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Sammandrag 

Diskriminering, kränkning och trakasserier i samhället hämtar kraft i normer som 

kategoriserar människor i olika hierarkier. Dessa normer bär på idén om något önskvärt och 

normalt och samtidigt på föreställningar om det som avviker. Syftet med denna undersökning 

är att studera i vilken mån nationella provets texthäften inkluderar och synliggör de grupper 

som definieras i diskrimineringslagen. Undersökningen diskuterar också vilka konsekvenser 

detta får för skolans demokratiska uppdrag utifrån begreppen norm och den andra. 

Undersökningen genomfördes med kvantitativ innehållsanalys och ett kodschema. Studiens 

resultat visar att texthäftena inkluderar och synliggör många av diskrimineringsgrunderna 

men att några uttryck förekommer väldigt sällan eller inte alls. Vidare speglar resultatet att 

vissa grunder blir norm medan andra blir uttryck för det avvikande, ”de andra”. 

 

Nyckelord: nationella prov, diskriminering, normer, den andra, skolans demokratiska 

uppdrag   

  

  



3 

 

Innehåll 
Sammandrag ............................................................................................................................... 2 

1 Inledning .................................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 6 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter ................................................................................ 7 

2.1 Nationella ämnesprov ....................................................................................................... 7 

2.2 Diskriminering ................................................................................................................. 7 

2.2.1 Diskrimineringsgrunder ............................................................................................ 8 

2.3 Skolans demokratiska uppdrag ....................................................................................... 10 

2.4 Normer och ”den andra” ................................................................................................ 12 

3 Metod och material ................................................................................................................ 14 

3.1 Material .......................................................................................................................... 14 

3.2 Innehållsanalys ............................................................................................................... 15 

3.3 Metodreflektion .............................................................................................................. 16 

3.4 Kodschema ..................................................................................................................... 17 

4 Resultat .................................................................................................................................. 19 

4.1 Översikt samtliga diskrimineringsgrunder ..................................................................... 19 

4.1.2 Kön och könsöverskridande identitet eller uttryck ................................................. 20 

4.1.3 Etnicitet och nationalitet .......................................................................................... 21 

4.1.4 Religion ................................................................................................................... 23 

4.1.5 Sexuell läggning ...................................................................................................... 24 

4.1.6 Ålder ........................................................................................................................ 24 

5 Diskussion och analys av resultat .......................................................................................... 26 

5.1 Funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet och bisexuell läggning .................. 26 

5.2 Kön, sexuell läggning och religion ................................................................................ 27 

5.3 Ålder och etnicitet .......................................................................................................... 29 

5.4 Skolans demokratiska uppdrag ....................................................................................... 30 

5.5 Avslutande diskussion .................................................................................................... 31 

5.6 Utvärdering av metod och material och vidare forskning .............................................. 32 

Litteratur ................................................................................................................................... 34 

 

  



4 

 

Tabeller 

Tabell 4.1 Texter med förekomst av uttryck för diskrimineringsgrunder i respektive texthäfte …...19 

Tabell 4.2 Texter med uttryck för kön ……..………………………………………….….21 

Tabell 4.3 Texter med uttryck för etnicitet och nationalitet…….…………………………....22 

Tabell 4.4 Texter med uttryck för religion…………….………………………………......23 

Tabell 4.5 Texter med uttryck för sexuell läggning ………………………………………...24 

Tabell 4.6 Texter med uttryck för specifika ålderskategorier………………...……………...25 

  



5 

 

1 Inledning 

”Lärande är att bli utsatt, att få sin verklighetsuppfattning och kanske sin självförståelse 

störd” (Martinsson & Reimers, 2014:25). 

 

Under en kurs i mångfald på lärarprogrammet läste jag denna mening i en av kursböckerna 

och den meningen, liksom hela boken, fängslade mig. Boken, Skola i normer, är skriven av 

Martinsson och Reimers (2014) och handlar om hur normer för hur man ska vara och bete sig 

upprepas och utmanas i skolans värld. Författarna belyser hur föreställningar om normalitet 

och det som inte ryms innanför normens gränser, ”de andra”, leder till exkludering av det som 

anses främmande och avvikande. Samtidigt rymmer skolan motsägelser, både i skolans 

vardagliga praktik och i dess styrdokument, som skapar möjligheter till motstånd. Skolan bör 

alltså förstås som en arena där samhällets övriga relationer iscensätts. Detta innebär att 

samhällets rådande normer oftast reproduceras innanför klassrummets väggar och det kan leda 

till att fler elever utsätts för diskriminering och kränkning eftersom de anses avvika från 

normen. 

 Carlsson och von Brömssen (2011:17) menar att texter kan sägas vara en social kodifiering 

av vad som gäller både i och utanför skolan och de konstruerar och reproducerar därigenom 

normer för sociala relationer och verksamheter. Det är viktigt att analysera vilka 

föreställningar om sociala kategoriseringar som artikuleras i texterna. De vill argumentera för 

att i analyser kan olika schablonbilder framträda som, om de inte problematiseras och 

diskuteras i undervisningen, riskerar att befästa och reproducera fördomar. Intressant är här 

också att ställa frågor kring vilka identiteter som skapas, ges erkännande eller tystas. Arbetet 

med pedagogiska texter speglar olika, ofta motsägelsefulla föreställningar om sociala 

kategoriseringar som genus och etnicitet, vilka artikuleras också utanför skolans värld 

(Carlson & von Brömssen, 2011:17). 

 Undersökningen kommer att studera de texthäften som ingår i de nationella kursproven för 

svenska 1 och svenska som andraspråk 1 som genomförs två gånger per läsår. Jag har inte 

funnit några tidigare undersökningar som studerat texthäften som ingår till något av de 

nationella proven i svenska. Jag har valt att undersöka vilka föreställningar om normer och 

”den andra” som konstrueras i materialet genom att titta på uttryck för 

diskrimineringsgrunderna. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

I överenskommelsen (2016) från Skolverket till Gruppen för nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk vid Uppsala universitet står att läsa att ”prov och provmaterial ska 

utformas så att de inte missgynnar elever utifrån någon av de grunder som anges i 

diskrimineringslagen (2008:567).  Lärosätet ska vidare sträva efter att prov och provmaterial 

innehållsligt varieras så att de inkluderar och synliggör även de grupper som definieras i 1 § 

diskrimineringslagen” (Överenskommelse, 2016). 

 Syftet med denna undersökning är att utifrån ett demokratiperspektiv klargöra i vilken mån 

nationella provets texthäften inkluderar och synliggör de grupper som definieras i 

diskrimineringslagen.  Därefter vill jag diskutera vad detta får för konsekvenser för skolans 

demokratiska uppdrag. Följande frågeställningar vill jag besvara med undersökningen:  

 Vilka diskrimineringsgrunder kommer till uttryck i texthäftena? 

 Får något eller några uttryck större eller mindre utrymme än övriga och i sådant fall 

vilka? 

Resultatet kommer att diskuteras och problematiseras utifrån tidigare forskning, begrepp och 

teoretiska utgångspunkter som presenteras i bakgrundskapitlet. 
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2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel ges en kortare presentation av nationella prov i svenska och därefter de 

teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för genomförandet av undersökningen. 

Utgångspunkten för studien är diskrimineringslagen och diskrimineringsgrunderna eftersom 

undersökningen syftar till att besvara frågeställningar gällande uttryck för respektive grund. 

De presenteras utförligt i detta kapitel. Jag har i avsnitt 2.2.1 valt att citera 

Diskrimineringsombudsmannens (2015) beskrivning av respektive grund istället för lagtexten. 

Diskrimineringsombudsmannen ger en bredare förståelse för innebörden av respektive grund 

och beskriver hur de definieras. Efter det följer en översikt över skolans demokratiska 

uppdrag och begreppet norm samt ”den andra”.  

2.1 Nationella prov 

Nationella prov i svenska genomförs både i grundskolan (ämnesprov) och på gymnasiet 

(kursprov). Det är Skolverket som har fått i uppdrag, av regeringen, att utveckla nationella 

ämnesprov vilka ska pröva den enskilda elevens kunskaper i relation till kunskapskraven. På 

Skolverkets webb (2015) går att läsa att huvudsyftet med nationella prov är att stödja en 

rättvis och likvärdig bedömning. Uppdraget innebär också att proven ska konstureras utifrån 

ämnesplanens syfte, centrala innehåll och bidra till att kunskapskraven konkretiseras 

(Skolverket, 2015). Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, vilket 

denna uppsats behandlar, består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. 

Proven erbjuds skolorna två gånger per läsår. De genomförs i slutet av den aktuella kursen, 

och på de nationellt bestämda provdagarna har eleverna utöver provhäftet ett texthäfte, vars 

innehåll är kopplat till provets övergripande tema. Texthäftena innehåller brukstexter, 

autentiska artiklar, reportage, skönlitteratur, lyrik, prosa och bilder. Texthäftena ingår dels 

som underlag vid läsförståelseprovet, dels som inspiration och underlag till eleverna inför 

provet i skriftlig framställning.  

2.2 Diskriminering 

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet, står inskrivet i flera konventioner 

och regleras i Sverige i diskrimineringslagen (2008:567) och för skolan i skollagen 

(2010:800). Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och därmed ökade kravet 

att inkludera till att innefatta områden där lagen tidigare inte varit giltig.  
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 Utbildningsverksamhet är ett av dessa områden. Lagen syftar till att motverka 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Diskriminering innebär förenklat 

att någon missgynnas eller kränks utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Lagen 

skyddar endast individer och inte organisationer eller företag och ”[f]örbudet mot 

diskriminering innebär till exempel [..] att skolan inte får diskriminera elever” 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2015a). Lagen omfattar alla former av diskriminering, såväl 

direkt diskriminering som indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att en person 

missgynnas och behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och att detta 

missgynnande har samband med någon diskrimineringsgrund.  Exempel på detta kan vara att 

en kvinna får anställning i ett företag istället för en man bara för att hon är kvinna. Indirekt 

diskriminering innebär att det finns krav, rutiner eller regler som missgynnar individer. 

Exempel på indirekt diskriminering kan vara att det finns krav på språkkunskaper för att få ett 

visst arbete trots att kravet inte kan anses relevant för att kunna utföra arbetet 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2015a). Lagen avser även bristande tillgänglighet, 

trakasserier och instruktioner att diskriminera (Diskrimineringsombudsmannen, 2015a). 

 I samband med att lagen trädde i kraft inledde även Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

sitt arbete, den statliga myndighet som av Sveriges riksdag och regering har fått uppdraget att 

arbeta för främjande för lika rättigheter och möjligheter och för att motverka diskriminering. 

På myndighetens hemsida går att läsa att den juridiska definitionen av diskriminering ofta 

skiljer sig från vad personer upplever som diskriminerande. Det är den enskilda situationen 

som blir avgörande för om en händelse är diskriminering eller inte. I bred bemärkelse kan 

begreppet omfatta en rad händelser eller kedjor av händelser som någon upplever som 

kränkande, missgynnande, rasistiska, orättvisa, ojämlika eller liknande 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2015a).  

2.2.1 Diskrimineringsgrunder  

Begreppet diskrimineringsgrunder anger de personer eller de uttryck och företeelser som 

skyddas av diskrimineringslagstiftningen. Det finns sju diskrimineringsgrunder som fastställs 

av diskrimineringslagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (SFS 

2014:958).  

 Begreppet kön innebär i lagen att någon är man eller kvinna. ”Förbudet mot 

könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin 
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könstillhörighet” (Diskrimineringsombudsmannen, 2015b).  

 Det som avses med könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte 

identifierar sig som kvinna eller man. Någon kan också välja att genom sin klädsel eller på 

annat sätt ge uttryck för att tillhöra ett annat kön än sitt biologiska. ”Begreppet innefattar dels 

en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas 

personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr.” 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2015b). Grunden avser det som ofta brukar kallas 

transpersoner, vilket i sig är ett paraplybegrepp för människor som bryter mot samhällets 

normer för könsidentitet och könsuttryck. De personer som identifierar sig som transsexuella 

utan att de planerar ändra sin könstillhörighet omfattas också av denna grund. 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2015b).  

 Etnisk tillhörighet innebär en persons nationella eller etniska ursprung, det syftar också till 

en persons hudfärg eller annat liknande förhållande. ”Nationellt ursprung betyder att personer 

har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt 

ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster.” 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2015b) Exempel på etniskt ursprung är att en person kan 

tillhöra en nationell minoritet såsom samer eller romer. ”Alla människor har en eller flera 

etniska tillhörigheter.” (Diskrimineringsombudsmannen, 2015b).  

 I lagen innefattar religion religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, 

kristendom och islam. Begreppet religion innefattar också annan trosuppfattning vilket 

innebär ”sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till 

exempel buddism, ateism och agnosticism.” (Diskrimineringsombudsmannen, 2015b).  

 Begreppet funktionsnedsättning innebär att en persons funktionsförmåga har varaktiga 

fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar. Detta kan vara till följd av en skada 

eller sjukdom som fanns vid födelsen. Skadan kan också ha uppstått efter födseln eller kan 

förväntas uppstå. ”Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en 

funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en 

person är.” (Diskrimineringsombudsmannen, 2015b). 

 Begreppet sexuell läggning avser homosexualitet, bisexualitet eller heterosexuell läggning.  

”Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens 

skydd mot diskriminering.” (Diskrimineringsombudsmannen, 2015b). 

 Beskrivningen i ovanstående del av hur de olika diskrimineringsgrunderna definieras i 
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lagen ligger till grund för undersökningen och utformandet av det kodschema som används 

vid analysen. 

2.3 Skolans demokratiska uppdrag  

När det gäller utbildningsverksamhet säger lagen att den som bedriver verksamhet som avses 

i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) inte får 

diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till 

verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med 

utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget (SFS 

2014:958).  

 Martinsson och Reimers (2008) menar att det som sker i skolan har stor betydelse för såväl 

enskilda individer som för grupper. I förlängningen påverkar detta samhället i stort. Eleverna 

är såväl skapare av normer som utmanare vilket gör det oerhört viktigt att de bemöts med 

öppenhet, förståelse och kunskap inom dessa områden (Martinsson & Reimers, 2008:147ff). 

Alla de aktörer som är verksamma på skolans arena bör således kunna identifiera 

maktrelationer och olika kategoriers förutsättningar för handling. Detta gäller även de som 

inte dagligen möter eleverna men som på andra sätt påverkar elevernas vardag.  

 Silvia Edling (2012) har studerat skolans värdegrundsarbete och hur förtryck och 

diskriminering förhindras. Edling skriver att demokrati och (o)rättvisefrågor hänger nära 

samman och att skolan alltid har haft en ideologisk styrning. Skolans demokratiska uppdrag 

har ambitionen att värna om mångfald och alla människors lika värde har kommit att inta en 

allt mer central roll. Genom diskrimineringslagen har det från politiskt håll formulerats ett 

uppdrag för att motverka diskriminering och kränkningar och att respektera mångfald, 

tillsammans med etiska föreskrifter för skolan. Detta demokratiska uppdrag återspeglas även i 

de riktlinjer och föreskrifter som gäller för utformningen av nationella prov. Vidare skriver 

Edling att skolans demokratiska fostran ofta setts som en del i att elever ska socialiseras in i 

samhällets demokratiska värderingar. Det är dock viktigt att förstå att de idéer och 

föreställningar som finns i ett samhälle färgar av sig på utbildningens innehåll vilket får 

konsekvenser för individers möjligheter att handla och vara i samhället. Det som idag 

utmärker dagens utbildningspolitiska retorik är hur den värnar om individers egenvärde och 

således även om mångfalden i samhället (Edling, 2012:57 f.). Kränkning avser och inbegriper 

den enskilda individens upplevelse. Diskriminering handlar om att människor trakasseras eller 

kränks på grund av att de tillhör en utsatt grupp. Det är dessa grupper som innefattas av 
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diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt och handlar då om att individer i 

dagliga relationer, i jämförbar situation, ges sämre villkor på grund av att de tillhör en 

kategori i samhället. Diskriminering kan också vara indirekt och handlar då om att 

bestämmelser som vid första anblicken låter objektiva och neutrala ändå missgynnar vissa 

grupper av individer. Att alla ska behandlas lika är ett exempel på detta, eftersom likhet 

indirekt är kopplat till en specifik norm och öppnar upp för frågan vem ska vi vara lika? 

(Edling, 2012:65 f).  

 Martinsson och Reimers (2014) vill föra fram att vill vi verkligen förstå och förhindra 

kränkning och diskriminering i skolan måste vi börja med att belysa normerna. En 

förutsättning för att hitta möjliga sätt att organisera skolan innebär att granska normer. 

”Genom att kritiskt granska hur normer görs och vilka effekter de får, lär vi oss att se vilka 

normer det är som vi behöver ifrågasätta och förändra för att komma åt att en del elever och 

lärare marginaliseras i skolan” (2014, s.29 f). 

 Undersökningens resultat kan utifrån ovanstående diskussion visa på i vilken mån proven 

inkluderar mångfald och i det bredare perspektivet belysa idéer och föreställningar som finns i 

ett samhälle.  

 Viktigt för denna undersökning kan också vara att nämna den rapport som Skolverket kom 

med år 2009, Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Rapporten undersökte hur elever och 

studenter uppfattade diskriminering och trakasserier och i vilka situationer det förekom inom 

utbildningsområdet. Resultatet visar på att själva grunden till att diskriminering och 

kränkningar uppstår handlar om de normer, och i längden maktförhållanden och hierarkier, 

som finns i organisationen. De som är verksamma på skolans arena befinner sig i ständigt 

normskapande aktiviteter där föreställningar om vad som är normalt och avvikande brottas 

med varandra. Verksamheten blir en mötesplats där olika normer både upprepas, utmanas, 

begränsar och möjliggör förändringar kring frågor om diskriminering, trakasserier och 

kränkningar (Skolverket, 2009:88). Rapporten visar också att vissa normer sågs som 

dominanta och kom att prägla de sociala maktrelationerna. Den normerande gruppen var, 

enligt respondenterna i undersökningen, vit, sekulär, kristen och heterosexuell. Att befinna sig 

utanför den normerande gruppen ökade risken för diskriminering, trakasserier och 

kränkningar. Undersökningen visade också att diskriminering och trakasserier för det mesta 

sker i skärningspunkten mellan maktrelationer baserade på kön, sexualitet, etnicitet, 

funktionshinder, religion och ålder (Skolverket, 2009:11).  
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2.4 Normer och ”den andra”   

Ovanstående diskussion visar på att oavsett vilken typ av särbehandling det handlar om så 

hämtar diskriminering kraft från normer, fördomar och kategoriseringar. Edling (2012) 

framhåller att skolan på ett övergripande plan är normativ eftersom den rymmer förväntningar 

och regler som alla förväntas följa i samhället. Det är skolans uppgift att förmedla dessa 

förväntningar (2012:93). Begreppet norm definieras av Martinsson och Reimers (2014) som 

ett ord som fångar upp hur kunskap om världen, våra föreställningar och förgivettaganden hör 

samman med makt och ett kontinuerligt skapande av över- och underordning (2014:10). En 

norm pekar mot det som anses ”normalt” och bär således på föreställningen om det ”icke 

normala”. Även Kumashiro (2002) visar på att förtryck och diskriminering har sin grund i att 

ett visst sätt att vara har en priviligierad särställning i samhället medan andra marginaliseras 

(2002:31). 

 Martinsson och Reimers (2014) menar att vi måste granska normerna och se vad som faller 

utanför för att förstå vad som möjliggör diskriminering. En heterosexuell norm som upprepas 

i allt från hur barn uppfostras, till romaner och till arbetsorganisationer bidrar till homofobi 

och till ett behov av att kategorisa kön eller genus. Utan denna norm hade det varit oväsentligt 

att behöva meddela sin avvikelse från normen. Ett annat exempel är svenskhet, som är en 

föreställd normativ gemenskap som skapar inkludering såväl som exkludering eftersom vi har 

normer om hur svensken bör se ut, vara och agera och samtidigt en pågående urskiljande 

process av alla som inte passar in och får vara med. Normer om svenskhet blir rasifierande: de 

bär på en föreställning om vit, kristen eller sekulär svensk överordnad normalitet. På så sätt 

bidrar normer till att många inte räknas in. Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om 

att kategorier regleras genom normer, kategorierna kommer inte före normerna, det är 

normerna som gör kategorierna (Martinsson & Reimers, 2014:11). Normbegreppet och 

skapandet av kategorier är starkt sammankopplat med makt på så sätt att makten finns i 

normen som möjliggör och begränsar. Ingen kategori eller individ är ensam ansvarig för en 

norm eller normativ föreställning (Martinsson & Reimers, 2014:23 f).  

 Edling (2012) menar att formandet av identiteter blir viktigt för att motverka 

diskriminering och att kategoriseringar ofta behandlas som ”de” i förhållande till ”oss”. De 

betraktas som en grupp och blir en ”andrafierande praxis” som inbegriper det förhållningssätt 

med vilket olika grupper som kön, klass och sexualitet görs till ”de andra” (Edling, 2012:61 

f.). ”Den andra” blir således benämningen på det som avviker och inte är som normen, det 

som inte är som ”oss”.  



13 

 

 Problematiskt är också när endast enskilda individer lyfts fram och ska verka som 

representanter för ”de andra” i ett försök att skapa inkludering och bidra till ökad förståelse. Den 

enskildes berättelse och erfarenhet får verka giltig för alla i den grupp de anses representera. 

Kunskapen riskerar då att bli både stereotyp och förenklad (Kumashiro, 2002:42). Dagligen, i alla 

sociala sammanhang, skapas, förmedlas och upprätthålls det som anses normalt medan det 

som anses avvikande, icke normativt, exkluderas. Denna process skapar barriärer (Kumashiro, 

2002:39 ff). Människors handlingsutrymme blir inskränkt genom att skapa och upprätthålla 

gränser mellan det som anses norm respektive det som anses avvikande, det ”andra”. 

 Bromseth (2010) beskriver hur det i skolan skapas (framtids)berättelser om vad som är 

”goda liv”, både i undervisningen och i interaktionen. Han menar att skolan färgas av det han 

kallar ”ett heterosexuellt manus” som får lägga grunden för berättelserna. Eleverna får ta del 

av berättelser för hur de bör leva sina liv där vissa vägar premieras och påhejas av 

omgivningen och andra tystas ner (Bromseth, 2010:31). Redan i tidig ålder möter barnen 

dessa framtidsnarrativ om vilka de förväntas vara och bli. De som lever ”andra liv” får oftast 

inte synas i berättelserna och får de synas är det på ett problematiskt vis. Livsnarrativen som 

skapas genom skolans praktik ger inget utrymme för det som ser ut, älskar, agerar, lever på ett 

sätt som avviker från normerna (Bromseth, 2010:31 f).  

 Utifrån ovanstående teoretiska utgångspunkter vill jag med undersökningen problematisera 

resultatet av analysen för att belysa vilka normer som upprätthålls eller skapas i texthäftena 

för nationella provet. Jag vill också belysa vilka grunder i diskrimineringslagen som inte får 

komma till uttryck och således kan ses som exkluderade och det avvikande eller ”det andra”.  
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3 Metod och material 

Följande stycke beskriver det material som har använts i undersökningen och den metod som 

undersökningen bygger på. Stycket inleds med en beskrivning av de texthäften som ingår i 

nationella provet och därefter beskrivs kvantitativ innehållsanalys.  

3.1 Material  

Materialet för undersökningen består av de texthäften som ingår i de nationella kursproven i 

svenska på gymnasiet. Dessa texter är hämtade från Gruppen för nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. Urvalet av texthäften avgränsas till proven 

för kursen svenska 1 på gymnasiet. Texthäftena används även i kursen svenska som 

andraspråk 1. Materialets urval och begränsningar är kopplat till de generaliseringar som 

analysen avser (Boréus & Bergström, 2012:54). För att ge en så heltäckande bild som möjligt 

valde jag att undersöka alla texthäften till prov genomförda efter införandet av den nya 

läroplanen, Lgy11, fram till höstterminen 2015 (HT 15). Diskrimineringslagen och de ökade 

och förändrade krav som kom 2009 borde haft möjlighet att etablera sig. Jag kommer endast 

att analysera de texter som ingår i texthäftena och alltså inte de bilder eller grafiska 

utformning som också ingår. Det hade varit mycket intressant att studera bild och text men 

den undersökningen kräver ett större utrymme. 

 På de nationellt bestämda provdagarna har eleverna utöver provhäftet ett texthäfte med sig. 

Texthäftena innehåller autentiska artiklar, reportage, utdrag ur fackböcker och romaner, dikter 

och bilder och belyser ett specifikt tema. Texterna är på olika sätt kopplade till det 

övergripande temat och kan ge en vidgad förståelse för ämnet. Temat ”I en annan värld” har 

exempelvis tillhörande texthäfte med texter som exempelvis en faktatext om drömmar, en 

skönlitterär text om dataspelande ungdomar, en artikel om sociala medier och ett romanutdrag 

från en fantasybok. 

 Totalt består materialet av nio texthäften som alla ingått i de nio prov som genomförts 

sedan skolreformen 2011. Texthäftena består av totalt 54 texter som alla har analyserats. Av 

dessa 54 texter är nio texter återanvända. Åtta texter är publicerade i två texthäften och 

förekommer alltså vid två olika provtillfällen och en text förekommer i tre texthäften och 

därmed vid tre provtillfällen. Dessa har jag ändå valt att redovisa som del av respektive 

texthäfte och de har alltså räknats vid två respektive tre tillfällen i analysen. Detta för att 

resultatet avser visa på helheten. De texthäften som ingår i undersökningen är, liksom själva 
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proven, sekretessbelagda och jag kommer därför inte att nämna några enskilda texter vid 

namn eller på annat sätt redogöra för texternas innehåll så att de går att identifiera.   

3.2 Innehållsanalys 

Undersökningen har gjorts utifrån metoden kvantitativ innehållsanalys som den beskrivs av 

Bergström och Boréus (2010, 2012). Tillvägagångssättet består i att kvantifiera, att räkna 

förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texter. Mätningen kan avse förekomsten av vissa 

ord eller uttryck (Boréus & Bergström, 2012:50). I denna undersökning kommer förekomsten 

av specifika företeelser att mätas, vilka som omnämns och hur ofta det sker. Den kvantitativa 

innehållsanalysen används för att undersöka frekvens och förekomst av uttryck för de grunder 

som omfattas av diskrimineringslagen utifrån en innebördsaspekt, vilken är vanligast i 

samhällsvetenskaplig analys (Bergström & Boréus, 2010:44). För att göra denna typ av analys 

använder man förutbestämda kategorier som studeras, i detta fall de sju grunder som omfattas 

av diskrimineringslagen. Analysmetoden lämpar sig för att finna mönster i större textmängder 

och när textmängder från olika tidpunkter ska jämföras. Det som eftersöks vid analysen är 

manifesta inslag i texter, det som uttrycks explicit. Även det som inte uttrycks explicit blir 

synliggjort vid denna typ av analys (Boréus & Bergström, 2012:51f.). Ett osynliggörande av 

vissa grupper kan säga något om hur den omgivande verkligheten värdesätter och behandlar 

dessa grupper. Exempel i andra studier visar att ett osynliggörande i ett sammanhang kan 

bidra till att vissa grupper nedvärderas (Boréus & Bergström, 2012:52). Vilka uttryck för 

diskrimineringsgrunderna som ges utrymme i nationella provhäftets texter säger således något 

om den verklighet som skapas däri. Likaså blir de uttryck som inte får lika stort utrymme eller 

något utrymme alls betydelsefullt för resultatet. 

 Texterna som ingår i undersökningen analyseras manuellt eftersom fördelen med manuella 

analyser är att betydligt mer komplicerade bedömningar och tolkningar kan göras (Bergström 

& Boréus, 2010:44 f.) För att genomföra analysen konstrueras ett analysinstrument som anger 

vad det är som ska noteras i materialet; vid manuell analys kallas detta för kodschema. I 

kodschemat finns även instruktioner som beskriver hur bedömningen ska göras i 

svårbedömda fall. Det som räknas, de företeelser man studerar, kallas för kodningsenheter 

Viktigt är att kodschemat används konsekvent. Detta för att studien ska visa olikheter mellan 

texterna och inte olikheter i bedömningen (Bergström & Boréus, 2010:49f). 

Kodningsenheterna för denna undersökning är definierade utifrån diskrimineringslagen och 
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redovisas i avsnitt 3.4. Resultatet kommer att redovisas i frekvenser av kodningsenheterna, 

hur många gånger ett uttryck förekommer i materialet.  

3.3 Metodreflektion 

Innehållsanalysens styrka ligger generellt i att skapa överblick över en större materialmängd 

och i att kunna ge underlag för jämförelse. Manuellt genomförda innehållsanalyser möjliggör 

mer avancerade bedömningar och tolkningar men materialet som bearbetas är mindre än vid 

datorbaserade analyser (Bergström & Boréus, 2012: 87). Vid genomförandet av en manuell 

analys blir forskaren låst vid ett tillvägagångssätt som måste följas genom hela analysen. 

Vissa intressanta aspekter går då förlorade och vissa betydelsefulla aspekter av texten riskerar 

också att gå förlorade för att de inte kan räknas eller mätas.  

 Innehållsanalysen lämpar sig dock väldigt bra när undersökningen vill visa på det uttalade 

eftersom det är det manifesta innehållet i texter som kodas (Bergström & Boréus, 2012:81). 

Denna undersökning visar på vilka uttryck för diskrimineringsgrunderna som är uttalade och 

ges utrymme i texterna och i vilken grad de ges utrymme. Det tydliga kodschemat möjliggör 

att undersökningen samtidigt visar om några och i så fall vilka grunder som är outtalade, vilka 

som exkluderats i materialet.  

 Bergström och Boréus (2012) skriver att kvantitativ innehållsanalys kan riskera att sätta 

reliabiliteten före validiteten, men betonar att validiteten bedöms av varje enskild 

undersökning. Validiteten är sammankopplat med forskningsfrågan och hur väl 

undersökningens upplägg svarar mot densamma. Det tydliga kodschemat stärker 

reliabiliteten. Vanligt för innehållsanalysen är att sträva efter enkla bedömningsprocesser i sitt 

kodschema och då tenderar undersökningen att bortse från sammanhanget (Bergström & 

Boréus, 2012:82). Att genomföra undersökningen med manuell kodning innebär att jag kan ta 

hänsyn, vara mer flexibel och göra de intuitiva avvägningar som behövs vilket ökar 

validiteten. Problematiskt kan också vara de ord som har vaga, det vill säga skiftande och inte 

helt avgränsade innebörder och att ett ords innebörd kan skifta för olika avsändare. Som redan 

nämnts görs en manuell analys vilket innebär att jag kan göra avvägningar i särskilda fall. 

Viktigt är också att kodschemat är tydligt utformat med stöd i diskrimineringsgrunderna för 

att undvika skiftande tolkningar eller innebörder. 
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3.4 Kodschema 

Här presenteras det analysinstrument, kodschemat, som använts för att genomföra 

undersökningen. I kodschemat finns instruktioner som beskriver hur bedömningen ska göras 

när kodningsenheterna ska studeras. Kodschemat beskriver också hur bedömningen ska göras 

svårbedömda fall. 

 1. Kön: att någon är kvinna eller man. I undersökningen studeras om en individ i texterna 

benämns med ett könsbestämt pronomen såsom han eller hon. Könstillhörighet räknas och 

analyseras även när en individ kallas för ett könsbestämt substantiv såsom pojke, flicka, tjej, 

kille, man, kvinna, gubbe, tant etc. Namn har inte analyserats som könsbestämda, då detta 

innebär någon form av tolkning som inte alltid kan anses stämma med verkligheten.

 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck: I texterna kodas när en individ ger uttryck för 

att inte identifiera sig som man eller kvinna. Uttrycket kan även innebära att någon genom sin 

klädsel eller på annat sätt ger uttryck för könsöverskridande identitet. Uttrycket utgår dock 

från personens självupplevda könsbild eller hur personen väljer att uttrycka sitt sociala kön, 

även när personer väljer att använda sig av det könslösa pronomenet hen. 

 3. Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande. Vid läsning av texterna kodas när en individ uttryckligen tillhör en specifik 

nationalitet eller har ett specifikt etniskt ursprung. Detta kan innebära beskrivningar såsom 

svensk, turk, amerikan eller en minoritet såsom same eller rom. Det kan innebära att individen 

själv uttryckligen säger det eller att någon annan uttrycker detta. Beskrivningar av en individs 

hårfärg, hudfärg eller liknande kommer inte enskilt att kodas som en etnicitet eller ett 

nationellt ursprung, däremot kommer det att diskuteras i resultatet. En persons yttre 

beskrivningar är i många fall uttryck för subjektiva tolkningar och därför svåra att koda som 

uttryck för nationalitet eller etnicitet i denna typ av undersökning. 

 4. Funktionsnedsättning: I texterna kodas när en individ beskriver sig själv eller beskrivs 

med en funktionsnedsättning. När denna funktionsnedsättning uppstått kommer inte att ha 

betydelse för resultatet. Exempel på detta kan vara att en individ beskrivs/beskriver sig själv 

som rullstolsbunden, har diagnosen ADHD eller andra neuropsykiatriska diagnoser, synskada, 

dyslexi och andra nedsättningar. 

 5. Religion: I undersökningen har uttryck för individers olika religiösa åskådningar kodats, 

såsom kristendom, islam, hinduism. Även uttryck för andra trosuppfattningar har kodats 

såsom ateism eller agnosticism. Religiösa symboler som inte är uttryck för att någon tillhör en 

specifik religion har inte kodats. 
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 6. Sexuell läggning. I texterna undersöks individers kärleksrelationer och/eller sexuella 

relationer. Detta kan uttryckas genom attraktion, beskrivningar av relationer eller någon form 

av samvaro som kyssar och sexuellt umgänge. 

 7. Ålder: uppnådd levnadslängd. I texterna analyseras dels den faktiska åldern när denna 

finns angiven. Även åldersbestämda kategoriseringar kommer att analyseras såsom ungdom, 

barn, tonåring, vuxen mm. Däremot har avvägningen gjorts att vissa angivelser är för diffusa 

såsom student och pensionär. En person kan vara student hela livet och det finns pensionärer i 

30-års ålder. Likaså är ung och gammal en subjektiv upplevelse av en individs ålder och 

räknas inte.  
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4 Resultat  

Här nedan presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen. Kapitlet kommer först 

att presentera en sammanställd tabell som ger en översikt över samtliga texthäften och vilka 

diskrimineringsgrunder som kommer till uttryck. Därefter kommer flera grunder att 

presenteras mer ingående. I kapitlet sammanförs kön och könsöverskridande identitet eller 

uttryck. Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning presenteras inte i ytterligare avsnitt 

utöver avsnitt 4.1 eftersom uttryck för grunden inte återfinns i resultatet. 

4.1 Översikt samtliga diskrimineringsgrunder 

Tabell 4.1 visar en sammanställning av resultatet av genomförd kvantitativ innehållsanalys. 

Resultatet visar att varje enskilt texthäfte innehåller flera texter där uttryck för minst en av de 

sju diskrimineringsgrunderna finns representerade. 

Tabell 4.1 Texter med förekomst av uttryck för diskrimineringsgrunder i respektive texthäfte 

Texthäfte Totalt  

antal  

texter 

Kön Könsöver-

skridande  

identitet/ 

uttryck 

Etnicitet Religion Funktions-

nedsättning 

Sexuell 

läggning 

Ålder  Utan 

före-

komst 

Ht 11 7 5 0  1 0 0 3 2 1 

VT 12  5 4 0 3 0 0 1 3 0 

HT 12 6 5 0 2 1 0 1 2 0 

VT 13 6 5 0 1 1 0 1 2 1 

HT 13 6 5 0 1 0 0 0 4 0 

VT 14 7 4 1 1 1 0 0 3 2 

HT 14 7 6 0 2 1 0 1 2 0 

VT 15 5 3 0 3 1 0 0 3 0 

HT 15 5 3 0 2 0 0 0 2 1 

Total 54 40 1 16 5 0 7 23 5 

% 100 74 1.9 30 9.2 0 13 43 9.2 

  

I varje texthäfte återfinns representation av tre till fem diskrimineringsgrunder och i varje 

texthäfte finns mellan sju och elva uttryck för diskrimineringsgrunderna. Under de undersökta 

åren är det enbart fem texter, 9 %, som inte innehåller uttryck för någon av 

diskrimineringsgrunderna vilka fördelas över fyra texthäften som då innehåller texter där 

uttryck för diskrimineringsgrund saknas. Den diskriminerings-grund som är vanligast 

förekommande i texterna är kön vilken återfinns i 74 % av texterna. Uttryck för 

diskrimineringsgrunden kön finns också representerat i alla texthäften. Utöver 
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diskrimineringsgrunden kön är det ålder som är näst vanligast förekommande. Ålder återfinns 

i 43 % av texterna och med en spridning som innebär att även den kategorin återfinns i 

samtliga texthäften. Etnicitet förekommer också i samtliga texthäften och i 30 % av 

materialet. I samtliga texthäften finns alltså uttryck för diskrimineringsgrunderna kön, ålder 

och etnicitet. 

 Sexuell läggning återfinns i 13 % av texterna och uttryck för diskrimineringsgrunden 

saknas i de två sista texthäften som ingår i undersökningen. Religion återfinns i 9 % av totala 

antalet texter och saknas i fyra texthäften. Könsöverskridande identitet eller uttryck återfinns 

endast i ett av texthäftena och i en enda text. Funktionsnedsättning är den enda 

diskrimineringsgrunden som inte återfinns överhuvudtaget under de år som har studerats.    

4.1.2 Kön och könsöverskridande identitet eller uttryck 

Resultatet i tabell 4.2 visar att det finns fler texter med könsbestämda individer än det finns 

texter utan könsbestämda individer i materialet. Det är sammanlagt 40 texter som innehåller 

uttryck för diskrimineringsgrunden kön och 14 texter som inte innehåller 

diskrimineringsgrunden kön. Uttryck för manligt och kvinnligt kön återfinns i samtliga 

texthäften. Resultatet visar också (se tabell 4.2) att i alla texter som anger 

diskrimineringsgrunden kön återfinns manligt kön i samtliga (74 %) medan kvinnligt kön 

återfinns i 23 texter (43 %). Differensen inom samma texthäfte mellan manligt och kvinnligt 

kön är som högst i texthäfte HT 14 där manligt könsuttryck återfinns i sex texter medan 

kvinnligt endast återfinns i två texter. I texthäfte HT 15 är antalet uttryck för kvinnligt 

respektive manligt kön lika, båda förekommer gånger i texthäftet. 

 Under de undersökta åren är det ett texthäfte som har lika många manliga som kvinnliga 

individer, i återstående sju texthäften är det övervägande andel manliga personer, ibland mer 

än dubbelt så många (se tabell 4.2). Resultatet visar alltså att det totalt finns fler manliga 

personer än det finns kvinnliga personer i det undersökta materialet och att i alla texter där det 

finns könsbestämda individer återfinns uttryck för manligt kön men att det finns texter med 

diskrimineringsgrunden kön som helt saknar uttryck för kvinnligt kön. 
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 Tabell 4.2 Texter med uttryck för kön 

Texthäfte Antal 

texter 

Antal uttryck 

för kön 

Manligt kön Kvinnligt kön Ej angivet 

HT 11 7 5 5 4 2 

VT 12 5 4 4 3 1 

HT 12 6 5 5 2 1 

VT 13 6 5 5 3 1 

HT 13 6 5 5 3 1 

VT 14 7 4 4 2 3 

HT 14  7 6 6 2 1 

VT 15 5 3 3 1 2 

HT 15 5 3 3 3 2 

Totalt          54 40 40  23  14  

% 100 74 74 43 26 

      

Det finns endast en text som tar upp könsöverskridande identitet eller uttryck. Texten är ett 

romanutdrag och beskriver en tonårsgrupp med flickor som prövar att vara pojkar genom att 

förändra klädsel, utseende, röst och på andra sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. I 

texthäfte HT 11 återfinns ett romanutdrag där en ung flicka bär en hatt vilken beskrivs som en 

manlig hatt. Genomgående beskrivs individen som bär hatten som: ”en ung flicka”, ”hon”, 

”kvinna”, alltså med könsbestämda pronomen och substantiv. Att hon bryter mot samhällets 

normer i bärandet av en manlig hatt skulle kunna tolkas som ett uttryck för könsöverskridande 

identitet eller uttryck. Jag har dock valt att inte räkna detta som ett uttryck för 

könsöverskridande identitet i resultatet då personen själv aldrig ger uttryck för just 

könsöverskridande identitet eller uttryck. Det ligger således i betraktarens öga. Den individ 

som i texten gör en tolkning att hatten skulle vara manlig ger i övrigt inga uttryck för att 

flickan med hatten är uttryck för könsöverskridande identitet eller uttryck. Flickan, bäraren av 

hatten, beskriver även sig själv med det könsbestämda pronomenet ”hon”. I den text där 

könsöverskridande identitet eller uttryck har räknats beskriver individerna själva att de som 

flickor får ett pojknamn, pojkröst och ett beteende som pojkar. De som individer ger alltså 

själva uttryck för en könsöverskridande identitet eller uttryck, samtidigt som att själva 

beskriver sig med könsbestämt pronomen ”hon”. 

4.1.3 Etnicitet och nationalitet  

Diskrimineringsgrunderna etnicitet och nationalitet förekommer i totalt 16 texter och återfinns 

i samtliga texthäften. Uttrycket har slagits samman vid den första resultatredovisningen  

(tabell 4.1) för att sedan redovisas separerat i tabell 4.3. Tabell 4.3 visar att det totalt 

förekommer 22 (18+4) olika nationaliteter och etniciteter i undersökningsmaterialet, men då 
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har Kines räknats som både etnicitet och nationalitet.  Högst antal inom samma texthäfte har 

VT 12 som nämner fem olika nationaliteter och etniciteter fördelat på tre texter, medan 

texthäfte HT 11 har lägst andel. Kines finns omnämnt i en text, vilken med största sannolikhet 

avser etniciteten kines. Det är dock en tolkningsfråga och har därför redovisats som både 

nationalitet och etnicitet i tabell 4.3 eftersom det uttryckligen i lagen står att alla människor 

har en eller flera. Turk är en erkänd etnisk folkgrupp och har därför redovisats som detta, 

medan arab anses vara ett folkslag med språklig tillhörighet mer än en etnisk tillhörighet och 

har därför redovisats under nationalitet. Figur 3 visar också att nationaliteten svensk får ett 

ökat antal omnämnanden i de tre senaste texthäftena som ingår i undersökningen. 

Nationaliteterna amerikansk, fransk och svensk förekommer i fyra texthäften. Etniciteten turk 

förekommer i två texthäften och övriga nationaliteter och etniciteter i ett texthäfte vardera. 

Tabell 4.3 Texter med uttryck för etnicitet och nationalitet 

Texthäfte Antal 

texter 

Uttryck för 

etnicitet 

Uttryck för nationalitet Antal 

etniciteter 

Antal 

nationaliteter 

HT 11 1 Kines Kines 1 1 

VT 12 3 Latino Romersk, Amerikansk, 

Fransk, Arab 

1 4 

HT 12 2  Amerikansk, Fransk 0 2 

VT 13 1  Nepales, Indier  2 

HT 13 1  Amerikansk, Svensk  2 

VT 14 1 Turk Svensk 1 1 

HT 14  2  Amerikansk, Fransk  2 

VT 15 3 Turk Svensk, svensk, svensk 1 1 

HT 15 2  Fransk, Svensk, Svensk, 

Ryss 

 3 

Totalt 16   4 18 

 

I en av texterna i texthäfte HT 12 står det att ”hon såg utländsk ut, men betedde sig ändå 

nästan svenskt” vilket inte har räknats som ett uttryck för etnicitet eller nationalitet då svenskt 

är ett adverb. I en av texterna beskrivs en man som ”ljushårig och rödlätt” och i en annan text 

beskrivs en man med ”mörka ögon och svart mustasch”. Ingen av dessa beskrivningar har 

kodats som uttryck för nationalitet eller etnicitet då båda beskrivningarna kan anses vara 

subjektiva beskrivningar och alldeles för vaga som beskrivningar av en individs nationalitet 

eller etnicitet. I ytterligare en text beskrivs en kvinna som ”blond, blodlös, vit som vax, 

blåögd”. Den beskrivningen kan ses som ett tydligare uttryck än ovanstående beskrivningar. 

Beskrivningen har ändå inte tolkats som ett uttryck då kodningsenheten i kodschemat uteslutit 
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beskrivningar av individers yttre för att inte vaga eller svårtolkade ord eller uttryck ska 

försämra undersökningens reliabilitet. 

4.1.4 Religion  

Diskrimineringsgrunden religion förekommer i fem texter (9 %) och i totalt fem texthäften 

vilket går att utläsa av tabell 4.4. Uttryck för diskrimineringsgrunden saknas i fyra texthäften. 

I samtliga texter där uttryck för diskrimineringsgrunden religion återfinns är det uttryck för 

religionen islam som omnämns. Tabell 4.4 visar att i tre av texthäftena står det att någon är 

muslim, i två av texthäftena är det någon som beskriver att han firar ramadan.  

Tabell 4.4 Redovisning av uttryck för religion i häftena 

Texthäfte Antal texter Antal uttryck 

för religion 

Uttryck för 

religion 

HT 11 7 0  

VT 12 5 0  

HT 12 6 1 Muslim 

VT 13 6 1 Muslim 

HT 13 6 0  

VT 14 7 1 Ramadan 

HT 14  7 1 Muslim 

VT 15 5 1 Ramadan 

HT 15 5 0  

Totalt          54 5  

% 100 9.2  

    

Vid tre tillfällen har en övervägning gjorts. I texthäfte HT 11 omnämns begreppet kyrka i 

samband med giftermål. I texten står följande ”en annan konstruktion för tankarna till en 

kyrka” om en utställningslokal. Ordet kyrka avser här byggnaden och alltså inte uttryck för en 

individs religiösa trosuppfattning och har därför inte kodats enligt kodschemats ramar. 

Begreppet kyrka används även utanför kristendomens gemenskap som namnet på en lokal. 

Begreppet kyrka kan idag även användas utanför religiösa sammanhang såsom 

”Entreprenörskyrkan”.  

 Jag väljer att tolka de två texterna, VT 14 och VT 15 som innehåller meningen ”jag firar 

ramadan”, som uttryck för religion. Det är en individ som uttrycker meningen i syfte att 

beskriva något om sig själv.  

 Ett avvägande har också gjorts vad gäller omnämnandet av Gud. I en text i häfte HT 13 är 

det en indisk pojke som säger: ”Jag svär vid Gud, sir”, och senare: ”Jag respekterar Gud, jag 

respekterar min familj”. Dessa uttryck har inte tolkats som uttryck för en specifik religiös 

åskådning av det skälet att det just innebär en svag tolkning. Jag har valt att tolka detta som 
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uttryck likt ”Herre min gud” och dylikt som blivit mer kulturella delar av språket än specifika 

uttryck som används av religiösa personer.  

4.1.5 Sexuell läggning 

Diskrimineringsgrunden sexuell läggning förekommer i sju texter fördelade på fem 

texthäften. Uttryck för sexuell läggning saknas alltså helt i fyra av texthäftena. Av tabell 4.5 

framgår att uttryck för grunden återfinns tre gånger i texthäfte HT 11. Därefter förekommer 

grunden endast i en text i varje texthäfte och i de tre senaste texthäftena saknas uttryck för 

sexuell läggning helt. I figur 4.5 framgår att det är en text som innehåller uttryck för 

homosexualitet och sex texter som beskriver heterosexuell läggning. Det är ingen text som 

beskriver bisexuell läggning.  

Tabell 4.5 Antal texter med uttryck för sexuell läggning 

Texthäfte Antal texter Antal uttryck 

för 

heterosexuell 

Antal uttryck för 

homosexuell 

Antal uttryck 

för bisexuell 

HT 11 7 2 1 0 

VT 12 5 1 0 0 

HT 12 6 1 0 0 

VT 13 6 1 0 0 

HT 13 6 0 0 0 

VT 14 7 0 0 0 

HT 14  7 1 0 0 

VT 15 5 0 0 0 

HT 15 5 0 0 0 

Totalt          54 6 1 0 

% 100 11 1.9 0 

     

4.1.6 Ålder 

Uttryck för diskrimineringsgrunden ålder är efter kön näst vanligast förekommande i de 

undersökta texthäftena och representeras i 43 % av texterna. Tabell 4.6 visar en 

sammanställning över specifika ålderskategorier som förekommer i texthäftena. Av tabellen 

framkommer att kategorin ungdom/tonår/13 – 25 är den största kategorin på 65 %. I 

texthäftena är det alltså vanligast med formuleringar som tonåring(ar) och ungdoma(ar) eller 

att specifik ålder mellan 13 och 25 angetts. Därefter återfinns kategorin Barn/0 – 12 som 

representeras i 12 texter eller i 52 % av texterna som innehåller uttryck för 

diskrimineringsgrunden ålder. Även här innebär detta att uttrycket barn återfinns i texterna 

eller att en specifik uppnådd levnadsålder mellan år 0 – 12 angetts. I en text förekommer 
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beskrivningen förskoleålder vilket har räknats in i denna kategori. Uttrycket barn i 

förskoleålder avser vanligen barn mellan ett till fem år. Resultatet (tabell 4.6) visar också att 

vuxna eller individer med en angiven ålder på 26-45 år finns representerade i åtta texter eller i 

35 % av texterna med uttryck för diskrimineringsgrunden ålder. Därefter är det kategorin 

medelålders/46-60 som återfinns i en text, eller 4 %, vilket innebär att det totalt är en text som 

innehåller uttryck för denna kategori. Den sista kategorin i tabell 4.6 är 61-100 vilket inte 

finns i någon av de undersökta texterna. 

Tabell 4.6 Texter med uttryck för specifika ålderskategorier 

Texthäfte Antal  

texter 

Barn/ 

0-12 

Ungdom/ 

Tonår/ 

13-25 

Vuxna/ 

26-45 

Medelålders/ 

46- 60 

61-100 

HT 11 2 2 1 1 0 0 

VT 12 3 1 2 0 0 0 

HT 12 2 2 2 1 0 0 

VT 13 2 0 2 0 0 0 

HT 13 4 1 3 0 0 0 

VT 14 3 1 2 2 0 0 

HT 14 2 2 1 1 0 0 

VT 15 3 2 1 1 1 0 

HT 15 2 1 1 2 0 0 

Total 23 12 15 8 1 0 

% 100 52 65 35 4 0 

       

Även här har avvägningar gjorts i studiet av kodningsenheterna. En text innehåller 

beskrivningen ”en gammal dam”, en annan text uttrycket ”man börjar bli gammal”. De har 

inte räknats i resultatet då båda ses som subjektiva bedömningar. En gammal dam kan 

innebära vitt skilda åldrar för en ung människa såväl som för en medelålders människa. 

Detsamma gäller uttryck som ”en ung pojke/flicka”, ”gammal gubbe”.       
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5 Diskussion och analys av resultat 

Syftet med denna undersökning var att se vilka diskrimineringsgrunder som kommer till 

uttryck i nationella provets texthäften och hur frekvensen för respektive uttryck ser ut under 

åren 2011 – 2015. I detta kapitel kommer resultatet att diskuteras utifrån undersökningens 

frågeställningar och knytas samman med de teoretiska utgångspunkter som presenterats i 

bakgrunden. Kapitlet är indelat i fem delar där den första kommer att diskutera grunderna 

funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet och bisexuell läggning. Anledningen till att 

dessa slagits samman från resultatavsnittet är att jag vill analysera de grunder som inte alls 

eller mycket litet kommer till uttryck i materialet.  Därefter slås grunderna för kön, sexuell 

läggning och religion samman för att kunna diskutera uttryck för de grunderna utifrån 

begreppet norm. Sist diskuteras grunderna ålder och etnicitet i en slammanslagen del. Kapitlet 

avslutas med att diskutera skolans demokratiska uppdrag. 

5.1 Funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet och 

bisexuell läggning 

I den uppdragsbeskrivning som Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk vid Uppsala universitet utgår från och som ligger till grund för undersökningens 

syfte står att provmaterial innehållsligt ska varieras så att det inkluderar och synliggör de 

grupper som definieras i diskrimineringslagen. Resultatet visar att de undersökta texthäftena 

mer eller mindre synliggör alla de grupper som anges i diskrimineringslagen med undantag 

för funktionsnedsättning. Det är ingen av de undersökta texterna som ger uttryck för denna 

grund. Detta trots att grunden kan anses ”stor” och innehållsligt täcka många uttryck. Det 

torde också vara så att många av de elever som tar del av provmaterialet har någon form av 

funktionsnedsättning exempelvis dyslexi eller ADHD. Att inte synliggöras kan enligt 

Kumashiro innebära en upplevelse av att marginaliseras och exkluderas på bekostnad av att 

ett visst sätt att vara har en priviligierad särställning (Kumashiro, 2002:31). Kumashiro menar 

att i alla sociala sammanhang upprätthålls det som anses normalt medan det som anses 

avvikande, icke normativt, exkluderas. Denna process skapar barriärer (Kumashiro, 

2002:39ff). Normer skapar och upprätthåller gränser mellan det som anses normalt respektive 

det andra, det avvikande. Att i texterna inte ge uttryck för funktionsnedsättningen kan tolkas 

som ett exkluderande på bekostnad av att vidmakthålla och konstruera det normala, att inte 
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vara funktionsnedsatt vilket i förlängningen förstärker gränsen mellan funktionsnedsatta och 

icke funktionsnedsatta.  

 Detsamma gäller uttryck för bisexuell läggning och för könsöverskridande identitet. 

Uttryck för grunden sexuell läggning återfinns men ingen text ger uttryck för specifikt 

bisexualitet och könsöverskridande identitet eller uttryck återfinns endast i en text. På så sätt 

blir individer som tillhör dessa grupper utsatta för samma exkludering i materialet vilket kan 

bidra till en känsla av att vara avvikande då rösterna tystas. Det faktum att uttryck för både 

homosexualitet och könsöverskridande identitet eller uttryck endast återfinns i en text vardera 

bidrar inte bara till att dessa identiteter anses avvikande. Kumashiro (2002) visar på att 

kunskapen tenderar att bli stereotyp och förenklad när bara en röst får representera ”den 

andra” och dessa kategoriers berättelser, den om homosexualitet och den om 

könsöverskridande identitet. En röst tolkas som giltig för alla homosexuella och en annan för 

alla med könsöverskridande identitet eller uttryck (Kumashiro, 2002:42). 

 Bromseth (2010) anser att skolan har en tendens att skapa berättelser som exemplifierar 

och premierar ett ”gott” sätt att leva. Vissa sätt att leva påhejas medan andra tystas ned. I 

dessa livsnarrativ ges inget utrymme för de som ser ut, älskar, agerar, lever på ett sätt som 

avviker från normerna (Bromseth, 2010:31 f). Resultatet visar på att uttryck för 

funktionsnedsatta, bisexuella och individer med könsöverskridande identitet får mycket litet 

eller inget utrymme alls i materialet. I det undersökta materialet har röster för dessa grupper 

tystats ned vilket skapar en föreställning om att de inte lever ett ”gott” liv. De lever inte enligt 

normen och ryms därför inte i materialets texter.   

5.2 Kön, sexuell läggning och religion 

Resultatet visar på att uttryck för kön hade en hög representation i samtliga texthäften. 

Uttryck för kön är således en diskrimineringsgrund som väl inkluderas och synliggörs i det 

undersökta materialet. Resultatet visar samtidigt att representationen av manligt kön är 

vanligare än representationen av kvinnligt kön. Endast lite drygt en tredjedel av texterna 

innehåller uttryck för kvinnligt kön medan manligt kön finns i mer än två tredjedelar av 

materialet. Intressant är också att i alla texter med uttryck för diskrimineringsgrunden kön så 

återfinns manligt kön samtidigt som kvinnliga könsuttryck helt saknas i flera texter. Det 

manliga könet blir på så sätt normen för könsuttryck i materialet. Det skapas en struktur i 

texterna som upprätthåller idén om att när vi talar om kön så talar vi i första hand om manligt 

kön. Den manliga norm som reproduceras i texterna innehåller samtidigt de föreställningar, 



28 

 

den kunskap och de förgivettaganden vi har om världen där mannen ses som norm 

(Martinsson och Reimers, 2014:10). Den manliga normen bidrar till skapandet av en över- 

och underordning och är på så sätt knuten till makt (Martinsson och Reimers, 2014:10). I 

underordning till den överordnade manliga normen finns uttryck för kvinnligt kön. 

 Ett skapande av över- och underordning går också att se i resultatet för sexuell läggning. 

Diskrimineringsgrunden är inte lika väl inkluderad i texterna som kön och uttryck för grunden 

återfinns bara under de första åren som materialet undersökt. Intressant i analysen är dock att i 

de texthäften där uttryck för sexuell läggning återfinns är det endast en text med uttryck för 

homosexualitet, ingen text med uttryck för bisexualitet men sex texter med uttryck för 

heterosexuell läggning. Heterosexuell läggning blir på samma sätt som manligt könsuttryck 

norm i den struktur som materialet skapar och homosexualitet blir till det underordnade och 

”det andra”. En förutsättning för normen är att den bär på föreställningen om att det finns 

något avvikande och att vi kan dela upp människor i kategorier. Martinsson och Reimers 

(2014) menar också att det är viktigt att poängtera att det inte handlar om att kategorierna gör 

normerna utan att det handlar om att normerna skapar kategorierna (2014:11). Den manliga 

och heterosexuella normen ställs i kontrast till ”det andra” vilket här upprätthåller kategorin 

kvinna och kategorin homosexuell.  

 Uttryck för religion förekom inte i så stor del av det undersökta materialet. 

Diskrimineringsgrunden kan således inte anses väl inkluderad. I de tre texter en specifik 

religion omnämns är det i samtliga fall religionen islam som omnämns. I resultatet förekom 

också två texter med begreppet ramadan som också har kodats som uttryck för religionen 

islam. Detta resultat är intressant att diskutera. Det som uttrycks explicit i materialet är att 

några individer är muslimer och ingen annan trosuppfattning inkluderas. Uttryck för religion 

förekommer i få texter i materialet och det skulle enligt Kumashiro (2002) kunna skapa 

föreställningen om att det är enskilda individer som lyfts fram som representanter för hela 

gruppen (2002:42). Reflekterar vi över Bergström och Boréus (2012) beskrivning av 

innehållsanalysen kan metoden likväl synliggöra det som inte är explicit (2012:51 f). Det 

normativa skulle således kunna vara ett sekulärt samhälle trots att detta inte sägs explicit. De 

få texter som innehåller uttryck för religion är representanter för ”den andra”. De texter som 

innehåller uttryck för muslimska individer är de avvikande som lyfts fram för att skapa 

förståelse för att det även finns troende människor. Edling (2012) menar också att den typen 

av kategorisering behandlar ofta gruppen som ”de” i förhållande till ”oss” vilket kan kallas för 

en ”andrafierande praxis”. Förhållningssättet blir enligt Edling det som gör olika grupper som 

kön, sexualitet och etnicitet till ”de andra” (Edling, 2012:61 f). 
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 Sammanfattningsvis kan sägas att texterna kan anses producera en manlig och 

heterosexuell norm. Texterna kan också anses skapa föreställningen att samhället är sekulärt 

och de troende blir kategoriserade i gruppen som representerar ”de andra”. Detta kan anses 

bidra till skapandet av hierarkiska kategorier som samtidigt bär på förställningen om ”det 

andra”.  

5.3 Ålder och etnicitet 

Diskrimineringsgrunderna ålder och etnicitet är väl synliggjorda i materialet och uttryck för 

grunderna återfinns i samtliga texthäften. Uttryck för ålder förekommer oftare än uttryck för 

etnicitet men båda kan ändå anses väl inkluderade. Viktigt här är dock att konstatera att båda 

diskrimineringsgrunderna innefattar en komplexitet som medför en viss problematik som blir 

tydlig vid denna typ av undersökning. Att inkludera all världens nationaliteter är inte möjligt 

om ens önskvärt för att skapa inkludering och motverka diskriminering. Detsamma kan tyckas 

gälla ålder även om ålder inte består av fullt lika många variationer som etnicitet och 

nationalitet. Det är ändå så att så länge materialet inte inkluderar en person från varje 

levnadsår kommer alltid någon att exkluderas. Utifrån detta resonemang går det att hävda att 

diskrimineringsgrunderna är väl inkluderade i materialet samtidigt som det går att med samma 

bestämdhet påstå att uttryck för grunderna är exkluderade i materialet. Jag anser dock att 

resultatet från undersökningen visar på att grunderna är synliggjorda eftersom de ingår i 

samtliga texthäften. Resultatet visar ändå på vissa tendenser som gör att det går att analysera 

och diskutera. Tabell 4.5 visar på att åldrarna 0 – 25 år eller tabellkategorierna barn/0 – 12, 

Ungdom/tonår/13 – 25 förekommer med högst representation i texterna.  Därefter kommer 

tabellkategorin vuxna/26 – 45 år som förekommer i sex av nio texthäften. I de två sista 

tabellkategorierna är dock representationen väldigt låg. Det är endast en text där ordet 

medelålders ingår och ingen text ger uttryck för individer med en uttalad ålder på över 46 år. 

Den sista kategorin 61 – 100 saknar helt uttryck i texterna. Pensionär valdes bort i 

kodschemat för att det är svårt att definiera ålder på en ”pensionär”. Det kan ändå vara 

intressant att konstatera att ordet pensionär inte förekommer i materialet. Resultatet visar att 

det finns 22 etniciteter och nationaliteter i det undersökta materialet, en ganska liten del sett 

till världens alla etniciteter och nationaliteter. Sett utifrån materialets omfång kan ändå 

konstateras att uttryck för diskrimineringsgrunden återfinns i alla texthäften och att grunden 

på så sätt är inkluderad i materialet. Intressant är också att ta upp resultatet som visar att 

nationaliteten svensk är den som förekommer flest gånger i materialet vilket syns i tabell 4.3. 
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 Ålder och etnicitet är alltså problematiska diskrimineringsgrunder vid en analys som denna 

men kan lika fullt visa på normerande drag. I denna undersökning visar resultatet att vara 

”svensk” och ”ungdom” eller ”tonåring” är något mer dominerande kategorier och blir på så 

sätt normerande. 

5.4 Skolans demokratiska uppdrag 

Resultatet visar att de texthäften som denna undersökning bygger på innehållsligt har varierats 

så att flera texter synliggör och inkluderar flera av de grupper som anges i 

diskrimineringslagen. Varje texthäfte innehåller flera texter med uttryck för någon 

diskrimineringsgrund och antalet texter som helt saknar uttryck är endast mycket få. I varje 

texthäfte återfinns representation av mellan tre och fem diskrimineringsgrunder och i varje 

texthäfte finns mellan sju och elva uttryck för diskrimineringsgrunderna. Resultatet visar 

samtidigt att vissa grupper är dominerande och blir på så sätt normerade i materialet, som 

heterosexuell, ungdom och man. Andra grupper återfinns inte i materialet och ytterligare 

grupper är marginaliserade. Uttryck för diskrimineringsgrunden kön återfinns i alla texthäften, 

men uttryck för specifikt kvinnligt kön är inte alls lika vanligt som manligt könsuttryck. 

Uttryck för sexuell läggning är inte lika vanligt som uttryck för etnicitet och gruppen 

bisexuella, som ingår i grunden sexuell läggning, är helt exkluderad ur materialet. 

Diskussionen ovan visar på att detta berättar något om normer och de gränser som finns 

mellan olika grupper och kategorier. I texthäftena konstrueras och reproduceras således 

normer för sociala relationer och verksamheter, som en manlig och heterosexuell norm. Detta 

är normer som kanske redan finns i samhället (Carlson & von Brömssen, 2011: 17). Den 

unga, heterosexuella mannen är exmpel på en identitet som kan anses ges erkännande i 

materialet. Funktionshindrad, bisexuell kvinna i 70-årsåldern är exempel på en identitet som 

har tystats. 

 Precis som Skolverkets rapport (2009) visar är vissa normer mer dominanta och bidrar till 

den sociala maktrelationen. Skolverkets undersökning visade också att diskriminering och 

trakasserier för det mesta sker i skärningspunkten mellan maktrelationer baserade på kön, 

sexualitet, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder. Att befinna sig utanför den 

normerande gruppen och i en sådan skärningspunkt exempelvis kristen, rullstolsbunden och 

kvinna ökar risken för diskriminering (Skolverket, 2009:11).  

 Carlson och von Brömssen (2011) argumenterar för att vid analyser så kan olika 

schablonbilder framträda och dessa behövs problematiseras och diskuteras för att inte 
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reproducera fördomar (2011:17). Borgström (2012) skriver att utformandet prov innebär 

komplexa utmaningar och didaktiska val vilka påverkas, likt övriga delar av skolan, av såväl 

sociohistoriska och kulturella sammanhang såsom institutionella.  Även provets syfte varierar 

och varje prov är på så sätt ett uttryck för värderingar, val och analyser om hur mål och syfte 

nås på bästa sätt. Prov måste innefatta delar så att de verkligen ger möjlighet att uppnå sitt 

syfte, att pröva det som avses att pröva (Borgström, 2012:1). Detta ställer onekligen höga 

krav på den som är provkonstruktör och verksam i skolan. Precis som Martinsson och 

Reimers skriver så måste vi granska normerna till att börja med för att komma åt kränkningar, 

trakasserier och diskriminering i skolan (Martinsson & Reimers 2014, s.29 f). Genom att 

kritiskt granska lär vi oss att se vilka normer det är som vi behöver ifrågasätta, som i detta fall 

den manliga, eller den heteronormativa. För då får vi också syn på att de funktionsnedsatta 

och de med könsöverskridande identitet är marginaliserade och deras röster tystade. 

(Martinsson & Reimers 2014, s.29 f). 

5.5 Avslutande diskussion  

Att stirra sig blind på fasta kategorier, som exempelvis diskrimineringsgrunderna, är inte helt 

oproblematiskt eftersom det riskerar att vidmakthålla strukturer och kategorier i samhället. Vi 

riskerar att förlora den dynamik som innefattar sociala relationer och det mellanmänskliga 

samspelet. Kategorierna och strukturerna uppfattas lätt som isolerade och statiska vilket inte 

motsvarar verklighetens komplexitet. Ingen människa består av endast en kategori och ingen 

människa är fast i sina kategorier livet igenom. Vi existerar alla i skärningspunkten mellan 

normer, kategorier och föreställningar om ”den andra”. Alla människor och så även de elever 

som är mottagare av de undersökta texthäftena har många olika och komplexa identiteter som 

inordnas under kategorier som i sin tur skapas utifrån normer. Eleverna som är mottagare av 

texterna existerar således i skärningspunkten mellan kateorierna. Olikhet beskrivs ofta som 

något positivt men samtidigt så rymmer denna föreställning ofta en idé om hierarkier och 

maktrelationer. En undersökning av detta slag kan därför kännas som ett sätt att befästa de 

kategorier som skapas i samhället.  

 I det att jag som forskare pekar ut kategorier ingår också en makthandling genom att jag 

samtidigt lyfter fram det som anses norm och det som anses annorlunda eller avvikande. ”Den 

andra” görs till något annorlunda och problematiskt i själva handlingen och ger kanske 

återigen den normerande gruppen makten att avgöra vem, vilka och vad som tolereras. Det är 

mycket viktigt att vara medveten om och det viktiga arbetet börjar egentligen först där, när vi 
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vänder blicken mot oss själva, mot normen och de rådande hierarkierna. Det är först när 

normen utsätts för kritik och vi börjar problematisera gränsen mellan vi och ”den andra”, 

mellan det normala och det avvikande som vi kan förstå vad som möjliggör diskriminering. 

Det är inte kategorierna i sig eller kategoriseringen som kränker eller skadar utan det gör 

hierarkin och de rådande normerna. Därför är det viktigt att få syn på den rangordning mellan 

individer och grupper som normerna skapar. Speciellt om vi begrundar att tillgången till makt 

har en direkt koppling till normer. Det är därför jag anser att det är viktigt att göra denna typ 

av analys, där kategorierna får synliggöra de rådande normerna. Det handlar om att få syn på 

den egna rollen och problematisera den egna praktiken. Det är lika viktigt för de som har i 

uppdrag att sätta samman nationella provets texthäften som det är för lärare, 

läroplansförfattare och egentligen alla som verkar i det demokratiska samhället. Vi måste alla 

fundera över vår egna normpositionering, men det handlar inte om att skapa ett normlöst 

samhälle. Det finns sociala normer som vägleder oss i hur vi ska behandla andra människor 

och hur vi ska tänka i olika frågor. Martinsson och Reimers (2014) skriver att med normerna 

blir världen begriplig. Normerna får oss att förstå vår egen roll i ett visst sammanhang och det 

är normerna som gör oss begripliga för oss själva och andra (Martinsson och Reimers, 

2014:21). Det handlar om att synliggöra normerna och att förstå att normer och föreställningar 

om ”de andra” kringskär människors handlingsutrymme.  

5.6 Utvärdering av metod och material och vidare forskning 

Syftet med denna undersökning var att studera vilka diskrimineringsgrunder som kommer till 

uttryck och i vilken mån de förekommer för att sedan diskutera resultatet med hjälp av 

begreppen norm och den andra. Delar av forskningsfrågan kan säkerligen besvaras med andra 

analysmetoder som exempelvis en kvalitativ textanalys. Då hade dock materialet blivit 

begränsat och reliabiliteten hade påverkats. Reliabiliteten ökar med det tydliga kodschemat 

eftersom en annan forskare kan göra om undersökningen och komma fram till samma resultat. 

Studiens validitet, om studien empiriskt undersöker det den säger sig vilja undersöka, skulle 

kunna ifrågasättas utifrån de materialbegränsningar som gjorts. Bilder och grafisk utformning 

har inte undersökts. Jag anser inte att det är säkert att validiteten ökar om analysen även 

innehåller de bilder som ingår i texthäftena. Bildanalys av diskrimineringsgrunderna riskerar 

att bli vaga och baseras på stereotypa antaganden om personers utseende som till exempel vad 

som är han/hon/hen, könsöverskridande uttryck eller viss etnisk tillhörighet. Den 

kategoriseringen är svår att göra utan att utgå från allt för stereotypa och subjektiva tolkningar 
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som riskerar att i sig bli diskriminerande och istället mäta något närliggande eller helt annat 

än det som avses. Utifrån ovanstående resonemang vill jag ändå förtydliga att 

undersökningens resultat förändras av att bilderna inte studerats. Det kan finnas kategorier i 

bilderna som inte kodats och därför uteblivit i resultatet. Det skulle vara mycket intressant och 

betydelsefullt att göra även en bildanalys av materialet. En sådan analys kan visa på andra 

aspekter och berika förståelsen ytterligare. Undersökningens frågor och syfte hade dock 

behövts förändras för en sådan undersökning. 

 Att undersöka normer, hierarkier och diskriminering och dess inflytande över skolan och 

det demokratiska uppdraget är ytterst viktigt. Det gäller alla som är verksamma i skolans 

organisation. När denna undersökning påbörjades fanns ingen tidigare forskning på specifikt 

nationella provens texthäften. Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk utför egna studier men utöver det fanns ingen forskning att luta sig mot eller 

ifrågasätta. Det är alltså ett forskningsområde som behöver växa, utvecklas och kompletteras. 

Resultatet av denna undersökning skulle behöva, som sagts ovan, även inkludera bilder och 

grafisk utformning. Resultatet skulle också gynnas av en kvalitativ studie. En intervjubaserad 

studie av elevernas upplevelser av texthäftena skulle också kunna bli avstamp för ytterligare 

viktig forskning.   
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