloliv (Forsell 2011:110). Deweys 

pedagogik, vilken har influerat svensk skola i hög grad, utgår från att de undervisades 

erfarenheter och känslor är utgångspunkten för pedagogiken (Forsell 2011:111) och just 

denna formulering går att finna i Skolverkets kursplan för sfi (2012): ”[u]tbildningen ska rikta 

sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och studiemål […] och 

anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål” 

(Skolverket 2012:7). Enligt det officiella dokumentet ska utbildningen således utformas på ett 

vis där undervisningspraktiken stimulerar och främjar allas inlärning, vilket bland annat kan 

ske genom att man ser till inlärarens intresse och erfarenhet. Enligt Axelsson (2013) är 

ytterligare faktorer av betydelse vid utbildning i flerspråkiga sammanhang bland annat 

maktrelationer i skolan, i samhället och på individplanet, samt den pedagogiska inriktningen 

på skolorna där undervisningen tar plats (Axelsson 2013:548). Avgörande för en god 

språkundervisning är följaktligen relationerna inom skolvärlden, och även maktordningarna, 

vilka blir påtagliga då marginaliserade eller underordnade grupper många gånger tvingas 

överge sitt förstaspråk och sin kultur för att accepteras av socialt överordnade grupper. Till 

detta kopplas även det faktum att språkutvecklingen påverkas av inlärarens ”känslomässiga 

svar på skolan [...]” vilket kan innebära att motivationen att lära upphör hos en inlärare vilken 

utsätts för diskriminering eller kränkande behandling i skolan (Axelsson 2013:554).   

 För att skapa ett sammanhang där undervisningssituationen och därmed diverse skolformer 

inte utgår från och reproducerar normer bör lärare och läromedel ta följande faktorer i 

beaktande enligt Kumashiros Troubling Education – Queer Activism and Antioppressive 

Pedagogy (2002): ” education for the Other, education about the Other, education that is 

critical of privileging and otherness, and education that changes students and society”. 

Utbildningen för den andre syftar till att ge marginaliserade grupper ett rum där dessa kan få 

en slags stärkande vila från omvärldens normativa påtryckningar (Kumashiro 2002:34). 
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Utbildningen om den andre är istället menat att fungera som en motverkande faktor i all 

undervisning och för att balansera vanligt förekommande stereotypa bilder om icke-

heterosexuella som sprids i medier och skola (Kumashiro 2002:40). Uppfattningen om icke-

heterosexuella kan förändras med hjälp av medveten och varsam utbildning. Viktigt är dock 

att den avvikande personen inte blir talesperson för den icke-heterosexuella gruppen, utan att 

man istället är kritisk mot den privilegierade gruppen och dagligdags ifrågasätter och 

diskuterar normer och läromedel samt problematiserar levnadssättet och normsamhällets 

förtryck – med andra ord, är normkritisk (Kumashiro 2002:45). På så sätt skapas en 

inkluderande skola där samtliga känner trygghet och tillförsikt och på så vis stigmatiseras 

varken skolan som normreproducerade institution eller dess icke-heterosexuella elever. 

3  Metod och material 

Denna uppsats baseras på en genomgående kvalitativ undersökning, vilken utgörs av en 

enkätundersökning med öppna frågor och fyra kvalitativa läromedelsanalyser. Nedan följer en 

närmare presentation av mina metoder. 

3.1 Enkätundersökning 

En enkätundersökning har genomförts i en av Sveriges större städer och där har två skolor 

deltagit och 21 verksamma (jmf Lövestams 22) sfi-lärare besvarat enkäten. Jag har därmed 

avgränsat undersökningen till att endast behandla sfi-lärarnas upplevelser och därmed inte 

undersökt hur sfi-deltagarna upplever läromedlen eller undervisningen. Enkäten inleddes med 

frågor om informantens kön, ålder och år inom yrket (se bilaga), men även följande frågor, se 

avsnitt 3.1.1 för fråga fem:  

1. Vilka läromedel använder du dig av i undervisningen? 

2. Förekommer icke-heterosexuella relationer i ovanstående läromedel? 

3. Tycker du att man som lärare på SFI ska tala om icke-heterosexuella relationer?  

4. Hur reagerar du om en kursdeltagare uttalar sig negativt om icke-heterosexuella?  

Information och data gällande fråga två, informantens ålder eller år inom yrket kommer inte 

att diskuteras vidare i uppsatsen, informanternas kön nämns kort i avsnitt 4.1.1.  

 Enligt Lagerholm (2010) ska enkla frågor ställas i början av enkäten, och svåra och mer 

kontroversiella i slutet, vilket enligt Lagerholm kan bidra till att fler väljer att besvara 

enkätfrågorna (Lagerholm 2010:40). Ytterligare riktlinjer enligt Lagerholm rör utformningen 
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av öppna och slutna frågor – Lagerholm menar bland annat att man ska undvika ledande 

frågor, men fråga fyra är utformad på så vis att den innehåller en presupposition, vilket bryter 

mot dessa riktlinjer till viss del. En presupposition innebär att frågan mer eller mindre 

förutsätter att situationen kommer att uppstå och således får den ”informanterna att tänka i en 

viss riktning” (Lagerholm 2010:40). Avsikten med frågans utformning är att situationen ska 

uppfattas som möjlig, men inte självklar, med hänvisning till meningens ”om” – ”hur reagerar 

du om en kursdeltagare uttalar sig […]” Ovanstående enkätfrågor återfinns i liknande ordalag 

i Lövestams enkät från 2006 – föreliggande uppsats enkätfrågor har utformats på likartat sätt 

för att på så vis uppnå ett resultat vilket är jämförbart med resultaten från 2006. Genom att 

återanvända Lövestams enkätfrågor, men denna gång inkludera en annan och ytterligare vidd 

gällande sexuell läggning (icke-heterosexuella, jmf homosexuella från 2006) kan denna 

uppsats innehåll förhålla sig till Lövestams uppsatsresultat med lätthet och i och med detta 

kan en jämförelse förhoppningsvis göras och en möjlig skillnad, eller likhet, i resultaten då 

urskiljas.  

 Sammantaget kontaktades fem av stadens skolor (vilka erbjöd sfi). Två valde att delta, två 

svarade ej, varken på mejl eller telefon, och en skola avböjde av mycket intressanta skäl – vid 

kontakt med skolan var verksamhetschefen positiv och hade i allmänhet en mycket hjälpsam 

inställning till uppsatsarbetet. Hen mottog enkäten via mejl, för att sedan dela ut den till sina 

anställda. Tyvärr skedde inte detta. Istället emottog jag, ett par timmar efter att mejlet med 

bifogad enkät skickats till verksamheten, ett meddelande där chefen förklarade att detta var 

något hen ställde sig frågande inför och valde att inte skicka vidare till sina anställda. 

Reaktionen från verksamhetschefen vittnar om en intressant inställning till frågor som kan 

upplevas som kontroversiella, och reaktionen blir ytterligare intressant då Lövestam (2006) 

beskriver sina uppsatsfrågeställningar som kontroversiella och då hänvisar till de ”höjda 

ögonbryn” hennes informanter och kollegor givit henne under arbetet med uppsatsen 

(Lövestam 2006:4). Enligt min mening gör verksamhetschefens reaktion bara uppsatsämnet 

mer relevant och intressant, då hen som sagt valt att inte skicka enkäten vidare till sina 

anställda på grund av dess kontroversiella innehåll och frågeställningar. Denna händelse till 

trots – 21 verksamma sfi-lärare på två av stadens skolor besvarade enkäten. Informanterna 

hade 0-27 års erfarenhet av läraryrket och sfi-undervisning, och lärarna var i åldrarna 22 till 

53, där fyra av de verksamma lärarna var män och 17 var kvinnor. Alla enkäter besvarades 

anonymt.  

 Enkäten innehöll, som nämnts ovan, öppna frågor där informanterna gavs möjlighet att 

utveckla och motivera sina svar. Verksamhetsformerna på de deltagande skolorna skilde sig 
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åt, då en av sfi-skolorna drivs i kommunal regi och den andra ingår i ett utbildningsföretag 

vilket upphandlats av kommunen för sfi-undervisning. Detta urval är representativt, då 

skolors verksamhetsform ibland kan komma att påverka utbildningsfaktorer så som den 

generella ekonomin, vilka läromedel som köps in och används och även friheten som ges till 

läraren att styra undervisningen och därmed själv bestämma vilka läromedel, samt i vilken 

utsträckning vissa läromedel ska/kan förekomma. Åtskillnaden mellan skolformerna och dess 

verksamhet återspeglar verkligheten, då skolorna som erbjuder sfi återfinns inom både privat 

och offentlig sektor. Enkäterna ifylldes av deltagande lärare genom att jag delvis besökte 

skolorna och där lämnade kvar enkäterna under en veckas tid, för att ge alla tidspressade sfi-

lärare möjligheten att delta, men besvarade enkäter skickades även via mejl och en del enkäter 

besvarades under ett personalmöte. Min uppfattning är att sfi-lärarna uppskattade min 

frånvaro och att de fick tillräckligt med tid att svara och fundera över svarsformuleringar.  

3.1.1 Problematisering fråga 5 

Den sista enkätfrågan var en flervalsfråga. Informanterna hade då möjligheten att kryssa i 

alternativ som stämmer och dessutom, på samma vis som nämnts ovan, utveckla och motivera 

sina svar. Fråga fem lyder: ”Vilka av dessa frågor är du villig att (i en klassrumssituation) tala 

om och protestera mot som lärare på SFI? Barnaga? Kvinnovåld? Rasism? Homofoba 

uttalanden? Förlegade könsroller (så som ”kvinnor ska vara i köket” och ”män är bättre 

bilförare”)? Annat?”. Jag upplever själv frågan som mer kontroversiell och har därför 

medvetet, utifrån Lagerholms råd, placerat frågan sist i enkäten (Lagerholm 2010:40). Än en 

gång har jag dock frångått Lagerholms regler gällande enkätutformning, då frågan ovan bryter 

mot riktlinjerna på samma vis som fråga fyra, se ovanstående avsnitt, där Lagerholm som sagt 

menar att ledande frågor bör undvikas (svarsalternativ kan uppfattas som ledande då det som 

tidigare nämnts, kan missleda informantens tankar). I fråga fem finns svarsalternativen delvis 

utskrivna och lärarna har inte enbart bidragit med autentiska utsagor baserade på deras 

undervisningserfarenhet. Den främsta motiveringen till frågans utformning är då den syftar till 

att vara en ”kontrollfråga” men därutöver påträffas en anledning till utformningen av frågan 

även i målen ur kursplanen för sfi från 1994, då ett av kurskraven är (Skolverket 1994):  

 

Eleven skall ha fördjupad kunskap om det svenska samhället, om lag och rätt, bl.a. barns rättigheter, om 

jämställdhet mellan män och kvinnor, och om normer och värderingar som är centrala i det svenska 

samhället (min kursivering).   
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Citatet ovan vittnar om en 21-årig idé, vilken än idag kan styra och påverka verksamma sfi-

lärares undervisning och förhållningssätt till kursdeltagarna. I citatet finner vi en önskan från 

ett högre utbildningsorgan och stat att den nyanlända ska integreras genom att närma sig och 

fördjupa sin kunskap om det svenska samhället och dess värderingar – kunskaper som bland 

annat sägs utgöras av kännedom om, och förståelse inför barns rättigheter, samt jämställdhet. 

Fråga fem har därför utformats för att se om tidigare kursplaners vision och föreställning ännu 

lever kvar och påverkar verksamma lärares undervisning, men också för att undersöka och 

kontrollera svaren från informanter vilka besvarat tidigare frågor, det vill säga enkätfråga tre 

och fyra, på ett sätt där det framkommer att dessa inte vill diskutera, behandla eller reagera 

mot kränkande uttalanden gällande HBTQ-frågor. Fråga fem har följaktligen utformats för att 

delvis upptäcka vad lärarna upplever att de kan ”protestera mot” och behandla med 

utgångspunkt i en äldre kursplan för sfi, men även för att jämföra detta svar med enkätsvar på 

fråga tre och fyra, som en typ av kontrollfråga.  

 Svarsalternativens utformning kan uppfattas som kontroversiella, men frågornas 

utformning kan generera intressanta enkätsvar och på så vis även relevanta resultat. Syftet 

med enkäten var att se om och hur lärare behandlar HBTQ-frågor i undervisningen, som ett 

led i en demokratisk utbildning, varför även andra viktiga och provocerande ämnen lyfts i 

flervalsfrågan, som till exempel barnaga, vilket också Lövestam omnämner som ett 

kontroversiellt ämne (Lövestam 2006:18). Barnaga är förbjudet i Sverige sedan 1979, men 

endast olagligt i 46 länder (Rädda barnen 2015) och på grund av detta kan en möjlig 

klassrumsdiskussion förekomma där lagar gällande barnaga behandlas. Chansen är stor att en 

sfi-studerande är född och uppväxt i ett land där aga är lagligt. En liknande situation och 

klassrumsdiskussion och reaktion kan uppstå när icke-heterosexuella relationer behandlas, då 

homosexuella handlingar fortfarande är olagligt i 80 länder (RFSL 2015).  

3.2 Läromedelsanalys 

Utifrån enkätsvaren har fyra läromedelsanalyser genomförts av läroböckernas texter, vilket i 

uppsatsen inbegriper löpande text, text presenterat i dialogform, övningar (så som lucktexter), 

så kallade exempelmeningar och även fristående grammatiska exempel. Analysen har utgjorts 

av en närläsning och enkel sökning efter texter där heterosexuella relationer förekommer och 

därefter en sökning efter icke-heterosexuella relationer i ovan utvalda texter. Analyserna 

kompletterar uppsatsens resultat, och svarar även på en av uppsatsens huvudfrågor – i vilken 

utsträckning förekommer icke-heterosexuella relationer i sfi-läromedel? Jag ansåg det rimligt 
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att välja ut ”topp 2” av de läromedel informanterna på de olika skolorna använde sig av, vilket 

resulterade i analys av följande läromedel:  

 

 Rivstart, A1 + A2: Levy Scherrer och Lindemalm (2014) Natur och Kultur, skola 1 – 

utbildningsföretag   

 +46, 3 kurs C: Gull och Klintberg (2005) Liber AB, skola 1 – utbildningsföretag   

 Språkvägen, för sfi-kurs B: Ekblad och Söderqvist (2012) skola 2 – kommunal regi  

 Form i fokus, del A: Fasth och Kannermark (2006) Folkuniversitetets förlag, 

förekommer i undervisningen både på skola 1 och 2 

 

Läromedlen ovan vittnar dock om en viss motsägelse i urvalsprocessen, då ett topp 2-urval 

utifrån enkätsvaren hade resulterat i att Språkvägen B inte räknats med i uppsatsstudien, 

eftersom Språkvägen C används mer i undervisningen än både Språkvägen B och Form i 

fokus. Skälet till borträknandet av C var att jag avgränsat analysen till att endast behandla 

läromedel som används och förekommer i undervisningen för nybörjare, eller vad man även 

kan kalla för sfi-kurser på A och/eller B-nivå (sfi:s introduktionskurser). Språkvägen C är 

utformad, vilket namnet antyder, för sfi-kurs C, varför undersökningens resultat skulle kunna 

bli svårtolkat om den ingått då Språkvägen C möjligtvis innehåller mer komplexa textexempel 

och behandlar andra ämnen än de läromedel som är aktuella och används på sfi:s lägre nivåer. 

Även +46 C:s namn antyder att läromedlet är ämnat för senare sfi-kurser, innehållsmässigt är 

läroboken dock anpassad till en nybörjare på samma vis som Språkvägen, Form i fokus och 

Rivstart. Sett till läroböckernas innehåll befinner sig således uppsatsens utvalda läromedel för 

analys på likvärdig och jämn nivå med enhetlig grammatisk progression, där samtliga kapitel 

följer likartade teman i ungefärlig ordning.  

 Läromedelsanalysen genomfördes, som nämnts ovan, genom en sökning efter sidor där 

heterosexuella relationer eller personer presenterades eller förekom. Till heterosexuella 

relationer räknas samtal där mamma och pappa förekommer, exempelvis då barn berättar om 

sin familj och sina familjeförhållanden ”min mamma och pappa heter …” och ”mamma och 

pappa är skilda, jag bor hos mamma varannan vecka” eller då det i en text berättas om en 

kvinna och hennes bostadssituation och hon säger att ”jag och min man letar efter en större 

bostad”. Denna typ av textsökning och läromedelsanalys skiljer sig delvis från Lövestams 

(2006) då hon väljer att inte räkna textexempel där någon refererar till ”mamma och pappa” så 

till vida att det inte explicit framgår att mamman och pappan befinner sig i en kärleksrelation 
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(Lövestam 2006:20). Till exempel på heterosexuella relationer i föreliggande uppsatsanalys 

hör även en text vilken handlar om en middag där en man och en kvinna bjudit hem en annan 

man och kvinna ”till sig” – i detta textavsnitt har jag tolkat deras samboende som att de lever i 

en heterosexuell relation, och att de även har bjudit in ett annat heterosexuellt par på 

parmiddag (trots att inga direkta relationer fastslås, men då allt tyder på detta). I sökningen 

inkluderas texter där en person uppges vara heterosexuell men för tillfället singel, i en av 

texterna förekommer till exempel en kvinna som söker ett heterosexuellt förhållande och då 

använder sig av en dejtingsida.  

 Då antalet heterosexuella relationer fastslagits, genomfördes en sökning efter vad som i 

föreliggande uppsats nämns som icke-heterosexuella relationer. Till dessa hör framställningar 

och texter vilka presenterar personer som lever i antingen samkönade 

relationer/äktenskap/samboskap, eller som singlar. Även situationer där en person i 

lärobokstexten hänvisar eller talar om sin ”partner” har räknats som en slags representation av 

en icke-heterosexuell relation (hit räknas inte texter eller kapitel vilka behandlar arbete och 

innehåller textexempel och ord så som ”affärspartner”).  

 Sammanfattningsvis – läromedelsanalysen utgjordes av en sökning efter texter vilka 

innehåller eller presenterar relationer, exempelvis samtal om samboförhållanden eller dylikt, 

för att vid sökningen undersöka huruvida presenterade relationer var heterosexuella eller icke-

heterosexuella. Syftet med sökningen var därmed att se hur/om texterna formulerar sig på ett 

vis där det framgår att icke-heterosexuella relationer behandlas och porträtteras. Denna typ av 

analys var genomförbar utan tekniska hjälpmedel eller kompletterande program då sfi-

läromedel läses med lätthet av en person med ”normal” läskunnighet, vilket jag som blivande 

svensklärare upplever att jag har. Lättheten i att analysera de korta texterna, den lättförståeliga 

grammatiken utan komplex meningsuppbyggnad, tillät mig att undersöka utvalda läromedel 

utan vidare inblandning från avancerade hjälpmedel. Jag finner metoden tillförlitlig då 

analyserade texter finns kvar över tid och är lättillgängliga, och i och med det kan min 

analysmetod upprepas i en annan studie och nå samma resultat.  

4 Resultat 

Lövestams (2006) tre läromedelsanalyser, kan redovisa hur läromedlen inte behandlar eller 

presenterar icke-heterosexuella, utan samtliga textexempel vilka presenterar par uppvisar 

endast heterosexuella parrelationer (Lövestams 2006:16–20). Av de 22 verksamma sfi-lärarna 

som besvarade Lövestams enkät, intervjuas tre [av dessa]. En intervjuad lärare kommenterar 



 21 

då läromedlens innehåll (Lövestam 2006:16) och menar att "[d]et har märkts hur könsroller 

varit en aspekt i litteratur och läromedel (typ Lisa arbetar med fysik och Kalle hämtar barnen 

på dagis). Sen kom etniska aspekten. Nu handlar alla grammatikböcker om Ali och Farida. 

Men aspekten sexualitet har inte slagit igenom. Alla är fortfarande hetero" (min kursivering).

 I detta kapitel redovisas de sammanställda resultaten av enkätundersökningen och dessa 

kommer att exemplifieras med hjälp av utvalda citat från besvarade enkäter. Även 

läromedelsanalysens resultat redovisas i kapitlet. 

4.1 Enkätsvar 

Sfi:s funktion och vilka förväntningar på utbildningen som går att finna är en angelägen fråga 

i denna uppsats. Då sfi historiskt sett haft ett mer fostrande uppdrag är det intressant att 

undersöka om verksamheternas lärare uppfattar sin lärargärning som ett verktyg i 

integrationsprocessen, eller om de främst fokuserar på språket (och om det ena verkligen 

utesluter det andra eller om språk och sociala processer föranleder varandra).  

 Utsagorna från de tillfrågade lärarna i undersökningen gällande den ”fostrande attityden” 

skapade ett brett spektrum av idéer om lärarrollen.  

4.1.1 Enkätsvar – fråga 3 

Gruppen informanter bestod, se tidigare kapitel, av 21 sfi-lärare i åldrarna 22 till 53, där fyra 

av de verksamma lärarna var män och de resterande var kvinnor (d.v.s. 17 stycken). Av de 

som svarat ”nej” på fråga tre (Tycker du att man som lärare på SFI ska tala om icke-

heterosexuella relationer?) var två män och en kvinna, där en motivering var ”Nej. Inte om det 

inte kommer upp. Vi ska diskutera språket” (informant 8). I övrigt var samtliga lärare positiva 

till samtalen om HBTQ och icke-heterosexuella relationer, även om informanterna hade olika 

motiv, vilket presenteras i nästkommande avsnitt.  

 I likhet med resultat presenterade 2006 (Lövestam), där åtta av de tillfrågade lärarna menar 

att de vill/kan tala om homosexualitet i klassrummet för att då presentera den ”svenska 

synen”, återfinner vi en något fostrande orsak till varför lärarna i föreliggande studie kan 

tänka sig samtala om icke-heterosexuella personer och relationer (Lövestam 2006:31). En 

informant svarar exempelvis följande ”[f]ör att visa för nyanlända till Sverige hur vi ser på 

relationer.” (min kursivering) och en annan menar att hen ”[f]örsöker prata ´informativt´ om 
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hur man ser på detta i Sverige”
4
 (informant 13 och därefter informant 3). I svaren ovan går att 

utläsa en fostrande inställning till undervisningens och sfi-lärarens roll, då ett vi samt ett de 

uppträder i ett flertal enkätsvar. På fråga tre uppger en informant till och med att ”man måste 

göra det! Det är jättejätteviktigt då många (de flesta) av våra elever har en negativ inställning 

till homosexualitet” (informant 4).   

 I svaren finner vi dock sfi-lärare vilka direkt motsätter sig den fostrande rollen – en av 

lärarna skriver att man bör tala om icke-heterosexuella relationer ”men inte på ett fostrande - 

vi är så himla jämställda, lär er av oss-vis” (informant 7) vilket vittnar om en skillnad och 

olika uppfattningar hos verksamma lärare. Därtill motiverar två av informanterna 

klassrumssamtalen på följande sätt ”så att människor kan känna igen sig, eller känna trygghet 

och att det är ok att alla inte är lika” och ”[m]ånga av våra elever lever i icke-heterosexuella 

relationer, så visst ska det uppmärksammas” (informant 15 och 20) vilket uppträder som 

elevcentrerade arbetssätt där läraren inte har en fostrande roll utan snarare ser till inlärarnas 

behov. Ytterligare en lärare uppger att det är viktigt att tala om dessa ämnen och relationer då 

”de förekommer och är normala. När man pratar om exempelvis familjen eller lagar är det 

viktigt att belysa att olika typer av familjer eller relationer finns. Vi har elever här som flytt 

pga att de varit förföljda pga sexuell läggning i hemlandet, och jag känner ett ansvar över att 

de ska känna att de möts med respekt här” (informant 11). Här lyfts en särskild problematik 

vilken avhandlas vidare i nästkommande frågas enkätsvar. Nedan presenteras svaren på fråga 

fyra i blockcitat.  

4.1.2 Enkätsvar – fråga 4 

I enkätsvaren framhålls en ambivalent och kluven inställning till lärarens fostrande roll och 

även till det svårhanterliga förhållningssättet gällande nyanländas erfarenheter och 

bakgrunder. En utsaga från en informant på skolan i kommunal regi löd: 

 

Jag blir arg och visar det (går utanför min professionella roll). För att jag tycker att den här frågan är så 

otroligt viktigt och då det handlar om människors lika värde. Inget är viktigare än det (informant 4)!  

 

I citatet ovan beskriver den verksamma läraren hur hen måste frångå den professionella 

rollen, vilken i lärarens mening verkar innebära en slags värdeneutral inställning, vilket i sin 

tur kan bidra till den kluvna uppfattningen om lärarrollens funktion i sfi-sammanhang. 

Möjligen återfinns denna idé hos lärare (om än outtalad), vilka finns representerade ovan i 

                                                 

4  Svar på fråga fyra – ”Hur reagerar du om en kursdeltagare uttalar sig negativt om icke-heterosexuella”? 
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avsnitt 4.1.1 där de beskriver att de inte diskuterar icke-heterosexuella relationer, möjligtvis 

på grund av risktagandet detta innebär och steget från den eftersträvade 

professionella/neutrala rollen. I likhet med informant 4 har fler informanter en känslomässig 

anknytning till negativitet kring HBTQ-frågor, en lärare svarade att:  

 

Jag blir illa berörd och blir påmind om att det finns mycket kvar att göra. Dels för att vi ofta har någon 

icke-hetero i klassen och dels för att jag igen blir påmind om religioners inverkan och vilket sorgligt 

kapitel det är (informant 5).  

 

Även i ovanstående citat framkommer idén om lärarens ansvarsroll, där läraren beskriver hur 

”det finns mycket kvar att göra” med hänvisning till sfi-deltagarnas värderingar, vilka enligt 

informanten, stammar ur deltagarnas religiösa bakgrunder. Uttrycket ”mycket kvar” låter i det 

närmaste som att informanten åsyftar den äldre läroplanen (1994) där ett av kurskraven 

förordnar hur sfi-deltagarna måste fördjupa kunskaper och internalisera kursplanens krav och 

lära sig om svenska ”normer och värderingar”. I likhet med västerländska kolonialiserande 

makter under 1700-talet, ser informanten sig som en kunskapsförmedlare vilken fostrar och 

därmed förmedlar rätta värderingar. Dessa inbegriper bland annat sekulariserade 

uppfattningar och även respekt av icke-heterosexuella. I citatet nedan redovisas en liknande 

föreställning där öst ställs mot väst, då informanten menar att:  

 

Jag är nog rätt inställd på att det lär hända. Med tanke på hur HBTQ-frågor ser ut i världen – framförallt i 

mellanöstern (informant 15).  

 

Lövestam (2006) finner en attityd där lärarna anser sig presentera och representera en tolerant 

(svensk) inställning till HBTQ-frågor, vilken befinner sig i ett upplevt motsatsförhållande till 

sfi-deltagarnas attityder och åsikter (se tablå 1). Även denna uppsats kan redovisa enkätsvar i 

vilka samma upplevelser av väst och dess toleranta position, samt relation till öst uttrycks. 

Sfi-lärarna anser sig inte dela kursdeltagarnas uppfattningar och värderingar, trots att dessa 

inte känner till deltagarnas åsikter, är sfi-lärarna inställda på att diskussioner kan förekomma, 

se informant 15:s svar ovan. En tillfrågad lärare menar dock att man ska behandla sina 

studenters åsikter på ett pragmatiskt vis och även:  

 

Respektfullt. Vi är alla produkter av de samhällen vi lever i. Däremot kommer jag nog att påtala det 

svenska samhällets syn på icke-heterosexuella för att visa på kontrast mellan elevers och samhällets syn 

(informant 7).  

 

I likhet med föreliggande uppsats redovisade teoretiska forskning, uppvisar informanten ovan 

en inställning till identiteter som förhandlingsbara och som produkter av samhälleliga 
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ordningar och normer. Sfi-läraren hänvisar dock till det ”svenska samhällets syn på icke-

heterosexuella” vilket är något problematiskt, då det svenska samhället inte är en homogen 

enhet vilken kan uppvisa ett samstämmigt svar eller enhetligt synsätt på icke-heterosexuella. 

Det ovanstående svaret kan om möjligt kompletteras med följande enkätsvar, då informanten 

förklarar att: 

 

Jag markerar att det är en orimlig sak att säga i offentliga miljöer. Hänvisar till lag och 

likabehandlingsplan. Svårt detta, jag kan inte uppfostra eller tvinga på åsikter på vuxna människor – det 

funkar sällan. Tanken är fri. Men jag kan markera vad som är okej att uttrycka i klassrummet och inte. Jag 

reagerar för att jag själv blir illa berörd av sådana uttalanden, och jag vet att andra i klassrummet kanske 

också blir det (informant 11). 

 

I och med att det inte förekommer en enhetlig svensk syn att hänvisa till, vänder sig den 

informanten till skriven lag och offentliga handlingar, vilka får agera auktoritära och 

kompromisslösa för att på så vis hantera en, från sfi-deltagarnas sida, oacceptabel inställning 

till icke-heterosexuella. Nedan i fråga fem, redovisas svar vilka påtalar lag och rätt, samt 

förhållandet till kursdeltagarnas erfarenheter och lärarnas inställning till detta.  

4.1.3 Enkätsvar – fråga 5 

I detta avsnitt presenteras resultaten från enkätens sista fråga, vilken var en flervalsfråga. Näst 

intill alla informanter menade att de i en klassrumssituation är villiga att tala om och 

”protestera mot” samtliga kontroversiella ämnen i fråga fem. I avsnittet presenteras utvalda 

blockcitat. 

 Ett enkätsvar vittnar om vikten och behovet av läromedel att förlita sig på i 

undervisningen, att som sfi-lärare ha ”bra texter” vilka man kan använda för att på så sätt 

styra diskussioner. Med hjälp av bra texter kan även det rätta tillfället för diskussion uppstå. 

Två informanter påtalar detta i följande citat:  

 

Jag tror att allt går bra – och är viktigt om man har bra texter, material att jobba med! Viktigt att man 

introduceras i de värderingar som finns i samhället – och får prata om det (informant 15)!  

 

Vilka ämnen man kan tala om och protestera mot kan bero på från klass till klass, och hur skicklig man är 

som lärare att leda en diskussion. Leder man diskussionen fel så kan det istället ge motsatt effekt […] 

(informant 6).  

 

Enligt citerade sfi-lärare ovan, är läromedel och väl utformade texter viktiga för 

undervisningens förfarande. Kanske menar informanterna i likhet med tidigare svar, att texter 

och dokument kan bidra med en trygghet och en slags auktoritär ställning där läraren 

bibehåller sin neutrala och professionella roll, då lag och ordning inte är förhandlingsbara och 
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dessutom befinner sig i en relativt objektiv ställning då åsikter eller normer förmedlas och 

diskuteras. Läraren blir genom goda läromedel (bra texter) och officiella handlingar tryggare i 

sin roll och kan på så vis förbli i sin värdeneutrala ställning, se tidigare avsnitt. Värdet av att 

kunna hänvisa åsikter och meningsskiljaktigheter vidare uttrycks i citatet nedan då 

informantens svar till och med vittnar om en ovilja att på något sätt uppvisa ett beteende 

vilket inte betecknas som professionellt, då hen säger:  

 

Jag gillar inte uttrycket ”protestera mot” Det är bara att hänvisa till svensk lagstiftning och jag som lärare 

behöver inte ha någon åsikt (informant 20). 

 

Ytterligare en lärare ställer sig kritiskt till fråga fem och dess formulering och menar att:  

 

(Protestera mot) Ej min roll som lärare (informant 10).  

 

I enkätsvaret ovan är informanten tveksam till ställningstagande för eller mot uppsatsens så 

kallade kontroversiella ämnen. En viss tveksamhet återfinns i flertalet enkätsvar, men 

informanterna menar i stor utsträckning att de kan tänka sig diskutera och tala om ämnena vid 

”rätt tillfälle” och att autenticiteten är betydande då detta främjar inlärningen och förståelsen 

för ny fakta och nya problem då dessa presenteras i en verklighetsanknuten kontext. I följande 

citat påpekar sfi-läraren just detta fenomen:  

 

Alla ovanstående, men vid rätt tillfälle och i rätt situation. Om det möjligen ska ge något bestående 

resultat behövs rätt tillfälle. Annars klipper jag ofta om diskussioner spårar ut och inväntar bättre tillfälle. 

Jag kan klippa och hänvisa till FN-konventioner t ex och då finns ju inget att diskutera just då och när det 

urartat (informant 5).  

 

Bestående resultat hos inlärarna skapas, enligt informanten, endast genom samtal som bygger 

på autentiska situationer – att tala om något som ännu inte har skett ger således inte resultat i 

enlighet med erkända teorier om lärande (avsnitt 2.2.1). Informanten hänvisar till det faktum 

att diskussionerna måste tilldra sig på rätt vis och att FN-konventioner och andra officiella 

och betydelsefulla texter kan användas för att trygga läraren och klassrumssituationen om 

”diskussioner spårar ut”. I citatet nedan instämmer informanten delvis i det ovan nämnda:  

 

Jag kommer inte att börja berätta om att barnaga är olagligt, helt oprovocerat. Däremot kommer jag att 

reagera på alla de fem ovanstående punkterna om dessa kommer upp […] (informant 7).  
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Sfi-läraren menar att hen inte kommer att lyfta kontroversiella ämnen ”helt oprovocerat”. 

Även i detta citat kan man urskilja en vädjan, exempelvis till läromedlet eller andra texter 

med auktoritär status, att lyfta ämnena och förmedla samhällsregler och aktuella normer.  

4.2 Läromedelsanalys – resultat 

Nedan redovisas resultaten av de fyra läromedelsanalyserna, först i tabellform, därefter 

redovisas och presenteras resultaten mer noggrant.  

 

Tabell 1. Redovisning av uppsatsens undersökta och analyserade läromedel   

Läromedel Heterorelationer, 

behandlade på antal 

sidor 

Icke-heterosexuella 

relationer, behandlade 

på antal sidor 

Totalt antal sidor 

 

Språkvägen B 

 

7 

 

- 

 

162 

Form i fokus 44 - 263 

Rivstart  29 2 240 

+46 29 2 240 

Samtliga 109 4 905 

    

 

I tabellen ovan presenteras analyserade läromedel. Totalt har 905 sidor analyserats, och 

sammanfattningsvis har 113 av dessa sidor behandlat och presenterat personer vilka befunnit 

sig i en relation och/eller har en bestämd, explicit sexualitet. Endast på fyra av dessa sidor 

presenteras och representeras icke-heterosexuella relationer eller personer. Form i fokus och 

Språkvägen B innehåller inga texter med icke-heterosexuella exempel, men heterorelationer 

och personer återfinns på 44 sidor i Form i fokus och på sju sidor i Språkvägen B. I Rivstart 

och +46 återfinns flertalet likheter då icke-heterosexuella presenteras på 2 sidor vardera och 

heterorelationer och personer på 29 sidor både i +46 och Rivstart, läromedlen är dessutom 

båda 240 sidor långa.  

4.2.1 Analys – Språkvägen B 

På skola 2, vilken är i kommunal regi, är en av de mest använda läroböckerna bland 

tillfrågade sfi-lärare Språkvägen: för sfi kurs B. Läromedlet är konstruerat och författat av 

Ulrika Ekblad och Caroline Söderqvist och utgivet på Sanoma utbildning, 2012. Språkvägen 

har en modern layout och boken är totalt 162 sidor lång, vilka fylls av texter, övningar och 

grammatiska exempel.  

 Av de 162 sidorna behandlas heterosexuella relationer på sju sidor, vilket i jämförelse med 

andra analyserade läromedel i föreliggande uppsats, kan upplevas som litet till antalet. Till 
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viss del fokuserar läromedlet istället på relationer mellan vänner och grannar, men den 

sammantagna upplevelsen är ändå att Språkvägen främst behandlar relativt generella ämnen, 

så som klimatet, mat och allmän hälsa. Dock innehåller vissa kapitel en stereotyp 

informationstext om svenskar och uppfattad svenskhet. I ett kapitel återfinns exempelvis en 

text på temat ”fika” vilken inleds och avslutas med meningarna ”Vi fikar ofta i Sverige […] Vi 

fikar och pratar om vädret, jobbet eller kanske om livet.” (min kursivering) och denna 

generalisering om svenskhet och den uppfattade gruppen svenskar är i det närmaste bokens 

huvudtema (Ekblad & Söderqvist 2012). Gällande relationer vilka är icke-heterosexuella 

förekommer dessa inte i någon utsträckning – i ett av exemplen fastslås inte kön på en person 

som snart ska gifta sig, vilket öppnar för möjlig icke-heterosexualitet– men i fall där kön och 

relationsstatus framkommer är det framförallt i situationer där ”mormor och morfar ska hälsa 

på” eller ”hans fru heter … ”.  

4.2.2 Analys – Form i fokus 

Form i fokus (2006) är utformad av Cecilia Fasth och Anita Kannermark och är, till skillnad 

från övriga analyserade läromedel, en övningsbok. Med detta menas att läroboken knappt 

innehåller någon löpande text i jämförelse med uppsatsens resterande läromedel, Form i fokus 

utgörs främst av grammatikövningar. Övningarna, vilka är fristående och lösryckta exempel, 

består i sin tur av så kallade felmeningar där grammatiska fel ska rättas av inläraren och 

lucktexter där rätt alternativ ska fyllas i/skrivas in, samt övningar där inläraren exempelvis ska 

bilda olika verb- eller substantivformer och även exempelmeningar där rätt ord ska placeras in 

i en redan färdig text. 

 Övningsboken består av 263 sidor och är det längsta analyserade läromedlet i uppsatsen. 

På sidan åtta förekommer den första heterorelationen då en exempelmening vilken rör 

satsdelar förklarar hur ”[d]en snälla mannen kunde tyvärr inte köpa några vackra blommor till 

sin älskade hustru när hon fyllde år” (exempelmeningen följs dock av en hänvisning till sidan 

239 där sfi-deltagaren kan öva på att konstruera satsdelar – läromedlet inleds alltså inte med 

den här typen av avancerade grammatik, utan meningen är som sagt ett exempel på vad som 

komma skall). I en lucktext på sidan 131 ska inläraren para ihop rätt verb och reflexivt 

pronomen med rätt mening, vilken exempelvis lyder ”Oskar och Birgitta har köpt ringar, de 

ska [gifta sig]”. 

  Form i fokus innehåller i hög grad grammatiska exempel där heterorelationer presenteras, 

sammantaget förekommer 44 uppenbara heterosexuella relationer i läromedlet, men 
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ingenstans i övningsboken framkommer det att en person är icke-heterosexuell. Läromedlet är 

som sagt tryckt 2006 och därmed innan den aktuella lagen som rör icke-heterosexuellas rätt 

till äktenskap (lagen trädde som sagt i kraft 2009 och 2006 kallades därför ett icke-

heterosexuellt äktenskap för ”registrerat partnerskap”). Dock har inte fristående meningar som 

denna ”[j]ag och min man gav inte varandra några julklappar” räknats som varken hetero- 

eller icke-heterosexuell relation, då läromedlet analyseras och läses av sfi-deltagare 2015. 

Detta innebär att man kan uppfatta dessa som meningar där personerna har ospecificerat 

biologiskt kön och/eller sexualitet som att dessa utgörs av samkönade, eftersom att äktenskap 

inte längre behöver innebära man – hustru (varför exempelmeningen kan ses som ”öppen”).  

4.2.3 Analys – Rivstart 

I textboken Rivstart, utformad av Paula Levy Scherrer och Karl Lindemalm och utgiven 2014 

(andra upplagan) på Natur och Kultur, figurerar parrelationer på 31 av de totalt 240 sidorna. 

På 29 av dessa sidor presenteras heterosexuella personer och par, vilka exempelvis betecknas 

så som man och fru, mamma och pappa, eller par med ospecificerad relation men vilka till 

exempel införskaffar en gemensam dubbelsäng och på så vis bidrar till antagandet att de har 

en närmare relation (Levy Scherrer & Lindemalm 2014:72–73).  

 Textboken innehåller, i jämförelse med Språkvägen, många exempel på relationer, där par 

och singlar (uttalat heterosexuella) ägnar sig åt både vardags- och fritidsaktiviteter. I Rivstart 

förekommer presentationer av icke-heterosexuella på två sidor. Till skillnad från de tillfällen 

och sidor där heterosexuella par presenteras är det första fallet av en icke-heterosexuell 

relation värd att ta i beaktande, då dialogen där det framkommer att Agnes har en flickvän i 

USA, följs av en liten ”informationsruta” vilken meddelar att ”En man kan vara gift med en 

man och en kvinna kan vara gift med en kvinna sedan 2009 i Sverige” (Levy Scherrer & 

Lindemalm 2014:14). Rivstarts andra icke-heterosexuella relation återfinns efter ytterligare 

100 sidor, då sfi-deltagaren ska para ihop och sortera olika sms-dialoger med korrekt ämne 

och i rätt konversationsordning (Levy Scherrer & Lindemalm 2014:103). Här presenteras Pia 

som skriver sms till sin partner, och inleder sitt första sms med orden ”Älskling! Jag längtar 

efter dig!” (Levy Scherrer & Lindemalm 2014:103).  

 Rivstart innehåller därmed två exempel på icke-heterosexuella personer och deras 

relationer. I övrigt återfinns ytterligare ett samhällsinformativt fält i Rivstart (i likhet med 

rutan på sidan 14) vilket berättar att ”I en regnbågsfamilj kan det finnas två mammor och/eller 

två pappor” (Levy Scherrer & Lindemalm 2014:59).  
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4.2.4 Analys – +46 

Om man någon gång kommer i kontakt med sfi kan man vara relativt säker på att man också 

kommer att komma i kontakt med +46. Läromedlet är utformat av Maria Gull och Britt 

Klintenberg och utgivet på Almqvist & Wiksell (2014). Även Lövestam (2006) analyserar 

+46, men i denna uppsats analyseras en senare och reviderad upplaga.  

 I likhet med Rivstart innehåller +46 flertalet texter vilka berör relationer – på 31 av de 240 

sidorna förekommer parrelationer eller samtal vilka behandlar relationer, vilket gör +46 till 

ett relationstätt läromedel. Av de 31 sidorna där relationer förekommer, presenteras icke-

heterosexuella relationer på två av dessa. De icke-heterosexuella relationerna påträffas i 

kapitlet ”Diskriminering”
5
 där det första fallet handlar om en kvinna som får besök av sin 

flickvän på jobbet. Detta besök uppskattas dock inte av kvinnans chef vilken menar att 

kärleksrelationer inte får uppvisas på arbetsplatsen, men när en manlig kollega senare får 

besök av sin flickvän reagerar däremot inte chefen (Gull & Klintenberg 2014:179). På sidan 

191 påträffas det andra icke-heterosexuella exemplet, där i ett tidningsurklipp vilket beskriver 

hur Hans och Anders inte kan hitta en präst som kan tänka sig att viga dem (Gull & 

Klintenberg 2014:191). Dessa exempel förekommer, som nämnts ovan, i 

diskrimineringskapitlet och framställs i problematiska situationer där icke-heterosexuella 

personer diskrimineras på grund av att de lever i homoförhållanden. +46 presenterar flertalet 

heterosexuella par vilka ägnar sig åt diverse vardagliga företeelser och situationer, men detta 

gäller inte de uppmärksammade icke-heterosexuella par ovan. Ett sådant exempel på och 

beskrivning av en heterorelations normativa vardag är texten om Pirjo Martin och hennes 

familjs vardagsliv, där det beskrivs att ”Pirjo är gift med Eric” (Gull & Klintenberg 2014:42).  

5 Diskussion 

Nedan analyseras och diskuteras uppsatsens resultat, samt jämförs med Lövestam (2006) – 

inledningsvis de analyserade läromedlen, därefter enkätsvaren. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

                                                 
5
 Lövestam (2006) uppmuntrar analyserade läromedel, däribland +46, att inkludera sexuell läggning i 

exempelvis texter som rör diskriminering (s. 18). Enligt min mening stigmatiserar dock denna text icke-

heterosexualitet och bidrar till upplevelsen om icke-heterosexualitet som avvikande och problematiskt.   
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5.1 Representation i läromedel  

Föreliggande uppsats kan redovisa resultat där två av fyra analyserade läromedel innehåller 

exempel på icke-heterosexuella personer och relationer. Dessa läromedel är +46 och Rivstart, 

och i vardera lärobok går att återfinna två exempel, där kvinna och flickvän, Hans och 

Anders, Pia och partner, samt Agnes och hennes flickvän befinner sig i icke-heterosexuella 

relationer.  

 Lövestam (2006) kan redovisa hur analyserade läromedel inte presenterar icke-

heterosexuella, och en informant påstår (i kapitel 4) att ”[n]u handlar alla grammatikböcker 

om Ali och Farida. Men aspekten sexualitet har inte slagit igenom. Alla är fortfarande hetero" 

(min kursivering). Min upplevelse är att informantens uttalande stämmer väl överens med 

läroböckernas utformning och utveckling. Sedan Lövestam genomförde undersökningen 

2006, har läromedlen reviderats och i föreliggande uppsats läromedelsanalyser förekommer 

fyra fall av icke-heterosexuella relationer, vilket möjligen påvisar en pågående, men långsam, 

förändring gällande läromedlens innehåll. De fyra sidorna av drygt 900 lästa och analyserade 

är få, men ändock fyra fler än de Lövestam presenterade 2006. 

 Hänsyn måste även tas till de icke-heterosexuella kursdeltagarna – Lövestam motiverar 

representationen av icke-heterosexuella i läromedlen då ”heterosexualiteten sätts som 

självklar och exkluderande norm […] andra grupper inte ges tillfälle att känna sig delaktiga i 

majoritetssamhället” (Lövestam 2006:30). Ett icke-heterosexuellt varande präglar en persons 

vardagsliv och därmed har en icke-heterosexuell person andra erfarenheter än en person 

vilken istället befinner sig inom normen, så som en heterosexuell person (se avsnitt 2.1.3). 

Med utgångspunkt i citatet ovan kan detta därför ses som en rimlig anledning till 

representation av icke-heterosexuella i läromedel som kursdeltagarna kommer i kontakt med. 

Utbildningen, som nämnts ovan, ska anpassas efter den studerande och dennes erfarenheter 

samt för att alla sfi-studerande ska känna sig delaktiga och inkluderade i undervisningen.  

 I enlighet med Skolverkets bestämmelser och läroplaners utformning bör sfi-läromedel 

innehålla textexempel vilka representerar och tilltalar alla sfi-deltagare. Detta motiveras även 

av att inlärarens känslomässiga svar gentemot utbildningen påverkar språkutvecklingen, då 

kränkande behandling i skolan kan leda till att motivationen att lära upphör (Axelsson 

2013:554). Uppfattningen att en kultur eller nyanländ etnisk grupp skulle vara mer eller 

mindre tolerant än den svenska/västliga befolkningen är ett essentialistiskt och även 

reduktionistiskt synsätt, vilket bidrar till den uppdelning där vi är toleranta och de andra är 

intoleranta. Att bli sedd, inkluderad och betrodd är av största vikt vid skolgång och inlärning, 
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varför läromedel för skolformen sfi inte bör räkna bort kontroversiella ämnen med hänvisning 

till uppfattningarna om sfi-deltagarnas kulturer. Mattlar (2011:181), påpekar att ”tron på 

specifikt svenska värderingar är synnerligen tvivelaktiga och problematiska” och är mycket 

kritisk till uppfattningen om att dessa andra kulturer därmed innebär andra värderingar vilka 

motsätter sig svenska värderingar. Vilka bevis och argument kan vi finna för denna 

uppfattning, annat än ett essentialistiskt synsätt?  

 I de besvarade enkäterna menar majoriteten av alla tillfrågade lärare att man bör samtala 

om icke-heterosexuella relationer i sfi-undervisningen, dock påpekar ett antal att samtal inte 

kommer att inledas "helt oprovocerat" men att sfi-lärarna på förekommen anledning kan 

diskutera och presentera "hur man ser på detta i Sverige". En informant uttryckte även att "bra 

texter" är nödvändiga vid dessa samtal – både för att texterna kan lyfta ämnen (vilka upplevs 

som kontroversiella) och på så vis skapa ett tillfälle för diskussion. Enkätsvaren antyder, att 

då läroboken framhåller lagar och normer gällande relationer, förflyttas en del av ansvaret 

från läraren till läroboken och på så sätt kan en diskussion genomföras utan att läraren 

upplever att denne blir utsatt eller måste stå upp för mänskliga rättigheter, svensk lag och/eller 

rätt. Läromedelstexterna bör i och med detta utformas så att dessa inkluderar och omfattar 

viss blandning av bakgrunder och relationer för att underlätta samtal och diskussioner i 

klassrummet, och även då tidigare forskning visat att skolbokstexterna har en ”legitimerande 

funktion” (Skolverket 2006:51).   

 Ett antal av informanterna påpekade även att vid diskussion om kontroversiella ämnen, så 

som HBTQ-personers relationer eller rättigheter, kunde dessa hänvisa till skolornas 

likabehandlingsplan eller andra dokument med likartad status. Genom att ha styrdokument 

med auktoritativ status på sin sida kan läraren stå trygg i sina åsikter och ståndpunkter. Detta 

diskuteras vidare i nästkommande avsnitt.   

5.2 Lärarrollen 

I redovisade enkätsvar (kapitel 4) menar tre av de tillfrågade sfi-lärarna att man inte ska 

samtala om icke-heterosexualitet i undervisningen. En informant uttrycker ovilja att diskutera 

detta ämne då sfi, enligt honom, ska vara en språkutbildning där just språket är huvudfokus. 

Resterande sfi-lärare anser att man istället måste ha den här typen av samtal och diskussioner 

i undervisningen, men av olika anledningar. Som nämnts tidigare hade sfi-lärarna enligt 

läroplanen från 1994, ett fostrande uppdrag och inlärarna skulle enligt kursplanen inte enbart 

examineras i språk, utan även i hur väl de hade kunskaper om "normer och värderingar som är 
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centrala i det svenska samhället" (Skolverket 1994) vilket inte förekommer i dagens läroplan. 

Detta synsätt har influerat några av informanterna som svarat "ja" på enkätfråga tre, då dessa 

menar att kontroversiella ämnen i mångt och mycket ska diskuteras för att möjliggöra att 

svenska värden och normer förmedlas till sfi-deltagarna.  

 Genomförd enkätundersökning kan redovisa utsagor från tillfrågade sfi-lärare där de 

likartat Mattlars beskrivning av motsättningarna mellan svenska och andra värderingar (tablå 

1) menar att det svenska sättet, eller rättare sagt sfi-lärarnas idé om det svenska samhällets 

enhetliga värderingar, är mer önskvärt. De verksamma lärarna, utifrån sina uppfattningar om 

den undervisade gruppen och med ett fostrande motiv, förmedlar dessa svenska värden och 

normer. Då lärarna agerar utifrån sina idéer om sfi-deltagarna och förhåller sig till ett 

reduktionistiskt synsätt sker ett skapande av kulturella stereotyper (Dahlkwist 2011:52). 

Resultaten överensstämmer med vad Lövestam redovisade 2006, då hon beskrev hur ”[e]n sfi-

lärare kan definiera ´den svenska gruppen´ som en grupp som till skillnad från invandrare är 

tolerant mot homosexuella […]” (Lövestam 2006:31). Mattlars tablå visar på resonemang 

vilka utgår från att svenska värden vilar på en sekulär uppfattning och därför även vetenskap. 

De icke-svenska värdena utgörs istället av religiositet och därmed okunskap, varför sfi-lärarna 

i denna uppsats bland annat beskriver religion som ett ”sorgligt kapitel” då en generellt 

svensk mening i många fall möjligtvis utgår från att ett religiöst praktiserande liv inte är 

förenligt med en modern, vetenskaplig eller jämställd livsåskådning. Dessa stereotypa 

föreställningar bottnar, som nämnt ovan, delvis i den koloniala uppfattningen om västs och 

svenska värden som progressiva, önskvärda och överordnade i jämförelse med nyanländas 

kulturer och värderingar.  

  I samtliga besvarade enkäter återfinns svar vilka vittnar om besvärade lärare utan direkta 

verktyg att ta sig an komplexa situationer som dessa. Många väljer att hänvisa till 

likabehandlingsarbetet, för att på så vis inte gå utanför sin ”professionella roll”, vilket 

överensstämmer med vad Lövestam redovisade 2006 då hon beskrev hur ”[d]et verkar finnas 

en allmän uppfattning om att lärarrollen innebär en neutralitet” (Lövestam 2006:25). Dock har 

läraren, vilken befinner sig i en maktposition, möjligheten att inkludera, marginalisera, 

avstyra och protestera mot homofoba uttalanden – detta kan även förstås och kompletteras av 

det tidigare nämnda begreppet intersektionalitet, för att på så vis tydliggöra maktordningar 

och handlingsutrymme. Sfi-läraren kan exempelvis kritisera normativt förtryck genom att 

bland annat arbeta normkritiskt utifrån Kumashiros fyra riktlinjer, där skoltid och 

lektionstillfällen används för att kritisera priviligierade grupper och verka mot stereotypa 

bilder och framställningar (se avsnitt 2.2.1). Då en av informanterna uttryckte åsikten att det 
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är ”ej min roll som lärare, vi ska diskutera språket” – kan konstateras att 

likabehandlingsplanens roll och funktion i undervisningen framstår som svår- eller kanske 

feltolkad. Enkätsvaren antyder att vissa sfi-lärare vill följa och hänvisa till 

likabehandlingsplanen, medan andra inte ser planen som lika betydelsefull eller inflytelserik, 

vilket även tyder på motsättningar och feltolkningar inom lärarkåren. Som svar på 

ovanstående sfi-lärares påstående kan man med hänvisning till bland annat Skolverkets 

likabehandlingsarbete, där det tydligt beskrivs hur samtlig skolpersonal ska delta, fastslå att 

det ingår i lärarrollen att arbeta inkluderande och se till alla elevers välmående, men också att 

förebygga all kränkande behandling.  

 Lövestams huvudproblem, som nämnts tidigare, är konflikten mellan den förmodade 

homofobin hos sfi-deltagare och den svenska synen på homosexuella som likvärdiga 

heterosexuella (Lövestam 2006:12). Likartade slutsatser kan dras genom denna undersökning 

då redovisade enkätsvar vittnar om en relativt oförändrad inställning hos verksamma lärare. 

Sfi-lärarna uttrycker låga förväntningar på inlärare, vilket Mattlar (2008:104–105) 

uppmärksammar och kommenterar – detta maktuttryck både beror på och reproducerar ett 

segregerat samhälle, där nyanlända marginaliseras, förskjuts och utsätts för socialt förtryck i 

likhet med kolonialperiodens dåtida samhällsordning. Då västs självupplevelse utgår från en 

föreställning om att vara en mer tolerant och mer utvecklad del av världen, stärks motiven för 

väst som överordnat och med en fostrande plikt gentemot underordnade och inte lika socialt 

välutvecklade grupper, vilket också motiverar och rättfärdigar samhällelig ordning.  

5.3 Sammanfattning  

I denna uppsats har jag, genom tre läromedelsanalyser, undersökt huruvida icke-

heterosexuella personer och/eller relationer förekommer i läromedel för den heterogena 

gruppen inom sfi. Med enkätundersökning som metod, har jag även undersökt hur verksamma 

sfi-lärare upplever klassrumssamtal där ämnen så som icke-heterosexualitet diskuteras. Skälen 

till undersökningen var många, däribland Lövestams paradox (2006), vilken beskriver hur sfi-

lärare upplever HBTQ-frågor som särskilt kontroversiella och känsliga, varför de inte gärna 

talade om ämnet med sfi-deltagare. Detta samtidigt som lärarna menade att icke-

heterosexualitet inte var vare sig konstigt eller speciellt och således inte nämndes eller 

diskuterades under lektionstid. Resultatet av denna enkätstudie visar dock inga tecken på 

Lövestams paradox.  

 Uppsatsstudien kan redovisa hur undersökta skolor som normreproducerande institutioner 
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behöver frångå stereotypa föreställningar om inlärarna som inskränkta eller intoleranta, som 

en konsekvens av deras kulturella bakgrund. Tron på en enhetligt svensk tolerans måste även 

problematiseras, då den föranleder en skev makt - och samhällsordning, som skolor 

reproducerar. Läromedel och skolsammanhang måste med hänvisning till forskning rörande 

lärande sluta utelämna, undvika och marginalisera icke-heterosexuella från och i läromedlen, 

då detta utesluter en större grupp från skolvärlden men även omedvetet uttrycker låga 

förväntningar på den undervisade sfi-gruppen. I jämförelse med Lövestam kan dock 

föreliggande uppsats hänvisa till fyra sidor där icke-heterosexuella par förekommer, vilket 

skiljer sig från Lövestams resultat, då hon inte påträffade några fall av icke-heterosexuella par 

eller personer i sin läromedelsanalys.  

 Uppsatsens informanter påpekade behovet av texter vilka kan underlätta samtal och 

diskussioner i klassrummet. Då lärare upplever att de utmanas i sin annars neutrala position, 

kan en välutvecklad likabehandlingsplan och ett fungerande värdegrundsarbete förenkla 

situationen och fungera stöttande om en kursdeltagare uttrycker sig odemokratiskt. Att läraren 

upplever sig som utsatt i den professionella rollen innebär således inte att uppfattat 

kontroversiella ämnen ska undvikas, då inkludering är av största vikt vid inlärning och för 

inlärarens känslomässiga svar på utbildningen.  

 Frågor att arbeta vidare med som jag i denna undersökning och uppsats inte har haft 

möjligheten, erfarenheten eller kunskapen för att kunna presentera och resonera kring på ett 

rättvisande sätt, är exempelvis huruvida den språkliga nivån kan orsaka problem vid mer 

språkligt komplexa situationer och diskussioner i sfi-undervisningen. Lövestam påpekar även 

problematiken som rör hur och om man ska ”räkna förakt för homosexuella som en åsikt som 

bör respekteras, eller bör man se det som respektlöshet inför demokratiska värderingar […]?” 

(Lövestam 2006:13) – en ytterligare intressant diskussion för skolvärlden.

 Avslutningsvis bör även de som flytt till Sverige på grund av sexuell läggning nämnas. 

Dessa måste få möjligheten att uttala sig om och utvärdera mottagande, undervisning och 

samhälleliga skillnader. Dessa personers upplevelser har inte varit föremål för undersökning i 

denna uppsats, men skulle med fördel kunna undersökas i framtida forskning.
6
  

                                                 
6
 I samband med uppsatsens färdigställande genomförde RFSL kampanjen Jag är fri – vilken syftar till att 

uppmärksamma asylsökande HBTQ-personer. Deras personliga berättelser och redogörelser för situationen, samt 

betydelsen av att få asyl beviljad går att finna på RFSL:s hemsida (RFSL 2015).  
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Bilaga  

Enkäten  

 

Enkät om sfi och sfi-läromedel 

 

 

Jag som svarar är:   

kvinna _  

man _  

annat ___ 

 

Ålder: ___ 

År som yrkesverksam: ___  

 

 

1. Vilka läromedel använder du dig av i undervisningen? 

 (Faktiska textböcker/utgivet material, så som +46, Rivstart mm.)  

 

 

 

2. Förekommer icke-heterosexuella relationer i ovanstående läromedel? 

 Ja _ I vilka?  

 

 Nej _ I vilka?  

 

 

 

3. Tycker du att man som lärare på SFI ska tala om icke-heterosexuella relationer? 

 Ja _  

 Nej _  
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 Motivera ditt svar:  

 

 

4. Hur reagerar du om en kursdeltagare uttalar sig negativt om icke-heterosexuella?  

 

 

 – Varför?  

 

 

5. Vilka av dessa frågor är du villig att (i en klassrumssituation) tala om och protestera 

mot som lärare på SFI? 

 

 Barnaga _   

 Kvinnovåld _   

 Rasism _  

 Homofoba uttalanden _  

 Förlegade könsroller (så som ”kvinnor ska vara i köket” och ”män är bättre bilförare”) _  

  

 Annat:  

 

 

 – Motivera ditt svar:   

 

 

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande!  

Beatrice Isberg  

 


