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1 INLEDNING 
 

Kvinnor och män har börjat intressera sig för jämställdhet i hög grad under det senaste året. 

Den främsta orsaken till det är rörelsen #MeToo som först har väckt diskussion i slutet av 2017. 

Konsekvensen av det har blivit bland annat att medvetenheten om sexuella trakasserier har ökat 

och arbetsplatser försöker sluta vardagssexismen (Söderlund 2017 [www]). Många tyckte att 

vårt finska samhälle redan var jämlikt men braskande rubriker om missförhållanden mellan kön 

bevisar upprepade gånger någonting annat. #MeToo har kanske börjat någonting stort men det 

kan vi inte veta ännu. 

 

Women are often powerful at home, where one deals with them as known individuals. Yet their 

social dignity is vulnerable once they leave the house—or the sphere of womanly activities: 

marketing and beauty culture—and once they are placed in situations in which they are in direct 

competition with men. (Wilson 2004:94) 

 

Jämställdhet behandlas också i denna avhandling. Jag blev inspirerad av temat när jag gjorde 

min lärarpraktik på universitetets övningsskola i Uleåborg år 2016. Två medstuderande, 

Timonen och Sirén (2016), skrev då en seminarieuppsats Tytöt ja tyttöys Spotlight – 

oppikirjoissa [sic!] om flickor och flickskap i två högstadieläroböcker i engelska på kursen 

Ainedidaktinen tutkimus. Timonen och Siréns resultat blev upprörande eftersom 

könsstereotyper förekommer starka i materialet även om böckerna har utgivits 2014. Då 

bestämde jag mig för att genomföra en studie över en ny läroboksserie och ta reda på hur 

kvinnor och män framställs i serien. Jag ville ytterligare utreda på vilket sätt genus och kön kan 

vara synliga i läroböcker och hur genus och kön tas i beaktande i skolan. Som material i denna 

avhandling använder jag gymnasieläroboksserien Fokus som efterföljer den nyaste läroplanen 

för gymnasieutbildning för ungdomar. 

 

Sverige är känt för att vara ett av de mest jämställda länderna i världen, såsom nordiska regionen 

i sin helhet; jämställdhet är ett grundläggande värde för oss alla och den vill främjas (NS 2018 

[www]). Presenterar finska gymnasieläroböcker i svenska samma idé om den nästan 

ideologiska, nordiska jämställdheten? Förvånad över Timonen och Siréns resultat antar jag att 

könsstereotypa läromedel fortfarande är utgivna och därigenom ansedda som godtagbara. 

 

Denna avhandlings tema är viktigt eftersom det handlar om jämställdhet mellan kön, och 

dessutom har få studerat gymnasieläroböcker i svenska ur genusperspektiv i Finland. Alla är 
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jämlika och värda att få mångsidig representation i olika medier – inte minst i läromedel 

eftersom utbildning är obligatorisk för alla barn till 16 års ålder. Varje generation blir mer och 

mer medveten om missförhållandet, man vill komma loss från vardaglig sexism på offentliga 

och privata platser (se t.ex. Bates 2014; Öhman 2016; Munukka & Kurki 2018 [www]) och det 

finns efterfrågan på inkluderande och genuskänsliga läromedel samt även jämställdhetsfostran 

(se t.ex. Jääskeläinen, Hautakorpi, Onwen-Huma, Niittymäki, Pirttijärvi, Lempinen & Kajander 

2015; Tane 2018 [www]). Några steg har redan tagits i den riktningen: till exempel varje finsk 

elev som gick i nian våren 2017 fick boken Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä av 

Chimamanda Ngozi Adichie (2014) som en del av jämställdhetsfostran i skolorna (HS 2016 

[www]). 

 

 

1.1 Syfte 

 

Vad jag intresserar mig för i denna pro gradu-avhandling är att observera hur kvinnor och män 

framställs i en gymnasieläroboksserie. Mitt syfte är att redogöra hur genus framgår av 

läsestyckenas huvudpersoner. Är huvudpersonerna stereotypiska eller förenklade? Vad får 

läsaren veta om dem? Finns det någonting exceptionellt eller upprepande? 

 

Först redogör jag allmän teori om genus, kön och könsstereotyper, varefter jag diskuterar vad 

man har sagt om jämställdhet mellan kön på officiell nivå. Efter det behandlar jag läroböcker i 

allmänhet och berättar hur man kan skapa dem på ett genuskänsligt sätt. Analyskapitlet 

koncentrerar sig på gymnasieläroboksserien Fokus, rättare sagt i de fem första kursböckerna av 

serien och deras läsestycken. Jag vill utreda hurdana huvudpersonerna i läsestyckena är och om 

läroboksserien är genuskänslig inom de ramar som ges i teoridelen. 

 

 

1.2 Material 

 

Det analysmaterial som jag använder mig av är gymnasieläroboksserien Fokus av förlagsbolag 

Otava. Jag har valt att analysera de kursböcker som används på de obligatoriska B1-kurserna i 

svenska på gymnasiet i Finland eftersom majoriteten av gymnasister stöter på dem under sina 

gymnasieår. I denna avhandling innebär det att analysmaterialet består av läsestyckena i 

kursböckerna 1–5. Fokus var mitt val för lärobokserie därför att den också används på Oulun 
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normaalikoulu där jag gjorde min lärarpraktik, även om jag själv inte har undervisat 

gymnasister. Det andra alternativet kunde ha varit Precis av Sanoma Pro. Läroboksserien 

Fokus, såsom Precis, efterföljer den nyaste läroplanen för gymnasieutbildning för ungdomar. 

Båda serier innehåller sju böcker, en för varje obligatorisk och nationell fördjupad B1-kurs i 

svenska. 

 

Jag fokuserar endast på läsestyckena i denna avhandling. Det finns sammanlagt 28 läsestycken 

i kursböckerna 1–5 i Fokus-serien: sex i kursböckerna 1–3 och fem i kursböckerna 5–6. Med 

läsestycke hänvisar jag till den längre textbiten som finns i början av varje numrerat kapitel. 

Läsestycken är oftast de som man läser mest noggrant under lektionerna och hemma enligt mina 

egna erfarenheter som gymnasist och lärarpraktikant. Varje läsestyckes huvudrubrik, 

sidnummer och huvudpersoner har listats i bilaga 1. Fokus-böckernas innehåll är alltid indelat 

på samma sätt. Bilaga 2, som är en kopia av innehållsförteckning i Fokus kurs 3, är ett exempel 

på hur innehåll vanligen ser ut i Fokus-böckerna. Böckerna börjar alltid med kapitel som säkrar 

en mjuklandning till lärokursen. Gymnasisten får upprepa grundgrammatik, ordförråd och uttal. 

Efter det finns det kapitel, övningar, temaordförråd och grammatik som handlar om kursens 

innehåll. Bilagor 2–4, som är exempel på innehållet i läroböckerna, har tillagts till avhandlingen 

med tillåtelse av Otava. 

 

Jag förkortar kursböckerna som ”F + kursnummer”. Till exempel F1 syftar på boken Fokus 

kurs 1. Om det finns ett snedstreck och ett annat nummer efter ”F + kursnummer”, såsom F1/2, 

syftar det andra numret på ett visst läsestycke. I föregående exempel betecknar koden 

läsestycket ”2 En ny dag varje dag” i Fokus kurs 1. Detta sätt använder jag i analyskapitlet.  

 

Under den första B1-kursen i svenska ”Min svenska (RUB11)” reflekterar gymnasister över 

svenskans betydelse i sitt eget liv, nu och i framtiden. Teman som behandlas relaterar till de 

ungas intressen och språkbruk. Den andra kursen ”Välbefinnande och mänskliga relationer 

(RUB12)” handlar om gott liv och vilken betydelse välbefinnande och mänskliga relationer har 

i en människas liv. Gymnasisterna får också reflektera över vilka förändringar teknologi och 

digitalisering har inneburit för kommunikation och välbefinnande. Under den tredje kursen 

”Kultur och medier (RUB13)” lär gymnasister känna aktuella och ur de ungas synvinkel 

intressanta finlandssvenska och andra nordiska kulturfenomen och medier. Den fjärde kursen 

”Vår mångskiftande livsmiljö (RUB14)” handlar om den kulturellt mångskiftande livsmiljön 

och aktuella fenomen i samhället. Under den femte kursen ”Studie- och arbetsliv på svenska 
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(RUB15)” undersöker gymnasister möjligheterna att studera och arbeta på svenska samt 

bekantar sig med möjligheterna att delta i nordiskt och annat internationellt samarbete. (GLP 

2016:105) 

 

 

1.3 Metod 

 

Min analys tar sin utgångspunkt i Andrée Michels (1986:49ff.) analytiska checklista för att 

igenkänna sexism i läroböcker. Jag har tillämpat checklistan att passa bättre för denna 

avhandling men idéen bakom den är samma. Metoden jag använder är kvalitativ 

innehållsanalys. Denna forskningsmetod används om man vill analysera skrivet, verbalt eller 

visuellt material. Innehållsanalysen kan därmed nyttjas som en vag teoretisk ram när materialet 

har kategoriserats, fått något tema eller typindelats enligt det fenomen som intresserar 

skribenten. (Tuomi & Sarajärvi 2009:91ff.) 

 

Michel har indelat sin analytiska checklista i tre delar, och en av delarna beskriver kvalitativ 

metod för att analysera läroböcker. Denna metod passar för att hitta och analysera sociala 

referenser, aktiviteter samt socialt och emotionellt beteende som kan förekomma i läroböcker 

(se avsnitt 2.1.3 och 2.3.3). Jag observerar och närläser mitt analysmaterial om det finns samma 

drag som stämmer överens med innehållet i Michels kvalitativa kategorier. Därefter analyserar 

jag dessa drag: jag iakttar vad som berättas om varje person och ser om det finns stereotypa 

mönster som upprepar sig. Som hjälp använder jag aktuell statistik om finska kvinnor och män, 

flickor och pojkar samt Utbildningsstyrelsens (2011) promemoria om anvisningar för jämställt 

innehåll i läromedel (se avsnitt 2.3.4). 

 

Vid sidan av den kvalitativa innehållsanalysen för jag statistik över mitt material. Syftet med 

det är att komplettera innehållsanalysen och se till om det finns något omaka maktförhållande 

i antalet kvinnor och män. Jag iakttar både texter och illustrationer i varje läsestycke. 

Huvudvikten i denna avhandling ligger vid den kvalitativa metoden och därför blir statistiken 

kort och översiktlig. 
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1.4 Tidigare forskning 

 

Det har inte skrivits några pro gradu-avhandlingar som behandlar läroboksforskning ur 

genusperspektiv i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet. Jag kunde endast hitta en 

avhandling med samma tema i nordiska språk vid Tammerfors universitet. Satu Prusi (2017) 

har med hjälp av diskursanalys analyserat hur kön och genus konstrueras i två läroböcker i B1-

svenska i den finska grundskolan. Prusis resultat avslöjar att män dominerar och kvinnor är 

traditionella och ojämställda i materialet. (Prusi 2017:73) Det finns även avhandlingar ur 

genusperspektiv i andra läroämnen vid andra universitet, till exempel Marketta Kosunen (2001) 

har forskat läroböcker i musik, Elina Kallio och Maija Rehn (2003) i matematik, Tetta 

Korhonen (2010) i religion och livsåskådningskunskap, Sanni Mikander och Katja 

Ruotsalainen (2010) i lågstadieläseböcker och Leena Urho (2015) i historia. Alla har fått samma 

resultat: män dominerar och könsstereotyper upprepas i materialen. 

 

Liisa Tainio och Tiina Teräs (2010) har skrivit rapporten Sukupuolijäsennys perusopetuksen 

oppikirjoissa (sv. Könsdisposition i läroböcker för den grundläggande utbildningen [egen 

översättning]) som blev beordrad av Utbildningsstyrelsen. Tainio och Teräs har tagit reda på 

hur kön framställs och bildas i läromedel för den grundläggande utbildningen. Rapporten 

resulteras i ojämn könsfördelning: det finns fler män, pojkar och maskulina figurer i texter och 

bilder än kvinnor, flickor och feminina figurer. Även olika minoriteter är underrepresenterade.  

 

Genus började först forskas vid amerikanska universitet, men nu för tiden finns det över 900 

studieprogram, fakultet och forskningscentrum över hela världen där man kan studera 

genusvetenskap (Korenman 2017 [www]). Genus forskas också i Finland och Sverige. I Finland 

finns till exempel HILMA, som är ett nätverk och samarbetsinitiativ mellan finska universitet, 

och Sällskapet för kvinnoforskning i Finland (SUNS), vars uppgift är att främja 

kvinnoforskningen och att göra kvinnovetenskapen känd i landet. I Sverige finns Nationella 

sekretariatet för genusforskning vars uppdrag är att öka genomslaget för forskning och kunskap 

om genus och jämställdhet. Nordens största referee-granskade tidskrift för aktuell 

tvärvetenskaplig genusforskning, Tidskrift för genusvetenskap (TGV), är också svensk. Mellan 

de nordiska länderna verkar Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) som är ett 

nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 
 

Genusperspektiv är ett nyckelbegrepp i denna avhandling. På sidan Nationella sekretariatet för 

genusforskning (NSFG 2016b [www]) förklaras genusperspektiv med hjälp av några frågor: 

Vilka föreställningar om kön förmedlas medvetet eller omedvetet i texter, bilder och åsikter 

som möter oss? Vad berättas och vad berättas inte? Vem berättar och vem berättar inte? Varför 

berättas just detta och inte någonting annat? Genusperspektivet hjälper att ifrågasätta, utmana 

och förändra normer och föreställningar om kön. I denna uppsats talar jag i alla fall mest om 

kön som binär för enkelhetens skull även om det finns fler än bara två kön (Seta 2015:3). 

 

 

2.1 Teori om genus och kön 

 

I detta avsnitt diskuteras begreppen genus och kön: vad de betyder, hur man kan använda dem 

och hur begreppens innehåll skiljer sig från varandra. Diskussionen fortsätter med ett avsnitt 

om sexistiska stereotyper som kopplas till kvinnor och flickor samt män och pojkar. Även de 

sexistiska stereotypernas funktion och konsekvenser behandlas. Nedan förklaras några centrala 

begrepp som hör ihop med både genus och kön. 

 

Cisperson betyder en människa som inte är en transperson, det vill säga hens kropp, juridiska 

kön och könsidentitet hänger ihop. Transperson är istället ett paraplybegrepp för mångfalden 

av identiteter, grupper och personer som identifierar sig med begreppet trans. Transpersoners 

könsidentitet och/eller könsuttryck stämmer inte överens med det juridiska könet som man har 

fått vid födelsen. En människa kan kalla sig för ickebinär om hen identifierar sig som mellan 

eller bortom kvinna–man-uppdelningen av kön. Begreppen intergender eller genderqueer kan 

också användas i stället för ickebinär. Intersexualism är en medicinsk diagnos som man får om 

hens kropp bryter mot samhällets normer för könade kroppar. Intersexualism är således inte 

samma sak som att vara en transperson. (Transformering.se 2016 [www]) 

 

Feminism är både en rörelse och en ideologi som verkar för jämställdheten mellan kön. 

Ursprungligt var feminister kvinnor som ville ha samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter som män – de ville helt enkelt förbättra kvinnornas position i samhället –, men nu 

för tiden handlar feminismen mer om kön. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter oberoende av hur man identifierar sig eller vilka kromosomer man är född med. 
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Rosa Meriläinen och Saara Särmä (2016:113) sammantränger att ideologin framför allt handlar 

om frihet, om att kunna uttrycka sig fritt på så sätt som man själv önskar. ”Feminism handlar 

också om att inkludera andra diskriminerade grupper, som till exempel rasifierade, 

funktionsbegränsade och HBTQI-personer”, påminner Peppe Öhman (2016:10). (Se t.ex. 

Butler 2006; Juntumaa, Korkeaoja, Meriläinen, Moisio & Nuorgam 2016; Öhman 2016; 

Tjejjouren.se 2018 [www].) 

 

 

2.1.1 Genus 

 

Ordet genus kommer från latin och betyder slag, sort, släkte och kön. Utöver dess lingvistiska 

betydelse är ordet även ett könsrollsbegrepp. Enligt Institutet för hälsa och välfärd i Finland 

(hädanefter kallad THL) betonar genus att kön är en social konstruktion som kan variera 

beroende på tid och rum. (Hirdman 2001:11f.; THL 2017 [www]) Yvonne Hirdman (1988; 

2001), en svensk historiker och feminist, tog först begreppet i bruk i Sverige på 1980-talet som 

översättning till engelskans gender. Gender började användas i amerikansk psykologisk 

forskning på 1960-talet därför att det skulle finnas ett ord som syftar på socialt kön. Engelskans 

sex ’kön’ används för biologiskt kön. (Beckman 2009:18; NSFG 2016a [www]) THL 

rekommenderar ändå att det oftast är tydligare i Finland att använda kön eller jämställdhet i 

stället för genus (THL 2017 [www]). 

 

Genus kan användas i olika sammanhang och på olika sätt. Man kan börja reda ut betydelser 

genom att först skilja på begreppen genus och könstillhörighet. Könstillhörighet används för 

den biologiska uppdelningen i kvinnor och män medan genus betyder alla normer, 

föreställningar, uttryck och egenskaper som samhället tillskriver dem. (NSFG 2016a [www]) 

Enligt Hirdman (1988:51) är genussystemet en dynamisk struktur – ett slags nätverk av 

processer, föreställningar och förväntningar –, och det finns två grundläggande logiker i det: 

 

1. Dikotomin, det vill säga isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas. 

2. Hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, därmed utgör de normen 

för det normala och det allmängiltiga. 

(Hirdman 1988:51) 
 

Dessa principer, dikotomin och hierarkin, har tillkommit kulturellt och förändrats historiskt. I 

det moderna samhället finns det också tendenser som ständigt ifrågasätter dessa principer; 
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kvinnorörelsen och jämställdhetspolitiken i Finland och Sverige har befrämjat sådana tendenser 

och framkallat förändringar. (Lahelma 1995:51f.) Trots det har ingenting hänt i vissa fall. Våren 

2016 skriver New York Magazine om hur amerikanska studerande uppfattade könsroller år 

1980 i jämförelse med studerande idag, och det visar sig att det inte finns någon skillnad. 

(Öhman 2016:31) 

 

Hirdman (1988:51) vill att vi glömmer frågan ”varför finns ett sådant system” vid det tidigare 

presenterade genussystemet. Logiken förleder oss att tro att ett generellt förtryck måste ha en 

generell förklaring, även om det inte går på det viset. På grund av denna logik måste 

kvinnoforskningen ofta värja sig mot två slags ovetenskapliga förklaringar. Den ena är den 

banala, biologiska, vardagliga, darwinistiska och sociobiologiska förklaringen, såsom att 

mannens hjärna väger i genomsnitt 50 gram mer än kvinnans och därför är kvinnor mindre 

utvecklade än män. Den andra är den konspiratoriska förklaringen som kan ha biologiska 

nyanser, såsom att mankönet alltid är ont och vill bibehålla kvinnor i en sämre position. 

(Hirdman 1988:51; Hirdman 2001:32) 

 

Judith Butler (2006) är en amerikansk filosof och känd teoretiker inom feminismen, och hon 

har presenterat påståenden om genuset i sitt verk Hankala sukupuoli. Huvudidén är att 

könsidentiteten bildas och förändras genom livet, och därför är begreppet biologiskt kön inte 

entydigt och omfattande eftersom kön består av olika dimensioner. Man brukar även avskilja 

könet från alla andra relevanta samband, såsom från klass och etnicitet. Detta är varför vi 

behöver genus. Trots allt framhäver Butler att ett kön bara finns i förhållandet till ett annat kön 

– med andra ord är ett kön inte ett kön om det är ensamt, utan det behöver ett par, en motsats. 

(Butler 2006: 51, 54ff.) 

 

 

2.1.2 Kön 

 

Kön är ett mångsidigt begrepp eftersom det kan syfta bland annat på anatomi, förväntningar, 

könsidentitet och normer. Hur man ser på kön är vanligen bundet med ens kultur, men kön är 

också fysiskt, biologiskt och psykiskt bestämt. (Beckman 2009:23; THL 2017 [www]) 

Dessutom tänks det generellt att det bara finns två kön, man och kvinna, även om könsmångfald 

(även mångfalden av kön) är helt normal (Seta 2015:3). Enligt en formulering av Simone de 
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Beauvoir blir en människa en man eller en kvinna i en normerande social process, inte vid 

födelsen (Butler 2006:57; Beckman 2009:18). 

 

Att det bara finns två kön kallas för tvåkönsnormen. För ickebinära människor kan det vara 

besvärligt eftersom samhällen vanligen är byggda enligt normen: till exempel toaletter och 

omklädningsrum indelas för två kön, kvinnor och män. Man har vanligen förväntningar på kön 

och dessa kallas för könsnormer: till exempel pojkar förväntas att gilla ishockey och slarva med 

modersmål medan flickor förväntas att gilla klädmode och vara duktiga i hemkunskap. Vi vet 

att dessa är bara generaliseringar och både flickor och pojkar avviker från dessa slags 

förväntningar. (Gustavsson 2012:76f.) 

 

Kön har flera olika dimensioner, och dessa dimensioner kan variera hos en människa. 

Dimensionerna står inte ensamma utan alla har något att göra med varandra. (Beckman 

2009:18f.) Nedanför behandlas och definieras några av de vanligaste dimensionerna, det vill 

säga biologiskt, psykiskt, fysiskt, socialt, juridiskt och språkligt kön. 

 

Biologiskt kön syftar på kroppsliga och medicinska dimensioner av kön, såsom anatomi, 

kromosomer och hormoner. I stället för att betona den biologiska dimensionen av kön 

rekommenderar THL att använda till exempel uttrycket ”kön definierat vid födelsen”. (THL 

2017 [www]) Att anta ens kön baserat på det biologiska könet kan vara både falskt och oartigt 

om människan i fråga till exempel är transsexuell eller ickebinär. Psykiskt kön är hur människan 

själv upplever sig att vara. Det har med könsidentitet att göra som betyder könet man känner 

sig som eller könet man vill att andra ska tänka att man har. Fysiskt kön eller könsuttryck 

hänvisar till hur man ser ut, och det hör närmast ihop med psykiskt kön. Människans utseende 

kan även signalera olika psykiska könskaraktärer och specifika sexuella intressen. (Beckman 

2009:18f.; Gustavsson 2012:76f.; Funkisprojektet 2017 [www]) 

 

Socialt kön (ibland kulturellt eller socialt konstruerat kön) används när man talar om normer, 

förväntningar och betydelser som kopplas till kön (Beckman 2009:18; THL 2017 [www]). 

Normerna, förväntningarna och betydelserna varierar mellan kulturer men de är oftast binära i 

västvärlden. Några västerländska urfolk, såsom samer, har trots allt begreppet two-spirit för att 

beskriva personer som bryter mot normer för kön, men begreppet är bara för dem som tillhör 

ett sådant folk (Transformering.se 2016 [www]). Juridiskt kön betyder hur personens kön 

definieras i lag, det vill säga vad som står i personnumret eller i passet. I Finland och Sverige 
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finns det två juridiska kön, man och kvinna, även om det finns människor som inte kan 

definieras medicinskt som man eller kvinna. (NSFG 2016a [www]; THL 2017 [www]) I några 

länder, såsom i Kanada och Tyskland, har könsneutrala legitimationer emellertid införts eller 

de håller på att införas. Det betyder att det då kan finnas X i stället för de vanliga variationerna 

M eller F i ens pass (Kähkönen 2017 [www]; Takkunen 2017 [www]). Språkligt kön betyder 

om man är hen, den, hon eller han när man pratar om en människa i tredje person. Några vill 

också bli omnämnda med förnamn i stället för pronomen. (Transformering.se 2016 [www]; 

Funkisprojektet 2017 [www]) 

 

 

2.1.3 Stereotyper 

 

Svensk ordbok (2009 [www] s.v. stereotyp) definierar ordet stereotyp ”som förekommer i 

samma form som tidigare företeelser av samma typ och därför kan verka alltför förutsägbar 

<vanligen nedsätt>” och ”uppsättning starkt förenklade föreställningar om viss företeelse 

särskilt i fråga om viss kategori människor”. Vi har alla förväntningar på vad som känns som 

normalt beteende för kvinnor och män, flickor och pojkar, även om vi inte alltid är medvetna 

om dem. Förväntningarna varierar också mellan kulturer (se t.ex. Schneider 2004:445). Vem 

klär sig i kjol? Vem tjatar mest? Vems färg är rosa? 

 

Stereotyperna gäller inte bara könen utan också sexuell läggning, nationalitet, hudfärg, vikt, 

utbildning och så vidare. Enligt Michael Pickering (2001:4) är stereotyperna oftast felaktiga 

eftersom de föreställer en social grupp som homogen. Bosse Angelöw och Thom Jonsson 

(1990:103) berättar att vi drar slutsatser och lägger till ”andra personlighetsdrag som vi anser 

är relaterade till dem vi först uppfattat”. Dessa personlighetsdrag och stereotyper har vi i många 

fall lärt oss av andra, främst från dem som betyder mycket för oss och därmed lätt kan påverka 

oss. Ju äldre vi blir, desto lättare kan vi ifrågasätta och bedöma riktigheten av påståenden. 

(Angelöw & Jonsson 1990:105) 

 

Andrée Michel (1986), en fransk sociolog och feminist, tar upp att sexistiska stereotyper, såsom 

rasistiska stereotyper, har en social funktion som sociologer har forskat. Stereotyperna är ett 

svepskäl att bibehålla en viss grupp i sämre position bland annat ekonomiskt, kulturellt, socialt 

och politiskt. De sexistiska stereotyperna påverkar negativt både flickor och pojkar men 

flickorna mycket mer som ”sämre kön”. (Michel 1986:17, 24) De sexistiska stereotyperna 
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fungerar enligt en stark binärlogik, det vill säga det finns bara två kön och de är motsatser till 

varandra. Kvinnor är definierade med egenskaper som är förbjudna för män, och män är 

definierade med både positiva och negativa egenskaper som är förbjudna för kvinnor. Män 

associeras vanligen med fler positiva egenskaper än kvinnor, såsom mod, intelligens, 

självförtroende, professionell kompetens och effektivitet. Kvinnor antas sakna dessa 

”maskulina” kvaliteter. Kvinnor och flickor uppskattas bara i emotionella, moderliga och 

hemrelaterade roller. (Michel 1986:16f.; Schneider 2004:438, 443) 

 

De sexistiska stereotyperna blir en källa för vidare diskrimination mellan könen. Små barn har 

inte kunskaper att göra avseende på stereotyperna, så de kan lära sig att sätta ihop mystiska 

kvaliteter med pojkar och nedvärdera flickor. (Michel 1986:23) Michel påpekar att 

stereotyperna stjäl flickornas självständighet, begränsar deras utveckling, och stannar på vägen 

till jämställda möjligheter. På samma sätt isolerar medier och barnlitteratur män och pojkar från 

sina känslor och naturliga emotioner, vilket också förorsakar obehag. Exempel på de sexistiska 

stereotyperna kan variera. Michel tar upp de stereotyper som finns i sociala referenser 

(civilstånd, familjesituation, sysselsättning och yrke), aktiviteter (hushållssysslor, barnskötsel, 

professionella aktiviteter på jobbet, politiska eller sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter, 

expedition eller äventyr och idrott) och socialt och emotionellt beteende (positiva eller negativa 

känslor, motstånd mot grupptryck, svaghet och styrka hos karaktär). (Michel 1986:23, 50ff.) 

 

Det är stereotypt att kvinnor framställs som gifta hemmamammor medan män är familjens 

överhuvud som försörjer familjen. Det är också stereotypt att män inte är beskrivna som pappor, 

speciellt om det ändå finns mammor, eftersom både kvinnor och män borde kunna fylla de krav 

som kan ställas på en förälder. Om kvinnor framställs att vara med i arbetslivet, arbetar de inom 

lågavlönade branscher som bara är förlängning av kvinnors traditionella roll hemma. Exempel 

på sådana yrken är barnskötare, sjuksköterska, sömmerska, frisör och barnträdgårdslärare. 

Yrkesbenämningar som läkare, advokat eller chef lämnas utan beaktande. Kvinnor är även 

generellt de som sysslar med enkla och upprepande arbetsuppgifter, medan män är de som ger 

befallningar till andra och kan vara initiativkraftiga. (Michel 1986:50ff.) 

 

Vardagliga aktiviteter avslöjar också en stereotyp tankevärld. Hushållssysslor såsom att städa, 

laga mat och handla har traditionellt betraktats som kvinnors sysslor. Kvinnor ses också ha 

ensamrätt på att ta hand om unga barn eftersom de tillbringar mer tid tillsammans än män och 

barn. Därutöver finns det en stereotyp att kvinnor deltar i material och emotionell välfärd för 
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sina barn (att mata, tvätta, klä, uppmuntra, trösta osv.) medan män står för frågor som gäller 

auktoritet (att svara på barns frågor, presentera nya saker, hjälpa att läsa ut problem osv.). 

(Michel 1986:51) Om män framställs som matlagare, är de oftare kockar än pappor som lagar 

mat åt sina barn. Det kan ses till exempel på teve och andra medier där de flesta kändiskockar 

är av det manliga könet (Harris & Giuffre 2010:61ff.). 

 

Om man jämför pojkars och flickors hobbyer, beskrivs pojkarnas sysslor vanligen som 

initiativkraftiga, djärva och fulla av ivrighet. Flickornas hobbyer är beskrivna mer eller mindre 

passiva, upprepande och blygsamma – i brist på initiativ med andra ord. Kanske därför är 

äventyrare, upptäcktsresande och idrottare vanligen män om man måste ge exempel, fastän det 

också finns motsvariga historiska och nutida förebilder av det kvinnliga könet. Konstnärliga 

hobbyer såsom sång, dans, musik, teater och underhållning anses ändå stereotypt vara 

kvinnliga. Karikatyrer av kvinnor framställer härutöver kvinnor som ömma eller onödigt 

emotionella, medan karikatyrer av män framställer män som aggressiva, våldsamma, grälsjuka 

och känslokalla. (Michel 1986:52f.) 

 

 

2.1.4 Hur genus och kön beaktas i skolvärlden 

 

Lärare och elever studerar, lär sig och undervisar i skolan som representant för sitt kön. Liisa 

Tainio, Tarja Palmu och Elina Ikävalko berättar att när lärarna i Finland frågas om skolans 

vardag och hur könet påverkar deras arbete, väcker det vanligen en avvisande reaktion: ”Jag 

behandlar flickor och pojkar på samma sätt.” ”Elevens kön påverkar inte hur jag undervisar.” 

”Det spelar ingen roll om läraren är en man eller en kvinna.” Även om lärarna tycker att de 

behandlar alla på ett könsneutralt sätt, upptäcks en annan sanning när lärarna analyserar 

ingående sina uppfattningar eller erfarenheter av lärararbetet och eleverna. Det finns stereotyper 

om flickor och pojkar även i skolan, hos läraren och eleverna själva: förslagsvis pojkar 

uppträder störande, flickor kan skriva, pojkar vill ha mer aktiviteter och flickor orkar arbeta 

flitigt på lektionerna. (Gordon & Lahelma 1992:315; Rinne 2000:236ff.; Tainio, Palmu & 

Ikävalko 2010:14f.) 

 

Skolorna är fortfarande mestadels heteronormativa institutioner i Finland. Heteronormativitet 

betyder att man vägrar se mångfalden av kön och sexualitet samt antar att en människa är 

antingen en man eller en kvinna, heterosexuell och intresserad av det motsatta könet. Det är 
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problematiskt om en skola är en heteronormativ plats som verkar för heteronormativa 

antaganden, eftersom olika familjetyper exempelvis är mer och mer vardagliga i vårt samhälle. 

Barn och ungdomar kan ha motstridiga känslor och sakna baskunskaper i hälsokunskap, om 

sexualitet och kön alltid presenteras ensidigt oberoende av kön eller sexuell läggning. 

(Lehtonen 2010:87f.) Det finns även könsregler som påverkar elever i skolan. De gäller såväl 

ålder, klass och skolframgång som kön, kroppslighet och sexualitet. Klassificeringar och roller 

kan vara till exempel ”en snäll flicka”, ”en tyst tjej” eller ”en bra elev” för flickor medan ”en 

rask gosse”, ”en högröstad pojke” eller ”en klumpig elev” för pojkar. Flickor kan klä sig i 

maskulina kläder om de vill, men pojkar får motvända blickar i feminina kläder. 

Heterosexualitet förblir en norm bland eleverna. Alla dessa klassificeringar och roller är 

kulturellt accepterade, och de styr eleverna hur de ska vara och bli som flicka eller pojke. 

(Tainio m.fl. 2010:17ff.) 

 

Skolsamfundet innefattar inte bara eleverna utan också personalen, såsom lärare, 

skolgångsbiträden, vaktmästare, kökspersonal och städare. Det är viktigt att de också kan känna 

sig trygga att vara som de är i sin arbetsplats och inte bemöta diskriminering eller något annat 

obehag på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Det påverkar allas trivsel och 

arbetsmotivation. (Gustavsson 2012:6) 

 

 

2.2 Genus, kön och jämställdhet på officiell nivå 

 

I detta avsnitt närmas teorin från ett officiellt perspektiv. Först betraktas den finska lagen om 

jämställdhet och regeringen Sipiläs jämställdhetsprogram. Även den svenska lagen observeras 

så att den finska lagen kan sättas i perspektiv. Efter de föregående punkterna granskas det vad 

Utbildningsstyrelsen har sagt om jämställdheten i den nyaste läroplanen för 

gymnasieutbildning. Sist diskuteras både den dolda läroplanen och den dubbla dolda 

läroplanen vilka har nästan samma makt i skolan som de officiella läroplanerna. 

 

 

2.2.1 Lag om jämställdhet 

 

Den finska lagen har innehållit en lag om jämställdhet mellan kvinnor och män sedan 1986, och 

den är senast uppdaterad 2017. Lagens första paragraf berättar lagens syfte: 
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Syftet med denna lag är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten 

mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. 

Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. 

(Finlex 1986:1 § [www]) 

 

Den femte paragrafen i lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (Finlex 1986 [www]) 

redogör för jämställdhet vid utbildning och undervisning. Det sägs i paragrafen att läromedlen 

i undervisningsanstalter ska stöda syftet med lagen om jämställdhet. Utbildningsstyrelsen ger 

även råd att tillverka genusmedvetna läromedel i promemorian Tasa-arvo ja sukupuoli 

oppimateriaaleissa (2011) (mer om promemorian i avsnitt 2.3.2 och 2.3.4). 

Jämställdhetspolitiken har påverkat skollagstiftningen och läroplanerna i de nordiska länderna 

sedan 1960-talet så att det finns uttalanden som framhäver jämställdheten mellan kön. Att nå 

jämställdhet mellan kön nämndes i finska lagen om utbildningens utveckling i mellanstadiet för 

första gången 1978. När man förnyade lagarna gällande grundskolan och gymnasiet 1983, 

fogades målparagrafen om att befrämja jämställdheten till lagen. (Syrjäläinen & Kujala 

2010:27) 

 

I Regeringens jämställdhetsprogram 2016–2019 påstås det i förordet att jämställdhet mellan 

kvinnor och män är en allmän värdering i Finland och att regeringen inte tar den för given (SMH 

2016:25). Programmet innehåller till och med ett helt kapitel om att jämställdheten mellan kön 

ska främjas inom utbildning och idrott (se SHM 2016:31f.). Åtgärden 4.2 är riktad mot lärare 

och andra som arbetar med undervisning och fostran: 

 

I grundutbildningen och fortbildningen av personer som arbetar med undervisning och fostran 

samt av studiehandledare inkluderas genus- och jämställdhetsmedvetna innehåll och metoder. 

Lärarutbildningsforumet samlar de centrala riktlinjerna för grundutbildning och fortbildning av 

lärare innan augusti 2016. – – (SHM 2016:31f. [min kursivering]) 

 

Den följande åtgärden 4.3 lovar att ”grundskolor och andra stadiets läroanstalters 

jämställdhetsplanering ska stödas med uppdaterade guider, utbildning och uppföljning” av 

Utbildningsstyrelsen (SHM 2016:32). Juha Sipiläs regering har således tagit ett steg framåt för 

ett mer jämställt och genusmedvetet samhälle. 

 

Finska staten intresserar sig för att mäta och föra statistik över jämställdhet i Finland. 

Statistikcentralen (fi. Tilastokeskus) är en institution som regelbundet observerar bland annat 

jämställdheten i Finland. Statistikcentralen sammanslår årligen datamaterial ur flera källor och 
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skapar statistik om finska medborgare, allt möjligt från deras hälsotillstånd till makt och 

beslutsfattande i politiken (se t.ex. Statistikcentralen 2016). Eftersom rena statistikuppgifter inte 

räcker, samlar social- och hälsovårdsministerium också in empiriska uppgifter om jämställdhet 

mellan kön och hur jämställdhet blir realiserad i samhällets olika sektorer. Resultat publiceras 

i Jämställdhetsbarometern (fi. Tasa-arvobarometri) med ett par års mellanrum (se t.ex. Attila, 

Pietiläinen, Keski-Petäjä, Hokka & Nieminen 2018). 

 

Man har en liknande lag om jämställdheten i Sverige (SR 1991 [www]) med lite olika 

betoningar i jämförelse med Finland. Den finska lagen har till exempel en separat paragraf om 

jämställdhet vid utbildning och undervisning medan den svenska lagen inte har den. Sveriges 

regering har dock gjort insatser i jämställd utbildning, och man kan läsa om dem på 

Regeringskansliets hemsida: ”Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter 

och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling” (Regeringskansliet 

2016 [www]). Det föregående påståendet följs av fem underrubriker som kastar mer ljus över 

insatserna. Dessa insatser är värdegrundsarbete, elevhälsa, förebyggande av könsstereotypa val, 

insatser för jämställdhet i högskolesektorn och att ta fram indikatorer för att mäta jämställdhet 

i utbildning (Regeringskansliet 2016 [www]). 

 

 

2.2.2 Gymnasiets läroplan 2015 

 

Gymnasieutbildningen i Finland styrs av Gymnasielag och -förordning, Statsrådets 

förordningar samt läroplaner (Utbildningsstyrelsen 2018 [www]). Den nyaste läroplanen för 

gymnasieutbildning för ungdomar, hädanefter kallad GLP, togs i bruk från och med hösten 

2016 men den utgavs redan 2015 (se Utbildningsstyrelsen 2015). 

 

Den nyaste GLP:n betonar mångsidig allmänbildning såsom tidigare. Den största skillnaden 

jämfört med den tidigare läroplanen är förnyade timfördelningar och som nyhet temastudier. 

(Oker-Blom & Hyvönen 2015 [www]) Läroämnet svenska har bevarats nästintill intakt. GLP:ns 

värdegrund är fortfarande byggd på den finländska utbildningstraditionen, det vill säga att 

utbildning och lärande möjliggör att utveckla och förnya både samhället och kulturen (eGrunder 

2015 [www]). I eGrunder sägs det att ”värdegrunden ska konkretiseras i läroplanen i frågor som 

är väsentliga för det egna gymnasiet. Värdegrunden ska genomsyra gymnasiets 

verksamhetskultur, undervisningen i alla läroämnen och organiseringen av arbetet.” Det hävdas 



19 
 

att gymnasieundervisningen ska uppmuntra till världsmedborgarskap och se den mänskliga och 

kulturella mångfalden som en rikedom och källa till kreativitet. (eGrunder 2015 [www]) 

 

Multilitteracitet (även multi-läsning eller multi-läskompetens) kom som nytt i GLP:n (Oker-

Blom & Hyvönen 2015 [www]). Multilitteraciteten betyder ”digital kompetens och förmåga att 

läsa och tolka olika slags texter” enligt Gun Oker-Blom (2016 [www]). Han påstår att 

förståelsen för språklig och kulturell mångfald samt betydelsen av att använda texter som 

eleverna möter utanför skolan vill även betonas i läroplanen. Multilitteraciteten är en viktig 

kunskap i dagens samhälle: de unga fördriver ofta tiden med sociala medier och det finns allt 

flera sätt att söka information och skaffa kunskaper i något som har väckt intresse. Alla sätt och 

källor är inte pålitliga, och därför behöver man multilitteracitet för att tillgodogöra mediernas 

innehåll mångsidigt. Även texter som gymnasister möter i skolan borde vara ”läroplansvänliga” 

men de är inte alltid det, varvid att kunna ifrågasätta till och med formella texter blir viktigt. 

Lärarna borde kunna handleda elever och gymnasister och inte vara blinda för bland annat 

studieböckernas innehåll. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, 

hädanefter kallad LP, beaktar detta eftersom den ”ålägger lärare att välja läromedel som främjar 

jämställdhet” (Jääskeläinen m.fl. 2015:21). 

 

Kön och genus saknas i GLP:n men varje gymnasium kan göra sin egen jämställdhetsplan. I 

LP:n sägs det istället att varje elev är unik i sig själv och de ska behandlas som individer och 

undervisningen ska vara genusmedveten. (Jääskeläinen m.fl. 2015:13, 18) Att vara 

genuskänslig och handla jämställt betyder ändå inte att vara enbart könsneutral eftersom könet 

är något man inte kan ignorera. Könsneutralitet kan lätt tolkas som jämställdhet, men i 

verkligheten kan man vara rädd för att skillnader, dikotomi och stereotyper mellan kön blir 

framhävda om man talar om kön (Gordon & Lahelma 1992:318; Lahelma 1995:53). 

 

 

2.2.3 Den dolda läroplanen och den dubbla dolda läroplanen 

 

Den dolda läroplanen (eng. the hidden curriculum) är ett begrepp som blev känt på grund av 

Philip Jacksons bok Life in Classrooms på 60-talet (Broady 1987:114). Den dolda läroplanen 

betyder helt enkelt den vardagliga verkligheten i skolorna: elever och lärare lär sig systematiskt 

många saker som inte har något syfte i den officiella läroplanen, till exempel förmågan att vänta 

(Broady 1987:115; Rinne 2000:224). För dem som inte kan läsa sociala situationer ordentligt 
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kan den dolda läroplanen vara ett problem eftersom de dolda kraven och förväntningarna, som 

skolan, lärarna och andra eleverna ställer på varandra, inte är uppskrivna. Genomsnittseleven 

lär sig alla dem under skoltidens lopp utan att hen fäster uppmärksamhet på det. Den dolda 

läroplanen kan inte avskaffas men den kan förändras och göras mindre dold (Broady 1987:158). 

Enligt Mette Bauer och Karin Borgs observationsundersökning finns det sex krav som är ställda 

på eleverna i klassrummet (Broady 1987:116): 

 

1. Kravet att arbeta individuellt. 

2. Kravet att vara uppmärksam. 

3. Kravet att kunna vänta. 

4. Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt. 

5. Kravet att undertrycka sina egna erfarenheter. 

6. Kravet att underordna sig lärarens osynliga auktoritet. 

 

Ett av utbildningens viktigaste syften är att förverkliga jämställdhet, men flera processer i 

skolans och uppfostrans praktik stöder inte det (Rinne 2000:235). Läroplanen kan vara 

könsneutral men den får könsspecifikt innehåll i skolans verklighet. De som utger läromedel 

samt lärare och elever ger läroplanens innehåll dess könsbundna betydelser som vi har tillägnat 

oss i vårt samhälle. Den dualistiska och hierarkiska motsättningen av könen inverkar och skapas 

i skolorna. (Gordon & Lahelma 1992:319) 

 

Vid sidan av den dolda läroplanen finns den dubbla dolda läroplanen (Einarsson & Hultman 

1984). Begreppet uppfanns så att man skulle kunna tala om hur utbildningen och uppfostran i 

praktiken förverkligar arbetsfördelning mellan kön, könssymbolik och stereotyper (se Gordon 

& Lahelma 1992). Den dubbla dolda läroplanen uppmuntrar pojkar att vara aktiva, ta upp 

utrymmet i klassrummet, genomföra uppdrag individuellt och tävla. Det har märkts att lärarna 

behandlar pojkar som individer som har intressanta tankar och åsikter. Enligt lärarna ställer 

pojkar de mest intressanta frågorna i allmän diskussion, och därför tar lärarna pojkar mer i 

beaktande. Flickor ses mer som en enhetlig grupp och deras idéer mindre märkvärdiga. (Rinne 

2000:236f.) 

 

Man kontrollerar flickor och deras kroppslighet starkare än pojkar(s). Det väntas att flickor inte 

tar upp lika mycket utrymme och att de är omärkbara. Att vara snäll, flitig och skötsam är 

förmodade kvaliteter hos flickor, vilket kan tolkas som flickors passivitet och ointelligens i den 

dubbla dolda läroplanen. Då tycks en framgångsrik skolflicka bara vara skötsam i stället för 

begåvad i andras ögon. Trots allt är dessa dolda regler inte desamma för flickor och pojkar. Om 
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en pojke beter sig mot könsstereotyper – det vill säga han beter sig ”flickaktigt” –, ställer han 

sig i sämre position än en flicka som beter sig ”pojkaktigt”. En pojkaktig flicka blir lättare 

accepterad än en flickaktig pojke. (Martin 1990 via Schneider 2004:443f.; Rinne 2000:237f.) 

 

 

2.3 Genus och kön i läromedel 

 

I detta avsnitt behandlas det genus och köns förekomst i läromedel. Först berättas det om 

läroböcker generellt samt dess funktion och påverkan ur genusperspektiv. Därefter presenteras 

Michels (1986) analytiska checklista som hjälper att igenkänna sexism i läroböcker. Sist 

diskuteras det om det finns genuskänsliga läromedel i Finland och vad man behöver fundera på 

innan man börjar skapa genuskänsligt läromaterial. 

 

 

2.3.1 Lärobok 

 

Läromedel är en hyperonym till allt material som hjälper till inlärningsprocessen. Läromedel 

kan hänvisa bland annat till audiovisuella läromedel, digitala läromedel, läroböcker, 

arbetsböcker, skolplanscher eller webbläromedel. En lärobok är en av den mest vanliga typen 

av läromedel som används och har använts i finska skolor. Enligt Aija Ahtineva (2000:23) 

förmedlar en lärobok kunskap samt beskriver de företeelser som måste inläras. Hon yttrar att 

den också har en funktion utanför klassrummet eftersom eleven kan läsa den självständigt och 

inte bara under ledning av läraren. Liisa Kettunen (1996:83) tillägger att läroböcker inte heller 

är så dyra och elever kan läsa dem självständigt, vilket troligen har påverkat populariteten av 

läroböckerna. 

 

Läroplanen styr vad läroböcker innehåller. Ända fram till den 31 juli 1992 skickades alla färdiga 

läroboksmanuskript till skolstyrelsen som granskade dem, och därför tog det ungefär ett år 

innan boken blev utgiven. Det ledde till att innehållet redan hade föråldrats i några fall. 

(Kettunen 1996:82) Nu för tiden kontrolleras läromedel inte i skolstyrelsen eller motsvarande, 

utan varje förlagsbolag har sina egna strategier för granskningen (Kalmbach 2012 [www]). De 

största förlagsbolagen som utger gymnasieläroböcker i Finland är Otava, Sanoma Pro och 

WSOY om man ser på gymnasieläroböckerna som säljs på Jamera våren 2018 (Jamera 2018 

[www]). 
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På 1970-talet förändrades läroböckerna till läropaket som innehöll lärares material, arbetsbok 

och lärares bok med rätta svar till övningsuppgifter – alla dessa vid sidan av den vanliga 

läroboken. Även bandinspelningar eller transparanger kunde vara med i paketet. (Kettunen 

1996:81) Nu för tiden innehåller nästan alla paket något slags digitalt material, och till och med 

själva läroboken kan vara digital. Orsaken till detta är digiloikka ’digitalt språng’, det vill säga 

elever och lärare använder allt mer teknologi för att lära sig eller undervisa. 

 

En bra lärobok är genomtänkt. Att inlärningen kan äga rum, krävs det att boken motiverar och 

hjälper eleven; författarna borde ha utmärkta kunskaper i läroämnet och veta om de nyaste 

inlärningsuppfattningarna. Att boken är väl strukturerad är också viktigt. Teoretisk kunskap har 

ökat över de senaste åren vilket kan ses i läroplaner och läromedel. Därför finns det risk att 

läroböcker innehåller mer och mer splittrad information och mindre meningsfulla helheter som 

är viktiga både ur individens och samhällets synvinkel. (Kettunen 1996:83; Ahtineva 2000:23, 

25, 27) 

 

 

2.3.2 Genus i läroböcker 

 

Vi växer alltid in i någon kultur som vi samtidigt lär oss, och lärandet pågår hela vårt liv. 

Begreppet kultur är inte entydigt för det hänvisar inte till ett fenomen eller ett objekt. 

(Gagnestam 2005:33; Illman & Nynäs 2005:21) Ruth Illman och Peter Nynäs föreslår att 

begreppet kultur kan fungera som redskap som ”samlar in och lyfter fram något av den 

mänskliga erfarenheten av verkligheten.” Illman och Nynäs teori baserar på ett humanistiskt 

perspektiv, och enligt perspektivet betraktas människan både som unik och som delaktig i den 

kontext hen lever i. Människan har således sitt eget perspektiv på världen men är samtidigt 

bunden till sammanhanget. (Illman & Nynäs 2005:21, 35f.) 

 

Alla slags böcker förmedlar kultur. Även läroböcker berättar för oss om kvinnor och män, deras 

roll i samhället samt konstaterar hur vi ska bete oss och hurdana vi ska bli som kvinnor och 

män. Tarja Palmu (1992:301f.) framkastar att texter innehåller ideologier eftersom vi kan välja 

om vi säger eller inte säger om någonting. Detsamma händer med genus, det vill säga det finns 

alltid något som berättas och något som lämnas bort. Michel (1986:20) delar Palmus åsikt: hon 

säger att barn- och ungdomslitteratur är ett av de effektivaste kommunikationssätten som ger 

standarder, värden och ideologier till känna. 
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Utbildningsstyrelsen (2011) har utgivit promemorian Tasa-arvo ja sukupuoli 

oppimateriaaleissa (sv. Jämställdhet och kön i läromedel [egen översättning]) om hur 

läromedel ska utarbetas så att jämställdheten förverkligas i dem. Läromedelsförfattare och 

arbetsgrupper, som utarbetar läromedel, ska vara utbildade för att kunna granska läroämnet i 

fråga ur både genus- och jämställdhetsperspektiv. De måste diskutera jämställdhetsfrågor redan 

i början av arbetet, och de ska planera innehållet i läromedlen så att företeelser som undervisas 

blir behandlade ur kön- och genusperspektiv när det är rimligt. Detsamma gäller även begreppet 

kön samt jämställdhet och likvärdighet. En viss skildring av världen bildas i texter och bilder, 

och därför är det speciellt viktigt att läromedel förmedlar en jämlik och vidsynt bild på kön. 

(Utbildningsstyrelsen 2011:3f.)  

 

I läroböcker berättas det om män, kvinnor, flickor och pojkar, och samtidigt förbinder 

författaren eller illustratören vissa egenskaper, betydelser eller roller med dem. Dessa saker är 

ofta undangömda och läsaren kan inte systematiskt granska dem, om hen är omedveten om att 

det finns någonting sådant i texten. Läsaren mottar vad hen ser och läser, sedan tolkar samt 

reflekterar över relationen mellan observationerna och sin egen upplevelsevärld. (Palmu 

1992:302) Till exempel Elina Lahelma (1995:64) säger att kvinnornas röst och upplevelser 

saknas i de finska läroböckerna, även om det finns banbrytande kvinnor i historiens, musikens 

och matematikens världar. Det förmedlar bara en viss bild om hela världen varav pojkar får 

mest nytta. 

 

Kommunikationen mellan människor sker genom att använda bland annat ord, bilder, figurer 

och rörelser. Hur läsaren tolkar dessa tecken beror på kulturen. Bildens denotation, det vill säga 

mängden av alla föremål som ordet syftar på, är ofta samma för alla som delar samma kultur. 

Bildens konnotation, det vill säga bibetydelse, hänvisar till allt utanför bilden. (Palmu 

1992:303) Till exempel om det finns en bild på en människoliknande ko i boken, ser både 

finländare och indier ett ganska vanligt djur som producerar mjölk. Det är kons denotation. 

Finländare kan ändå ha en konnotation till kon eftersom lehmä ’ko’ är ett skällsord riktat mot 

kvinnor som tycks vara lite dumma och storväxta. Indier har antagligen en helt annorlunda 

konnotation till kon eftersom den är ett heligt djur i den indiska kulturen. 

 

Palmu (1992:303) påpekar att flickor och kvinnor framställs mindre än pojkar och män i 

läroböcker. Michel (1986:49) och Lahelma (1995:64) delar Palmus åsikt. De källor som Palmu, 

Michel och Lahelma hänvisar till är i alla fall gamla. Trots det tycker en tredjedel av finska 
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studerande att läromaterial fortfarande framställer kvinnor och män som stereotyper av sitt kön 

enligt den nyaste jämställdhetsbarometern (Attila m.fl. 2018:53). Läroböcker har analyserats 

även i Borgå gymnasium som en del av gymnasiets jämställdhetsrapport, och analysen 

presenteras i Jämställdhetsarbete i praktiken (Gustavsson 2012:49). Analysen behandlade 

framställning av kön i läroböckerna som används i Borgå gymnasium. Såväl namn, roller som 

bilder undersöktes och inga relevanta skillnader i könsframställningen kom fram i materialet. 

Gymnasisternas resultat avviker således från alla andra resultat som har diskuterats i denna 

avhandling. (Gustavsson 2012:49) 

 

Lärarens roll är viktig när läromedel används. Om läromedlen innehåller sexistiska eller 

stereotypa ord eller bilder, kan läraren påpeka och prata om dem med elever. Lärarna själva är 

ändå inte så ofta medvetna om de undangömda genusproblemen i läroböcker, och på grund av 

det kan de inte ifrågasätta innehållet. (Palmu 1992:304) Jag är osäker på hur det är med 

klasslärarstuderande men i ämneslärarutbildningen som jag avlade i Uleåborg 2016 var genus 

och kön inte något vi behandlade ordentligt med lärarna eller handledarna varken på 

universitetet eller på normalskolan. Endast kursen Kasvatussosiologia innehöll undervisning i 

den dolda läroplanen och jämställdhet i utbildning till en viss grad (AO-opas 2015 [www]). 

Eija Syrjäläinen och Tiina Kujala (2010:37) påpekar att det är normalt att jämställdhetsfrågor 

tas för givet i lärarutbildningen och därför behandlar (de blivande) lärarna dem på egen hand. 

Jag håller med Syrjäläinen och Kujala om detta. 

 

Även Svenska YLE (Brink 2017 [www]) har publicerat en webbartikel om lärarstuderande vid 

Åbo Akademi som anser att man ska ta upp genusfrågor i flera sammanhang och i flera kurser. 

Studerande har efterlyst det på eget initiativ eftersom genusfrågorna vanligen är framlyfta av 

studerande själva genom studier – det är inte lärarna som föreläser om dem. (Brink 2017 

[www]) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.3.3 Hur sexism kan igenkännas i läroböcker 

 

Det första tecknet på sexism i en lärobok är att kvinnor och män är karikatyrer av sitt kön utan 

någon variation. Sexism i läroböcker är möjligt att igenkännas om det finns kvinnor och män, 

flickor och pojkar, som har stereotypa aktiviteter i texter eller bilder utan att det finns 

mångsidigare, alternativa beskrivningar av representanter för könet. Sexismen kan vara 
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närvarande i läroböcker även om böckerna inte innehåller några synliga sexistiska situationer. 

Då bjuder de inte heller något alternativ eller kritiserar situationerna. Män blir till och med 

beskrivna att vara bättre än kvinnor på grund av det manliga könet. (Michel 1986:48f.) 

 

Michel (1986:49–58) har skapat en analytisk checklista för att igenkänna sexism i läroböcker. 

Unesco hoppas att den används som praktiskt hjälpmedel för att hitta och eliminera sexistiska 

fördomar (Michel 1986:7). Checklistan kan indelas i tre delar: kvantitativ analys, kvalitativ 

analys och analys på sexistiska drag i språk. 

 

Den kvantitativa analysen baserar sig på statistiken som jämför hur ofta män och kvinnor 

förekommer både i texter och på bilder. Om analysen vill tas vidare, kan antalet huvud- och 

bipersoner också studeras. I nästan alla samhällen i världen är antalet kvinnor nästan detsamma 

som antalet män är. Om det således finns stora skillnader mellan antalet män och kvinnor i 

läroböcker, betyder underrepresentation sexism. (Michel 1986:49) 

 

Den kvalitativa analysen på innehållet kan utföras om det finns flera än en stereotyp som 

upprepas i läroboken. Självklart måste stereotypen finnas mer än en gång. Den analytiska 

enheten är en man eller en kvinna i människo- eller djurform. Sexism kan finnas i sociala 

referenser (civilstånd, familjesituation, sysselsättning och yrke), aktiviteter (hushållssysslor, 

barnskötsel, professionella aktiviteter på jobbet, politiska eller sociala aktiviteter, 

fritidsaktiviteter, expedition eller äventyr och idrott) och socialt och emotionellt beteende 

(positiva eller negativa känslor, motstånd mot grupptryck, svaghet och styrka hos karaktär). 

(Michel 1986:49ff.) (Se även avsnitt 2.1.3.) 

 

Analysen på sexistiska drag i språk kan exempelvis betyda ordförråds- eller grammatiska val i 

texter. Ordförråden och olika uttryck kan framhäva mankönet även om de är avsedda att 

innefatta båda kön. Allemansrätt och brandman är några exempel. Onödig användning av man-

passiv eller han-pronomen kan räknas som grammatisk sexism i svenskan. Texter kan därutöver 

innehålla insinuationer, såsom ”även om hon är en kvinna” eller ”hon är lika snabb att springa 

som en pojke”. Detta kan också vändas tvärtom om författaren lägger onödigt märke till pojkar 

som exempelvis leker med dockor eller kramdjur, eftersom det kan ses som feminint beteende. 

(Michel 1986:53f.) 
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2.3.4 Genuskänsliga läromedel 

 

Ett läromedel är genuskänsligt om genusfrågan behandlas när den har betydelse och bortser 

från den när den inte har någon betydelse, redogör Moira von Wright (1998:29 [www]). 

Genusmedvetenhet betecknar enligt henne att man medvetet problematiserar genusfrågan. Man 

behöver inte eftersträva en genusfri undervisning för den förorsakar snarare en omvänd reaktion 

som upprätthåller rådande ordning. På samma sätt ska genusaspekten inte köra över etniska, 

sociala och kulturella skillnader. Genusinkluderande text fungerar inbjudande och inkluderar 

flera alternativa perspektiv för alla elever oberoende av kön. (Wright 1998:29, 31 [www]) 

 

Inget finskt studiebokförlag reklamerar för att deras läromedel är genuskänsliga, 

genusmedvetna eller genusinkluderande. Eftersom genuskänsligheten inte är beaktad verbalt, 

kan jag ta mig friheten att påstå att det inte riktigt finns genuskänsliga läromedel i Finland år 

2018 – eller kanske är genuskänsligt innehåll så självklart att det inte ens behöver sägas. Det 

beror trots allt mest på läraren om hen vill eller kan förmedla genuskänsligt tänkesätt och 

ifrågasätta innehållet vid behov. 

 

LP 2014 beordrar att läromedel ska väljas så att de främjar jämställdhet. Lärarna borde förhålla 

sig kritiskt till läromedlens sätt att skapa och beskriva kön eftersom gamla värderingar och 

föreställningar fortfarande finns i publicerade läroböcker, vilket upprätthåller könsstereotyper 

och könsuppdelning. (Jääskeläinen m.fl. 2015:21) I Utbildningsstyrelsens metodmaterial 

Jämställdhetsarbete i praktiken föreslås det att det lönar sig att granska arbetsmaterialet som 

man använder och skapa sig en bild av vilka värderingar ska förmedlas. Man tipsar också i 

metodmaterialet att det finns uppsatser, rapporter och forskning om alla skolämnen på nätet om 

man bara söker på ”genus + läroämne”. (Gustavsson 2012:49) 

 

Utbildningsstyrelsen (2011:4) har dock gett några anvisningar om jämställt innehåll för 

läromedelsförfattare och arbetsgrupper som utarbetar läromedel i promemorian Tasa-arvo ja 

sukupuoli oppimateriaaleissa. När författarna skapar eller har skapat läromaterial, kan de 

granska och utvärdera materialet om det motsvarar önskade förutsättningar, såsom: 

 
1. Finns det kvinnor och män, flickor och pojkar, feminina och maskulina figurer lika ofta i 

texter? 

2. Hurdana externa egenskaper och karaktärsdrag förknippas med olika kön? Upprätthåller de 

traditionella uppfattningar om hurdana kvinnor och män, flickor och pojkar är? 
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3. Hurdana aktörer är representanter för könen? Vem är aktiv och vem är passiv? Vem talar 

och vem lyssnar? 

4. Hur framställs familjen? Vem gör vilka hushållssysslor? 

5. Hur framställs yrken och ledarskap? Skriver man om män inom hälsovården? Hur är det med 

kvinnor som jobbar inom tekniken? 

6. Är både kvinnor och män experter i texter och citat? 

7. Citerar man skönlitterära texter av både kvinnor och män? Vilket kön är huvudperson i den 

citerade texten? 

8. Upprepar man en värld som är tudelad enligt kön, fastän man kunde indela människor i olika 

grupper utgående från något annat än kön? 

9. Ger texter och bilder hjälpmedel för att igenkänna olika tidsperioders, kulturers och sociala 

gruppers uppfattningar om kön och dess innebörd?  

(Utbildningsstyrelsen 2011:4 [egen översättning]) 

 

Utbildningsstyrelsen (2011:4) har också gett några rekommendationer för 

läromedelsillustratörer. När man skisserar illustrationer, är det viktigt att beakta jämlikhet och 

vidsynthet till exempel på följande sätt: 

 

1. Finns det kvinnor och män, flickor och pojkar, feminina och maskulina personer lika ofta i 

bilder? 

2. Hurdana aktörer är representanterna för könen i illustreringar? 

3. Vilka färger och föremål finns det omkring flickor och pojkar? 

4. Hur tittar man på könen? Kan någotdera av könen tolkas att vara ett sexualiserat objekt? Är 

någotdera av könen framställt som starkare aktör och part? 

(Utbildningsstyrelsen 2011:4 [egen översättning]) 

 

Maria Rosén (Hultén 2011 [www]), fil. mag. i pedagogik och utbildare i likabehandlingsfrågor 

i Sverige, säger att läromedelsförfattarna måste fatta hurdan makt de har i sina pennor när de 

kan förmedla allt slags information till elever: mannen är exempelvis fortfarande norm och 

homosexualitet främmandegörs i många läroböcker. Hon tillägger även att alla läromedel borde 

likabehandlingsgranskas även om det perfekta läromedlet aldrig kommer att finnas. Rosén 

anser att om en läromedelsförfattare inte har kompetens för att producera jämställda läromedel, 

måste förlaget låta någon som har kompetensen granska böckerna innan de trycks. (Hultén 2011 

[www]) 

 

Katarina Håkansson (Hultén 2011 [www]), chef för enheten för kvalitetsutveckling vid 

Skolverket i Sverige, anser att eftersom svenskar tycker att de har kommit väldigt långt och är 

jämställda, släpper de fokus på genusfrågan och då slinker gamla värderingar och 

föreställningar med. Hon tillägger att lärarna har det yttersta ansvaret. Därför satsar Skolverket 

på kompetensutveckling och genusfrågor i ämnesdidaktisk lärarutbildning. (Hultén 2011 

[www]) Vi finländare är också stolta över hur längt jämställdheten har kommit i Finland och 
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berömmer gärna det om vi får en möjlighet. Vi är således i samma situation som svenskar är: 

fokusen kan lätt släppa och vidare utveckling sker inte. Även om uppdaterat, genuskänsligt 

läromaterial är bara en liten del av lösningen, bildar det likväl en del av helheten.  
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3 INNEHÅLLSANALYS UR GENUSPERSPEKTIV 
 

I detta kapitel genomför jag innehållsanalys av läsestyckena som finns i kursböckerna 1–5 i 

gymnasieläroboksserien Fokus ur genusperspektiv. Det finns sammanlagt 28 läsestycken som 

analyseras: sex i kursböckerna 1–3 och fem i kursböckerna 5–6. Jag tillämpar Michels 

analytiska checklista som utgångspunkt för analysen (se avsnitt 2.1.3 och 2.3.3), och därför är 

kapitlet indelat i mindre avsnitt enligt Michels kategorier. Huvudvikten i denna avhandling 

ligger vid kvalitativ analys även om det först presenteras kort statistik över läsestyckena. 

 

Tabell 1. Kategorierna enligt Michel och i denna avhandling. 

 

Huvudkategori Michels checklista I denna avhandling 

Sociala referenser Civilstånd 

Familjesituation 

Sysselsättning 

Yrke 

Utbildning 

Jobb 

Familj 

Annat 

Aktiviteter Hushållssysslor 

Barnskötsel 

Professionella aktiviteter på 

jobbet 

Politiska eller sociala aktiviteter 

Fritidsaktiviteter 

Expedition eller äventyr 

Idrott 

Hobbyer 

Hushållssysslor 

Professionella aktiviteter 

Annat 

Socialt och 

emotionellt beteende 

Positiva eller negativa känslor 

Motstånd mot grupptryck 

Svaghet och styrka hos karaktär 

Positiva och negativa känslor 

Svaghet och styrka hos karaktär 

Annat 

 

Michel har indelat sin analytiska checklista i tre delar enligt metoden, och den del som 

presenteras i tabell 1 beskriver kategorierna i Michels kvalitativ läroboksanalys. Min version 

av Michels checklista är enklare än den ursprungliga såsom tabell 1 uppvisar. Michel har tre 

huvudkategorier och 14 underkategorier i sin kvalitativa metod; i denna avhandling finns det 

samma tre huvudkategorier men bara 11 underkategorier. Jag har tillämpat checklistans idé på 

Fokus-böckernas innehåll och de ungas synvinkel. Eftersom underkategorierna inte är samma 

som i Michels version, har jag förklarat kategoriseringsprocessen vidare i början av varje nytt 

avsnitt. 
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Jag har närläst varje läsestycke noggrant och skrivit upp om en huvudperson berättar någonting 

om sitt liv som hör ihop med huvud- och underkategoriernas innehåll. Huvudperson är i detta 

fall den mest centrala personen i läsestycket och det kan finnas fler än en per läsestycke. Bilaga 

3, som är en kopia av ”3 Köttbullar eller sushi?” (F2), är ett exempel på ett läsestycke som har 

flera huvudpersoner. Jag har också beaktat varje huvudpersons kön samt statistik om det finns 

något om fenomenet i fråga. Som källa för statistik använder jag mestadels Statistikcentralens 

forskningsresultat eftersom de har undersökt olika fenomen i Finland och Fokus-serien är riktad 

till finska gymnasister. Jag tar även Utbildningsstyrelsen anvisningar för jämställt innehåll i 

läromedel (se avsnitt 2.3.4) i beaktande genom analysen. 

 

Kursböckerna 1–5 i Fokus-serien förkortas som ”F + kursnummer” i analysen för enkelhetens 

skull. Till exempel F1 syftar på boken Fokus kurs 1. Det kan finnas ”F + kursnummer / kapitlets 

nummer” inom parentes efter namnet på en huvudperson när hen blir nämnd för första gången 

i ett avsnitt. Koden hänvisar till Fokus-bokens läsestycke i fråga. Varje läsestyckes namn och 

huvudperson har listats i bilaga 1. För att vara konsekvent har jag också valt att tala om 

huvudpersonerna som förekommer i läsestyckena med deras förnamn eftersom få av dem har 

efternamn. Detta gäller till och med de som har både förnamn och efternamn. På samma sätt 

hänvisar jag till alla huvudpersoner som antingen kvinnor eller män i resultatavsnitt eftersom 

deras åldrar varierar mellan 16 och 46. 

 

 

3.1 Kort statistik över förekomst av kvinnor och män i texter och bilder i Fokus 

kurs 1–5 

 

I detta avsnitt behandlas kursböckerna 1–5 i Fokus-serien med hjälp av siffror. Denna korta 

analys baserar sig på statistiken som jämför hur ofta män och kvinnor förekommer både i texter 

och illustrationer. Detta avsnitt är bara för att ge stöd till den kvalitativa analysen eftersom det 

är lättare att uppfatta en del av förhållandet mellan kvinnor och män i läsestyckena om det 

omvandlas till siffror. Varje läsestycke i Fokus-böckerna innehåller ett uppslag text och bilder, 

och dessa uppslag är vad som analyseras i detta avsnitt. Antalet kvinnor och män i texter och 

bilder har räknats men deras roll i texter och illustrationer har inte tagits i beaktande. 
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Figur 1. Kvinnor och män i texterna. n = 28. 

 

Det finns sammanlagt 28 läsestycken och 30 huvudpersoner i kursböckerna 1–5 i Fokus-serien. 

Kvinnliga huvudpersoner är 17–27 år och manliga 16–46 år. Några läsestycken har en eller 

flera huvudpersoner varemot några läsestycken är neutrala. Dessa neutrala läsestycken har inga 

huvudpersoner och innehåller allmän vetskap som är skriven på ett könsneutralt sätt. Bilaga 4, 

som är en kopia av ”2 Vänner för livet” (F2), är ett exempel på ett läsestycke som är neutralt. 

De neutrala läsestyckena kan innehålla till exempel kvinnliga eller manliga namn men det 

lämnas därhän. De neutrala läsestyckena är vanligen en introduktion till ett av de nordiska 

länderna eller presenterar något allmänliga fenomen som vänskap. Ingen talar som huvudperson 

i dessa läsestycken. Om läsestycket handlar om en kvinna eller en man som kan ses som 

huvudperson, såsom Ulrik Munther i Fokus kurs 1 eller Miriam Bryant i Fokus kurs 3, hamnar 

läsestycket under kategorin ”en kvinna” eller ”en man”. Detsamma händer om bara en människa 

berättar något om något fenomen och kan ses som expert, såsom Matti Huhta i Fokus kurs 3. 

 

Såsom figur 1 uppvisar dominerar antalet män med en liten skillnad till kvinnor i läsestyckena, 

för det finns 14 kvinnliga respektive 16 manliga huvudpersoner. Det finns 8 neutrala 

läsestycken, 6 kvinnodominerande, 8 mansdominerande, 2 i vilka det finns lika många kvinnor 

och män, 2 i vilka det finns både kvinnor och män men fler kvinnor och 2 i vilka det finns både 

kvinnor och män men fler män. Några läsestycken handlar om både kvinnor och män. Därför 

har jag gjort avskilda kategorier för dem: ”både-och” om det finns lika många kvinnor och män 

neutral (8)

en kvinna (6)
en man (8)

både-och (2)

både-och, fler 
kvinnor (2)

både-och, fler män 
(2)
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i texten, ”både-och, fler kvinnor” om det finns både kvinnor och män men fler kvinnor än män 

i texten och ”både-och, fler män” om det finns både kvinnor och män men fler män än kvinnor 

i texten. 

 

 

 

 

Figur 2. Kvinnor och män i illustrationerna. n = 65. 

 

Varje läsestycke i Fokus-serien är illustrerat med ett eller flera foton eller med en eller flera 

tecknade bilder. De senare är ritade av Beata Boucht. Ett foto eller en tecknad bild kan föreställa 

fler än en människa. Figur 2 skildrar därmed antalet kvinnliga och manliga figurer i 

illustrationerna, inte antalet särskilda bilder. Kvinnor dominerar i bokpärmarna för det finns 5 

kvinnor respektive 3 män i dem. På samma sätt dominerar antalet enskilda kvinnor i 

läsestyckenas illustrationer, såsom figur 2 uppvisar: 33 bilder på kvinnor respektive 27 bilder 

på män. Neutrala bilder betecknar en människa vars kön inte kan bedömas på basis av bilden. 

Till exempel människorna som åker slalom i ”1 Upptäck Norge!” i Fokus kurs 2 kan inte 

identifieras som någotdera könet. Kategorin ”annat” är för bilder som har använts som en enda 

illustration men inte betecknar en eller flera människor. Till exempel kapitlet ”5 Snabbguide 

till Ankdammen” i Fokus kurs 3 har endast en illustration som är full av badankor. 

 

 

 

tecknade kvinnor 
(18)

tecknade män (12)

foto på en kvinna 
(15)

foto på en män 
(15)

neutralt (4) annat (1)
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3.2 Kvalitativ innehållsanalys av läsestyckena i Fokus kurs 1–5 

 

Detta avsnitt handlar om kvalitativ innehållsanalys av kursböckerna 1–5 i Fokus-serien. 

Analysen utgår från Michels (1986) analytiska checklista som presenteras i avsnitt 2.1.3 och 

2.3.3. Som en skillnad till Michels analytiska checklista gällande sociala referenser har temat 

utbildning medräknats. Ett riktigt, avlönat arbete eller ett yrke är inte lika vanligt hos 

gymnasister som det är hos de vuxna. Det finska gymnasiet kvalificerar inte heller för något 

yrke, såsom yrkesskolan, utan för vidare studier på universitet eller högskola. Därför har 

utbildning en större roll i böckerna än delaktighet i arbetsliv. 

 

Analysen fokuserar endast på läsestyckena i Fokus-serien. Ett läsestycke kan hamna under flera 

kategorier eftersom läsestyckena sällan innehåller bara ett drag som kan analyseras. Därför är 

alla exempelbitar numrerade så att man lätt kan hitta exemplet i fråga även om det redan har 

analyserats ur en annan synvinkel i ett tidigare avsnitt. 

 

 

3.2.1 Sociala referenser 

 

Detta avsnitt handlar om sociala referenser i läsestyckena i Fokus-serien. Jag analyserar vad 

huvudpersonerna har för utbildning eller jobb samt vad de berättar om sin familj och om de gör 

någonting annat som kan räknas med som en social referens. Jag har tillagt underkategorin 

”Utbildning” som extra eftersom Michel inte har beaktat den, men jag har valt att det borde 

vara med eftersom temat behandlas vitt och brett i läsestyckena. Analysen börjar med 

underkategorin ”Utbildning” och den följs av ”Jobb”, ”Familj” och ”Andra sociala referenser”.  

 

 

3.2.1.1 Utbildning 

 

Utbildning och studier är huvud- eller bitema i sju läsestycken. Som förutsett har alla 

läsestycken som handlar om andra stadiets utbildning någonting att göra med 

gymnasieutbildning, för Fokus-serien är ju en läroboksserie för gymnasister. Även 

högskolestudier diskuteras samt att göra lumpen, men den senare förs på tal endast i ett 

läsestycke. Författarna har blickat mot framtiden eftersom högskolestudierna diskuteras oftare 

än vanliga gymnasiestudier. Att studera utomlands är också ett populärt ämne i läsestyckena 
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för fem ungdomar berättar om sina erfarenheter. I detta avsnitt behandlas perspektivet vem som 

studerar och var. I avsnitt 3.2.3.2 behandlas var man har sökt in och hur man har kommit in på 

en skola. 

 

Oliver (F1/5), Christian (F1/6) och Niklas (F2/5) går på gymnasiet. Oliver berättar inte så 

mycket om sina studier eftersom läsestycket är koncentrerat till hans familjesituation. Den 

besvärliga familjesituationen har påverkat såväl Olivers som hans småbröders skolgång, men 

nu för tiden går allt bättre och svårigheterna är förbi honom. Olivers föräldrar fick honom som 

20-åringar vilket var för tidigt för dem tycker Oliver. Oliver vill istället något annat i framtiden: 

”Själv vill jag utbilda mig och skaffa mig ett bra jobb först – familj hinner jag bilda senare” 

(F1:93). Han uppskattar således utbildning som garanterar en bättre framtid. Familjen är något 

som han hinner bilda senare, och då kan han även erbjuda sin käraste och sina barn ett bättre 

liv för sin egen del. 

 

Såsom Oliver vill Christian också sträva efter sin dröm i unga år och han gjorde således något 

sådant som alla inte gör: han flyttade hemifrån på grund av gymnasiestudier såsom det framgår 

av exempel 1. Christian har ett mål som han vill nå, även om det betyder en annorlunda vardag 

än hans jämnåriga har med sina föräldrar hemma. Han behöver ta ansvar för inte bara 

skolframgång utan också mat, städning och ekonomi bland annat. Det kan bli jobbigt. Enligt 

statistikdatabasen av Skolverket i Sverige dominerar män i teknikprogrammet läsår 2017/18 

(SiRiS 2018 [www]). 

 

Exempel 1. 

Christian flyttade hemifrån när han skulle börja gymnasiet för ett år sedan. Han ville läsa teknik 

men det gick inte på hans hemort så han flyttade till Arvika. (F1:106) 

 

En annan gymnasist, Niklas, vill troligen klara sig bra på gymnasiet och i livet eftersom han är 

stressad av läxor och andras förväntningar såsom det framgår av exempel 2. De flesta av oss 

stressar någon gång i livet. Nya situationer kan speciellt orsaka stress när copingstrategier inte 

än har utvecklats. Det är vad som har hänt med Niklas: han började stressa på grund av 

gymnasiet eftersom det är en ny situation för honom att behöva använda mer tid på studier än 

tidigare. Niklas blir intervjuad vad som fungerar för honom att förebygga och bli av med stress. 

I själva verket vet han inte hur man kan bli av med stress så han ”biter bara ihop” och ”gör det 

som måste göras” (F2:87), vilket låter som en ohållbar lösning. Niklas kritiserar också 
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skolvärlden för att man lägger för mycket vikt på bara resultat medan andra viktiga kunskaper 

glöms. Niklas har således åsikter om hur gymnasieutbildningen borde se ut och vad som vore 

bäst för gymnasister. 

 

Exempel 2. 

Innan jag [Niklas] började gymnasiet, visste jag inte ens vad stress var för något. Nu har jag mer 

läxor i alla ämnen och jag har varit ganska stressad med ett par månaders mellanrum. (F2:87) 

 

I Fokus-serien presenteras Linda (F1/4), Maria (F2/6), Matias (F3/6), Viktor (F5/2) och Ella 

(F5/2) som studerar eller har studerat utomlands. Linda är den enda som har varit som 

utbytesstudent under gymnasietiden medan Maria, Matias, Viktor och Ella studerar permanent 

på någon nordisk högskola. Linda har klarat sig bra på gymnasiet i Avesta, Sverige även om 

hon tycker att studierna var för lätta i början. Därför bytte hon studieprogram ett par gånger: 

 

Exempel 3. 

Själv provade jag [Linda] tre olika program. Jag började på medieprogrammet, sedan pluggade 

jag på bildkonstprogrammet men till slut valde jag naturvetenskapliga programmet. Jag tyckte att 

de första två programmen var för lätta för mig. (F1:72) 

 

Några tänker att ett utbytesår eller en utbytestermin betyder allt annat än studier, såsom fester 

och resor runt om i landet, men Linda har velat utmana sig och har valt ett program som 

motsvarar hennes inlärningskrav. Inte bara har hon vågat gå och studera utomlands, utan också 

hon har vågat pröva olika alternativ och krävt utmanande undervisning i ett främmande land. 

Naturvetenskapliga studier kan traditionellt anses som ett mer maskulint alternativ än medie- 

eller bildkonstprogrammen eftersom fler män väljer att studera teknik, naturvetenskap och IT 

än kvinnor medan fler kvinnor väljer att studera humanistiska vetenskaper och konst 

(Statistikcentralen 2017b [www]). Enligt SiRiS (2018 [www]) dominerar kvinnor läsår 2017/18 

i alla program som Linda har valt när hon var i Sverige, till och med i naturvetenskapliga 

programmet. 

 

Om Linda är den enda som har varit på ett svenskt gymnasium, är Maria den enda som studerar 

i Norge. Maria har haft ett förhållande med en norsk kille i några år, och därför har hon flyttat 

till Stavanger. Hon studerar också där på ett universitet men det berättas inte vilket program 

hon läser, bara att hon tar kurser i norska bokmål, det ena officiella skriftspråket för norska. 

Maria har varit modig för att flytta till ett annat land såsom Matias, Viktor och Ella: ”Efter 
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studenten bestämde jag mig för att söka in på universitetet i Stavanger och som tur var kom jag 

in” (F2:112). Enligt Cimo.fi (2018 [www]) studerar allt fler finländare utomlands och 

majoriteten av dem som börjar studierna utomlands är kvinnor. Maria och Ella är således inte 

några undantag. 

 

Matias (F3/6) studerar vid Stockholms universitet i Sverige. Matias berättar inte sitt 

studieprogram i Stockholm, och det finns alla slags möjligheter från litteraturvetenskap till 

miljöskyddsjuridik. Han berättar endast att hans språkkunskaper har förbättrats och livet där 

har gett honom nya värderingar. Matias blir troligen själv värderad i Finland om han kommer 

tillbaka, eftersom avlagd examen vid ett bra universitet utomlands är en merit i de rätta 

kretsarna. 

 

Viktors studier har troligen den högsta statusen av alla högskolestudier som nämns i Fokus kurs 

1–5. Han studerar nämligen till läkare och han har redan fortsättningsplaner. Att bli läkare är 

förmodligen Viktors dröm eftersom han har sökt till medicinstudier både i Finland och i 

Sverige, vilket alla inte gör. Han måste ha haft bra gymnasiebetyg för att kunna komma in på 

Uppsala universitet. ”Uppsala universitet är ett jättebra universitet som håller hög, internationell 

standard”, berättar Viktor (F5:31), så universitetet kan inte vara den lättaste högskolan att 

komma in på. Viktor har även tänkt på försättningen inom medicin, såsom han säger i exempel 

4. Fortsättningsstudier i Norge kan tolkas så att han försöker få tag på den bästa möjliga 

undervisningen även om den äger rum på något annat håll än i hemlandet Finland. 

 

Exempel 4. 

Jag är sugen på att flytta till Norge eftersom jag är intresserad av att specialisera mig på 

akutmedicin och det finns bra förutsättningar för det där. (F5:31) 

 

Ella (F5/2) studerar mode och design vid Textilhögskolan i Borås. Skolan är ”berömd för sin 

höga standard inom mode och design” (F5:31), och det var ett av de starkaste motiven varför 

Ella bestämde sig att söka in på den högskolan. Ett annat motiv var att Ella ville studera på 

svenska. Skolan är ”väldigt bra men samtidigt krävande och stressig” enligt henne (F5:31), men 

hon har redan skapat sig ett namn som designer. Skolan har fungerat som en språngbräda in i 

modevärlden. 
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Kiia (F3/6), Sam (F4/4) och Hermina (F4/4) studerar på finska högskolor. Förmodligen är det 

endast Kiia som studerar på svenska för Svenska handelshögskolan, Hanken, är en 

svenskspråkig högskola. Hanken har några program på engelska men de hör till magisterstudier. 

Kiia blev inspirerad av möjligheten att studera där efter en studerande kom på besök till hennes 

gymnasium och presenterade sina studier på Hanken. Först hade hon ingen aning om vad hon 

vill göra efter studenten, men hon insåg och vågade söka till Hanken tack vare den andra 

finskspråkiga studerandens exempel. Såsom Kiia, studerar Linda och Matias också på något 

annat språk än på sitt modersmål. De måste således vara och ha varit duktiga i svenska språket. 

Med stöd av läsestyckena kan man inte dra slutsatser av Marias, Viktors eller Ellas studiespråk 

respektive modersmål. 

 

Exempel 5. 

Jag [Sam] såg till att få tillräckligt bra betyg för att komma in på gymnasiet. – – Nu studerar jag 

till läkare. (F4:74) 

 

Exempel 6. 

Jag [Hermina] var så liten när vi kom hit så jag pratar finska utan brytning och skolan har alltid 

gått bra. Nu studerar jag biomedicin och jag tänker doktorera och göra karriär. (F4:75) 

 

Både Sam och Hermina har kommit till Finland som flyktingar. Oberoende av deras olyckliga 

förgånget har de bägge lyckats i sina studier. Såsom det står i exempel 5 och 6, har Sam ställt 

ett mål för sig att bli läkare medan Hermina vill doktorera i biomedicin och göra karriär. Både 

Sam och Hermina har valt ärelystna och krävande studieprogram, men de klarar sig eftersom 

de verkar ha motivation för det. De ungdomar som har invandrarbakgrund, såsom Sam och 

Hermina har, har sannolikare sämre skolframgång och är skolavhoppare enligt Alas Ali och 

Sanni Lindroos. De tillägger också att andra generationers invandrare lättare ärver sina 

föräldrars sociala status än deras vänner som representerar den etniska urbefolkningen. (Ali & 

Lindroos 2016:16f.) Sam och Hermina har i så fall överträffat alla förväntningar om man jämför 

deras prestationer med statistikerna. 

 

 

3.2.1.2 Jobb  

 

Arbetsliv har tagits i beaktande som huvud- eller biämne i åtta läsestycken genom bokserien. I 

denna avhandling definieras jobb som någonting man får lön, ersättning eller erkänsla av. 
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Eftersom ungefär en femtedel av gymnasister jobbar vid sidan av studierna (Pekkarinen & 

Myllyniemi 2018:83), fokuserar läsestyckena på sommarjobb och på att berätta vad de vuxna 

håller på med i arbetslivet. Det är viktigt att gymnasister får förebilder och kan läsa om olika 

möjligheter inom olika branscher. Även kändisar presenteras eller nämns i flera läsestycken, 

och som representant för sitt yrke hör de till denna kategori. 

 

Det presenteras sammanlagt två kända svenska sångare i Fokus kurs 1–5, Ulrik Munther (F1/2) 

och Miriam Bryant (F3/4). Läsestycket om Ulrik fokuserar på Ulriks vardagar, såsom vad han 

gör när han är ledig och vad han gillar för musik. Läsestycket om Miriam handlar mest om de 

finska rötterna som sångaren har samt hur de påverkar och har påverkat henne genom tiderna. 

 

Exempel 7. 

Ulrik Munther är en populär sångare och låtskrivare från Göteborg. Han blev känd när han vann 

Lilla Melodifestivalen med den egna låten ”En vanlig dag”. (F1:34) 

 

Exempel 8. 

Miriam Bryant är en stjärna på den svenska pophimlen, men det är inte många som vet att hon 

har finska rötter. Hennes mamma är från Finland och hennes pappa kommer från England. (F3:64) 

 

Exempel 7 och 8 handlar om hur man först presenterar Ulrik och Miriam i läsestyckena. Såsom 

det kan iakttas i dessa exempel förknippas Ulrik med hur han har blivit känd och Miriam med 

sin familj. Båda synvinklar är förståeliga eftersom läsestyckenas teman följer gymnasiets 

läroplan och kursbeskrivningar, men bredvid varandra ser exemplen märkvärdiga ut. Båda 

berättar om sina familjer och vänner i läsestyckena, men man tar upp familjerelaterade saker 

nio gånger i Miriams läsestycke medan bara en gång i Ulriks läsestycke. Om själva jobbet som 

sångare omtalas det ändå nästan lika många gånger både i Miriams och i Ulriks läsestycke, och 

läsaren får veta mer om deras musiksmak och -stil.  

 

I ”3 Finns sanningen i sångerna?” (F3) presenteras den finska rapartisten Matti Huhta alias Sere. 

Han har skrivit en bok om finska låttexter, så han är även författare. Matti berättar inte om sin 

karriär i läsestycket utan fokuserar på hur låtar kan hjälpa oss att bearbeta våra känslor. 

 

Jesse (F1/3) och Jeremia (F1/3) i exempel 9 och 10 är exempel på ungdomar som har utvecklat 

ett jobb ur en hobby. Jesse har intresserat sig för musik och att skapa sina egna låtar har således 

blivit naturligt för honom. Detsamma har hänt med Jeremia som har sysslat med datorer, lärt 
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sig mer om dem så småningom och sedan börjat fixa dem åt andra. Båda killar har således redan 

nu kunnande för att starta ett eget företag om de vill. I samma läsestycke presenteras också Heli 

(F1/3) som har innebandy som hobby, men hon kan inte utnyttja hobbyn på samma sätt på 

arbetsmarknaden som killarna. 

 

Exempel 9. 

 Jag [Jesse] håller på med musik. Jag gör egna låtar och jobbar som DJ. (F1:49) 
 

Exempel 10. 

Som tioåring gjorde jag [Jeremia] redan små datorjobb åt pappa. (F1:49) 

 

Ida (F3/2) håller aktivt på med att blogga och vlogga och hon intresserar sig för att skriva. I 

hennes läsestycke berättar hon om dessa hobbyer, men hon är samtidigt den enda unga i hela 

Fokus-serien som framför sin framtids drömyrke: ”I framtiden kan jag tänka mig att bli 

författare eller kolumnist” (F3:39). Såsom Jesse och Jeremia har hon också skaffat erfarenheter 

och övat upp skrivkunskaper på sociala medier, vilket kan ses som fördel när och om hon ska 

pröva sin lycka som en självständig skribent eller söka in på en utbildning. 

 

Joanna (F2/4) och Maria (F2/6) är unga kvinnor som jobbar året runt, inte bara på somrarna. 

Det berättas inte om Joanna jobbar vid sidan av något annat, till exempel studier, men det är 

säkert att Maria måste tjäna extra för att finansiera sin levnad i Norge eftersom det framgår av 

hennes läsestycke. Båda kvinnor har uppgifter som passar för människor som inte har någon 

utbildning eller djupa erfarenheter inom ett visst, specialiserat område. Maria har till och med 

begränsningar eftersom hon inte kan prata norska flytande. Trots det har hon fått sysselsättning 

såsom det framgår av exempel 11. Joanna har lyckats för hon jobbar med mode som hon 

intresserar sig för, såsom det sägs i exempel 12. 

 

Exempel 11. 

Fast jag [Maria] inte ens kan språket så bra har jag alltid hittat något enkelt jobb. Jag har till 

exempel diskat på restaurang och jobbat i kassan. (F2:112) 

 

Exempel 12. 

[Joanna Frick] är en vanlig ung tjej som jobbar i en klädaffär och har ett stort intresse för mode. 

(F2:66) 
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Läsestycket ”3 Ta det lugnt och våga prova!” (F5) handlar om Nordjobb och tre finska 

ungdomars sommarjobb runt om i Norden. Heikki jobbar i Danmark, Kia på Åland och Nea på 

Island. De har alla vanliga sommarjobb såsom det står i exempel 13–15, ingenting för krävande 

för sina åldrar och språkkunskaper. Kia och Nea tycks vara nöjda med sina jobb i hamnen och 

i glasskiosken, och i läsestycket berättar de om allt vad de har lärt sig av jobben. Heikki klagar 

istället på lätta arbetsuppgifter på spenatåkrarna: ”vem som helst klarar av det” (F3:54). Han 

tycker trots allt att jobbet har gett honom uthållighet. Det måste ändå beaktas att flickorna blir 

frågade ”Vad har du lärt dig på ditt sommarjobb?” medan pojken ”Vad har sommarjobbet gett 

dig?”. Därför kan deras svar avvika eftersom frågorna skiljer sig från varandra. 

 

Exempel 13. 

 Mitt jobb är lätt, men tråkigt. Jag [Heikki] rensar spenatåkrar. (F5:54) 

 

Exempel 14. 

Jag [Kia] jobbar som alltiallo i hamnen; åker båt, hälsar gäster välkomna och jobbar som försäljare 

i hamnbutiken. (F5:55) 

 

Exempel 15. 

En glasskiosk sökte en sommarpraktikant och jag [Nea] såg min chans. – – Jag säljer glass i en 

liten kiosk mitt i Reykjavik. (F5:55) 

 

Det berättas också indirekt om Alf Rehns son och hans sommarjobb i ”5 Framtidens jobb – 

osäkert men spännande!” (F5). Alf tvingade sin son att jobba som fotografiförsäljare eftersom 

han ville att hans son får nya arbetserfarenheter som han kan utnyttja i framtiden. Jobbet var 

”ett helvete” (F5:107) enligt Alf, men sonens direkta åsikter berättas inte. 

 

Bloggare eller vloggare kan nu för tiden vara både en titel och ett yrke. En bloggare publicerar 

regelbundet text och/eller bilder som har något att göra med skribenten, och en vloggare filmar 

och ger ut videor som har något att göra med vloggaren själv och hens intressen. Bloggarna har 

tappat fotfäste under de senaste åren när olika vloggar kör över dem mest på Youtube, och 

därför har flera bloggare också börjat vlogga. Att blogga anses som någonting som flickor och 

kvinnor gör om man tror på läsestyckena i Fokus-serien: Ida i ”2 Gör det du gillar och gilla det 

du gör!” (F3) är ett exempel på det. Det vanligaste bloggningstemat i Fokus-serien är mode och 

även Ida skriver om mode och livsstil. I stället för att skriva läser Joanna (F2/4) bloggar på 
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grund av sitt jobb i en klädaffär. Modebloggarna vet om de nyaste trenderna och de även skapar 

dem själva, såsom exempel 16 låter förstå, så Joanna drar nytta av det. 

 

Exempel 16. 

En populär bloggare kan påverka hundratusentals människor varje dag. Alla hennes fans vill köpa 

just de kläder som hon har på sig i sina inlägg. Därför samarbetar många stora modehus med 

modebloggare. (F2:66) 

 

Michael Booth (F5/1) i exempel 17 bär ansvaret för att leda in Danmark i början av boken 

Fokus kurs 5. De tidigare böckerna och läsestyckena har haft diskussion kring olika jobb som 

kräver skrivkonst, och nu kan läsaren bekanta sig närmare med en skribents verk, det vill säga 

Michaels bok om nordbor. Michael har bekantat sig med välståndspolitik i Norden i sin bok, 

och i läsestycket berättar han om sina största upptäckter. Michael kan således anses som både 

författare och en undersökande journalist. 

 

Exempel 17. 

Den brittiska frilansjournalisten Michael Booth, som har bott i Danmark i flera år, bestämde sig 

för att utforska det nordiska fenomenet närmare. – – Boken, ”The Almost Nearly Perfect People” 

blev väldigt populär och den väckte livlig debatt bland nordbor. (F5:19) 

 

Ronja Salmi (F5/4) har gjort mycket oavsett sin unga ålder såsom det framgår av exempel 18. 

Hon har inte följt en väg som andra har upptrampat utan hon har skapat den själv. Få unga 

företagare är såsom Ronja är – samtidigt unga och handlingskraftiga – och därför är det viktigt 

att ägna ett läsestycke åt henne. 

 

Exempel 18. 

Ronja Salmi är en ung företagare. – – Hon skriver böcker, jobbar som programvärd och 

konferencier, arbetar som konsult och skapar innehåll till sociala medier. (F5:83) 

 

Av alla företagare i Finland är 67,5 % män och 32,5 % kvinnor (Statistikcentralen 2016:40). 

Suomen Yrittäjät belönar varje år en ung företagare som är under 35 år, och hittills har män 

vunnit prisen bara ett par gånger oftare än kvinnor (NY 2018 [www]). Unga kvinnor är således 

lika kapabla som unga män som företagare även om de inte är lika ivriga att börja ett eget om 

man ser på statistiken. 
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Alf Rehn (F5/5) är en mångsysslare och han har fått erkänsla för sina kunskaper. Han är högt 

utbildad, en ansedd expert och med på flera olika sysslor såsom det framgår av exempel 19. Alf 

representerar majoriteten som professor eftersom kvinnliga professorer är en minoritet i 

Finland. 26,5 procent av alla professorer var kvinnor år 2013 medan 73,5 procent var män 

(Frilander 2016 [www]; Statistikcentralen 2016:36). Alf representerar också majoriteten som 

en bästsäljande författare eftersom kvinnor och män tillsammans läser mer manliga författare 

än kvinnliga (Statistikcentralen 2008 [www]), och således är det svårare för kvinnor att få 

fotfäste i försäljningslistor. 

 

Exempel 19. 

Alf Rehn [är] med på Thinkers50 Guru Radar, professor vid Åbo Akademi, bästsäljande 

författare, populär talare och strategisk konsult för många Fortune 500-företag. (F5:106) 

 

Det nämns flera kända människor som inte presenteras vidare i Fokus-serien, såsom den norska 

schackmästaren Magnus Carlsen (F2:19), Islands första kvinnliga president utan sitt namn 

(F4:21), Islands före detta statsminister Jóhanna Sigurdsdóttir [sic!] (F4:21) och den isländska 

författaren Jonina Leosdottir [sic!] (F4:21). I läsestycket ”5 Snabbguide till Ankdammen” (F3) 

listas det kända finlandssvenska kulturskapare varav tre är män och fem är kvinnor: 

 

Exempel 20. 

Några [finlandssvenska musiker] är till exempel Isac Elliot, Redrama och Krista Siegfrids. – – 

Edith Södergran, Märta Tikkanen, Ulla-Lena Lundberg, Tove Jansson och Kjell Westö är bara 

några av [framstående finlandssvenska författare]. (F3:81) 

 

Att skapa musik är uppenbarligen något män gör mer än kvinnor, medan att skriva eller att vara 

med i politiken berör kvinnor, om man drar slutsatser av exemplet och andra omnämnande. 

Fastän politiska aktiviteter ingår i Michels checklista, är dessa omnämnanden de enda som har 

något att göra med politiken i läsestyckena i Fokus-serien. Därför kan politiska aktiviteter inte 

analyseras vidare i avsnitt 3.2.2 såsom Michel rekommenderar att göra i sin checklista. 

 

 

3.2.1.3 Familj 

 

Familj har inte fått ett stort utrymme i bokseriens läsestycken. Familjen och släktingarna noteras 

ett par gånger vid sidan av huvudtemat i de flesta läsestycken. Två läsestycken kan anses som 
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huvudsakligen familjerelaterade: ”5 Mina två familjer” (F1) och ”4 Miriam – en halvfinländare 

på den svenska pophimlen” (F3). Familj kan definieras på flera olika sätt men i denna 

avhandling avser familj kärnfamilj, bonusfamilj, särbofamilj, regnbågsfamilj och släkt i 

allmänhet. Pojk- och flickvänner samt makor och makar räknas också med i familjekategorin 

men vänner och kompisar har avskilts från den i denna avhandling. 

 

Ulrik Munther (F1/2) gillar att fördriva tiden med familj och vänner: ”Det är också härligt med 

vanliga hemmakvällar med familj och vänner” (F1:34). Han måste således ha bra och nära 

förhållande mellan sina familjemedlemmar. Vem som hör till Ulriks familj berättas inte, och 

Ulrik själv står i fokus. Läsestycket fokuserar mer på Ulriks sysslor med vänner, såsom att se 

på filmer eller att spela fotboll. Detta stycke är ett bra exempel på hur vänner kanske har blivit 

viktigare än familj i ungdomars liv i dagens Norden, kanske rentav ett nytt slags familj vars 

medlemmar man kan bestämma själv. 

 

Niklas (F2/5) berättar att ”föräldrarna har höga förväntningar på oss och många hobbyer är för 

tävlingsinriktade” (F2:87). Dessa förväntningar orsakar stress utöver hobbyer hos honom. Han 

säger ändå att föräldrarna har höga förväntningar på oss, så han kan tala för andra gymnasister, 

inte bara för sig själv. Niklas tillägger att han tycker det är viktigt att hinna umgås med sina 

vänner eftersom det hjälper mot stress men familjen blir återigen inte nämnd. Om Ulrik vill 

hänga ihop med familjen, verkar det som att Niklas inte vill detsamma. Har han dåliga 

familjeförhållanden eller har det bara någonting att göra med tonåren? 

 

Oliver (F1/5) lever mellan två familjer såsom det framgår av exempel 21. Hans föräldrar har 

skiljt sig och bildat nya familjer. Den ena familjen består av hans mamma, två bröder, mammas 

nya man och två halvsyskon. Den andra familjen består åtminstone av hans pappa och två 

halvsyskon. Föräldrarna fick Oliver som 20-åringar. Olivers mamma har tagit mest hand om 

Oliver och hans två småbröder medan Olivers pappa är mer avlägsen eftersom han jobbar hela 

tiden. Bonuspappans roll i Olivers berättelse är att vara aggressiv mot pojkarna. Det väcker 

frågan om mamman också är offer för våld. Papporna i Olivers liv är således inte idealiska. 

Mammans roll och handlingar undanhålls, men det berättas i slutet av läsestycket att hon till 

slut har det bra och ”har fått två barn till” (F1:93). 
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Exempel 21. 

Efter skilsmässan bodde jag [Oliver] och mina två yngre bröder hos mamma. Pappa såg vi 

däremot ganska sällan. – – [Mammas] nya man kunde inte tåla oss pojkar och han var till och 

med aggressiv. (F1:93) 

 

Oliver har fyra småsyskon och två halvsyskon. De två äldsta småbröderna hamnade en gång på 

fosterhem på grund av bonuspappans dåliga beteende hemma som påverkade också i skolan. 

Enligt Statistikcentralen (2015 [www]) riktas omkring en fjärdedel av familjevåldet mot barn. 

Kvinnor är oftare offer än män, och de skyldiga är oftast män. Föräldrar våldför sig mer på 

söner än döttrar. (Statistikcentralen 2015 [www]) I ljuset av statistiken är Olivers bonuspappa 

en typisk förövare. Förhållandet mellan Oliver och hans syskon är kanske bra just eftersom 

föräldrarna inte är där för dem i nöd. Oliver låter förstå att han vill vara förebild för alla sina 

syskon: ”Jag älskar alla mina syskon, men ibland är det krävande att vara förebild för dem alla” 

(F1:93). 

 

Miriam (F3/4) talar bara om sin mamma när det är frågan om Miriams föräldrar, kanske 

eftersom temat kretsar kring finska rötter som hon har ärvt från sin mammas sida. Saker hon 

berättar om sin mamma är små: hon är lärare och hon ville att barnen pratade finska. Hon har 

dessutom ärvt några karaktärsdrag av sin mamma som det framgår av exempel 22. Miriam 

nämner också sina tre syskon och att de pratar finska tillsammans om de vill att andra inte 

förstår. Dessutom var Miriam också tvungen att träffa sina finska kusiner, släktingar och 

mormor varje sommar när hon var ung, även om det kändes tråkigt för henne att åka till det lilla 

Idensalmi i Finland. Nu för tiden uppskattar hon mer sammanhållningen och gemenskapen som 

de hade, och det verkar att hon inte längre är lika mycket i kontakt med dem. 

 

Exempel 22. 

Jag vet inte om det är typiskt finskt egentligen men jag har ärvt temperamentet och envisheten av 

min mamma. (F3:64) 

 

Både Sam och Hermina (F4/4) berättar om sina föräldrar och sin familj i ”4 Två bilder – två 

historier” (F4). Sams familj har flytt från Iran på grund av religiös förföljelse och Herminas 

familj från det forna Jugoslavien på grund av inbördeskrig. Båda familjer hittade en ny plats att 

leva i i Finland. Sams systrar har en större roll än hans föräldrar i hans berättelse medan 

Hermina nämner bara föräldrar och morföräldrar, inga syskon. Sams syster var en förebild för 

Sam och inspirerade honom att få bra betyg och sedan bli utbildad till läkare. Hermina ger 
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intryck av att livet i Finland har gått bra: föräldrarna lärde sig språket och fick bra jobb och 

Hermina själv utbildar sig i biomedicin. 

 

Allt läsaren får veta om Alf Rehns familj är att han har en son. Alf (F5/5) har varit en sträng 

pappa mot sin son: ”jag tvingade honom att jobba som försäljare en sommar” (F5:107). Troligen 

ville han att hans son får arbetslivserfarenheter men att tvinga någon att jobba låter överdrivet. 

Speciellt, om han fortsätter att jobbet var ”tufft, det var hårt, det var ett helvete” (F5:107). Man 

kan bara förundra sig vem som vill att deras barn behöver undergå ett helvete, även om det bara 

är ett bildligt uttryck eller en överdrift. Sonens ålder sägs inte men om han är ung, låter Alfs 

berättelse allt mer obehaglig och Alfs beteende olämplig för en förälder. 

 

Christian (F1/6) och Maria (F2/6) har var sin käraste, och de är de enda unga vems 

kärleksförhållanden noteras på något sätt i läsestyckena. Christian har en flickvän i sin 

studiestad, och Maria har flyttat till Norge för att kunna ha ett mer fungerande parförhållande 

med sin pojkvän. 

 

Exempel 23. 

Christians flickvän som går på samma gymnasium bor på ett elevhem i närheten. – – Christian 

åker hem till sina föräldrar nästan varje helg och då behöver han inte stressa med hemsysslor. 

(F1:106) 

 

Christian har en flickvän men de bor inte tillsammans, såsom det framgår av exempel 23, vilket 

är förståeligt eftersom de är så unga. Allt vad han berättar om sin flickvän är att hon bor på ett 

elevhem och att hon alltid har sällskap med de andra på elevhemmet. Christians föräldrar passar 

upp Christian när han besöker dem nästan varje helg eftersom han har det arbetsamt att bo 

ensam. Hans föräldrar har varit hjälpsamma och de fortsätter vara det även hemma i hemstaden. 

Det verkar ändå att Christian vill ha allt så lätt som möjligt. Om han inte kunde de enkla 

hushållsarbetena när han flyttade till en egen lägenhet (se avsnitt 3.2.2.2), kan läsaren anta att 

han troligen inte hjälpte sina föräldrar med hushållssysslor när han bodde hemma. Det kan till 

och med bli så att han kommer att förvänta sig att hans flickvän passar upp honom, om de någon 

dag bor tillsammans och om han inte lär sig att ta hand om hemmet. 

 

Exempel 24. 

Jag [Maria] och min kille träffades på ett nordiskt läger när vi gick på gymnasiet. Först hade vi 

ett distansförhållande i några år, men det blev för jobbigt i längden. (F2:112) 
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Maria har en norsk pojkvän fastän hon själv är finsk. De träffades i gymnasieåldern, såsom det 

sägs i exempel 24. De bor tillsammans i Stavanger sedan Maria flyttade dit. Ett 

distansförhållande kan vara tufft om man lever i olika länder, och detta pars utgång av 

situationen var att den ena flyttade till den andras hemland. Det berättas inte om den hela 

processen eller om Maria är nöjd med utflyttningen – bara att vardagen är likadan som i Finland. 

Marias och hennes pojkväns förhållande verkar ganska normalt för de delar vardagen med 

varandra och har en gemensam hobby: att gå på tur. 

 

Även samkönat äktenskap nämns i Fokus kurs 4 i det första kapitlet som handlar om Island, 

såsom det framgår av exempel 25. Nu för tiden när det samkönade äktenskapet är möjligt och 

lagligt också i Finland är temat välgrundat att ha med. Att normalisera olika slags familjer i 

läroböcker är redan vanligt och nu är det dags för att normalisera olika slags parförhållanden.  

 

Exempel 25. 

De första som [ingick samkönat äktenskap] var den dåvarande statsministern Jóhanna 

Sigurdsdóttir [sic!] och hennes flickvän, författaren Jonina Leosdottir [sic!]. (F4:21) 

 

Exempel 25 är ändå den enda gången när samkönat äktenskap iakttas i läsestyckena, och i detta 

fall handlar det om äktenskapet mellan kvinnor. Malin Strand (2018:1f., 25) har studerat i 

Sverige hur läromedel i religionskunskap framställer människor som antingen är homosexuella, 

bisexuella eller har transerfarenhet. Enligt henne finns det en större inkludering av temat än 

tidigare men med brister i transperspektiv. 

 

 

3.2.1.4 Andra sociala referenser 

 

Att rycka in i värnplikt är svårt att kategorisera och temat behandlas bara i ett läsestycke, ”6 

Allt är möjligt bara du vågar!” (F3). Värnplikten skulle ha passat även i underkategorin 

”Utbildning” eftersom man lär sig nya saker och utbildar sig för att kunna agera i militären. 

Armé är ändå inte en likadan institution som skola. Militärtjänst är en maskulin erfarenhet fast 

fler och fler kvinnor gör den nu för tiden. Konstas (F3/6) perspektiv är det vanligaste i alla fall, 

men han valde att få extra nytta av erfarenheten: 
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Exempel 26. 

Att göra lumpen är ju ett måste i Finland, så varför inte lära sig svenska samtidigt, tänkte jag 

[Konsta], och valde att göra min värnplikt vid Dragsvik. (F3:101) 

 

Konsta har slagit samman tvång med nytta, såsom det kan ses i exempel 26. Enligt Teija 

Kangasvieri, Elisa Miettinen, Pirkko Kukkohovi och Marita Härmälä visar olika 

forskningsresultat en tydlig skillnad mellan kön om man observerar motivationen att lära sig 

främmande språk i skolan. Pojkarnas personliga och situationsbundna motivation är lägre än 

flickornas, och deras inlärningsresultat är sämre (Kangasvieri, Miettinen, Kukkohovi & 

Härmälä 2011:31). Även Konsta berättar att ”jag var inte så värst bra i svenska i skolan” 

(F3:101) men han har hittat motivation att förbättra sig senare i livet. 

 

 

3.2.1.5 Resultat av sociala referenser 

 

Det finns 11 kvinnor och 13 män som befinner sig i sociala situationer och som har analyserats 

i de fyra föregående avsnitten. Dessa sociala situationer inbegriper utbildning, jobb, familj och 

värnplikt. Det största temat i sociala referenser är högskolestudier. Sammanfattningsvis 

inbegriper kvinnornas sociala referenser ofta högskolestudier och moderelaterade sysslor. 

Männen studerar, sysslar och arbetar istället inom bättre avlönade eller värderade branscher, 

fastän fler kvinnor än män har ett jobb i läsestyckena. Männen för familj på tal oftare än 

kvinnorna men de har också i fler fall ansträngande förhållanden med någon i sin familj.  

 

Sammanlagt fem kvinnor går på gymnasiet eller studerar på högskolan. Tre av kvinnorna 

studerar eller har studerat utomlands: Linda har läst naturvetenskapligt program på ett svenskt 

gymnasium, Maria läser onämnt program vid ett norskt universitet och Ella studerar mode och 

design på en svensk yrkeshögskola. Linda, som berättar om hur det är att gå på det svenska 

gymnasiet, är också den enda kvinnan som berättar om gymnasiestudier. De kvarblivna två 

kvinnor, Kiia och Hermina, som talar om sina studier studerar på högskola i Finland. Deras 

studier inbegriper ekonomi och biomedicin. Sammanlagt sex män går på gymnasiet eller 

studerar på högskolan. Två av männen studerar utomlands, bägge vid svenska universitet: 

Viktor läser medicin och Matias nämner inte sitt studieprogram. Oliver, Christian och Niklas 

går på gymnasiet, och Sam studerar medicin vid en finsk högskola. 
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Sammanlagt fyra kvinnor jobbar och två kvinnor sommarjobbar. Den ena hälften av de riktiga 

jobben kräver kreativitet och ansvar: Miriam är sångare-låtskrivare och Ronja företagare. Den 

andra hälftens arbetsuppgifter är enkla och upprepande: Joanna arbetar i en klädaffär och Maria 

gör varierande enkla jobb. Även kvinnornas sommarjobb innehåller enkla arbetsuppgifter: Kia 

jobbar i en hamn och Nea i en glasskiosk. Sammanlagt fyra män jobbar och en man 

sommarjobbar. Alla män har kreativa och krävande jobb förutom den som sommarjobbar: Ulrik 

är sångare-låtskrivare, Matti rapartist och författare, Michael författare och Alf bland annat 

professor och författare. Heikkis arbetsuppgifter är enkla och upprepande på sommarjobbet. 

Två män och en kvinna har en jobbliknande fritidssyssla: Jesse skriver och tonsätter låtar, 

Jeremia sysslar med datorer och Ida såväl bloggar som vloggar. De alla har därmed kreativa 

fritidssysslor. 

 

Sammanlagt tre kvinnor nämner sin familj på något sätt i läsestyckena: Miriam har en 

multikulturell familj, Hermina har flyttat ung till Finland med sin familj och Maria har en 

pojkvän. De berättar alla om sin familj eller käraste på ett positivt eller lite mer neutralt sätt. 

Sammanlagt sex män nämner sin familj på något sätt i läsestyckena: Ulrik och Niklas nämner 

bara sin familj, Oliver har en bonusfamilj, Sam har flyttat ung till Finland med sin familj, 

Christian har en flickvän och berättar lite om sin familj och Alf nämner sin son. Ulrik, Sam och 

Christian berättar om sin familj eller käraste på ett positivt eller lite mer neutralt sätt. Oliver 

älskar sina syskon men har inte bra pappaförhållanden. Alf berättar om sin son och Niklas om 

sin familj på ett neutralt-negativt sätt. 

 

Endast en av männen, Konsta, berättar om att rycka in i värnplikten, och det är den enda andra 

sociala referensen som kommer fram i läsestyckena. Han har utnyttjat sin tjänstgöringstid och 

gjort sin värnplikt helt på ett främmande språk, svenska. 

 

 

3.2.2 Aktiviteter 

 

Detta avsnitt handlar om aktiviteter i läsestyckena i Fokus-serien. Jag analyserar vad 

huvudpersonerna har för hobbyer samt om de engagerar sig i hushållssysslor, aktiviteter som 

kräver expertis eller annan sorts fritidsaktiviteter än hobbyer. Analysen börjar med 

underkategorin ”Hobbyer” och den följs av ”Hushållssysslor”, ”Professionella aktiviteter” och 

”Andra aktiviteter”.  
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3.2.2.1 Hobbyer 

 

Det finns bara två riktiga läsestycken som behandlar endast hobbyer i Fokus-böckerna: ”3 

Musik, sport, datorer – något för dig?” (F1) och ”2 Gör det du gillar och gilla det du gör!” (F3). 

I denna avhandling räknas alla aktiviteter som behöver något slags satsning och som upprepas 

regelbundet som hobby. Till exempel att umgås med kompisar eller att lyssna på musik räknas 

därför inte med som hobbyer eftersom de hör till vardagligt liv utan vidare ansträngningar. 

Sådana aktiviteter behandlas vidare i avsnitt 3.2.2.4. 

 

Fler än 80 % av finska ungdomar har en hobby samt ägnar sig åt motion eller idrott (Nuora 

2016 [www]). Likaså är idrott som hobby populär bland de unga i Fokus-böckerna. De går på 

gym, springer, rider och spelar fotboll, ishockey eller innebandy. Ulrik (F1/2) går på gym, 

springer och spelar fotboll med sina kompisar på somrarna. Oliver (F1/5) går också på gym och 

förutom det spelar han ishockey. Niklas (F2/5) tycker att många hobbyer är tävlingsinriktade, 

men det berättas inte om han har något som hobby. Heli (F1/3) spelar innebandy tre gånger i 

veckan och har matcher varannan helg: 

 

Exempel 27. 

Jag [Heli] spelar innebandy. – – Det bästa är att det är en lagsport. Alla tränar och kämpar 

tillsammans för att vinna. Innebandyn har gett mig mycket: goda vänner, bra kondition, fina 

minnen och en stark kampvilja. (F1:49) 

 

Lagsporten anses vanligen som en manlig idrottsgren. Statistikcentralen (2016:124) bekräftar 

att 20 % av män sysslar med lagsport på fritiden medan bara 6 % av kvinnor gör det också. 

Fastän kvinnor har spelat skickligt till exempel fotboll genom seklerna, har de inte fått likadan 

uppskattning eller likadant erkännande av det som män har fått. Kvinnorna har till och med 

blivit förbjudna att spela fotboll i början av 1900-talet eftersom några tyckte att maskuliniteten 

i fotboll skulle lida om kvinnorna fortsatte spela så framgångsrikt. (Naisfutis.net 2006 [www]) 

Attityder till kvinnor som sportar har lyckligtvis förändrats, och det är helt accepterat för Heli 

att spela innebandy. I alla fall är innebandy fortfarande en mansdominerad sport (Mera 

innebandy 2016 [www]). Lagsporten utvecklar samarbetsförmåga oavsett kön och, såsom Heli 

säger i exempel 27, ger den goda vänner, bra kondition och fina minnen. Ulrik, Oliver och 

Markus spelar också lagsport men de fokuserar på något annat än på det i läsestyckena. 
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Markus, Anne och Smilla berättar om sina hobbyer och matvanor i ”3 Köttbullar eller sushi?” 

(F2). Markus sportar mest, han har fotbollsträningar sex gånger i veckan, medan Anne och 

Smilla har mindre aktiva fritidsfördriv såsom det framgår av exempel 28. Att skriva, läsa och 

baka är lugnande och kreativa sysslor varemot fotboll och gym har verkan på kondition. Markus 

är den ena aktiva ytterligheten och Smilla den andra kreativa medan Anne faller emellan dem 

två. Enligt Statistikcentralen (2016:124f.) sportar män mer än kvinnor men kvinnor läser och 

skriver oftare än män. Kvinnor har även alltid lagt ner mer tid på att laga mat (Statistikcentralen 

2016:119), så Markus, Annes och Smillas intressen verkar vara typiska för deras kön. 

 

Exempel 28. 

Markus hobby: spelar fotboll sex gånger i veckan. – – Annes hobby: går på gym och läser. – – 

Smillas hobby: bakar och bloggar om mat. (F2:45) 

 

Maria (F2/6) är inte bara fysiskt aktiv med sina intressen utan också socialt aktiv, såsom 

exempel 29 uppvisar. 4H-verksamhet och brädspel fungerar inte som avsett om man sysslar 

med dem ensam. Maria gillar också friluftslivet och hon går på tur med sin pojkvän året runt. 

Maria verkar sköta om sig genom sina hobbyer eftersom gymmet och friluftslivet hjälper att 

hålla konditionen uppe såsom 4H-verksamheten och brädspelen främjar tankeförmåga och 

sociala kunskaper. 

 

Exempel 29. 

[Marias] hobbyer: 4H-verksamhet, gym och brädspel. – – Min pojkvän och jag går på tur året runt 

– Norge är ett så otroligt vackert land under alla årstider. – – Det bästa med Norge är friluftslivet 

och den avslappnade stämningen. (F2:112f.) 

 

Förutom Ulrik Munther och Miriam Bryant som arbetar som musiker intresserar Jesse (F1/3) 

också sig för musik. Såsom det framgår av exempel 30 spelar han flera instrument och spelar 

sina egna låtar på klubbar. Att skapa musik kan anses som något män har talanger i: av alla 

finska tonsättare är 90 % män och 10 % kvinnor, samt 17 % av män respektive 12 % av kvinnor 

spelar något instrument på fritiden (Statistikcentralen 2016:124; Mattila 2017 [www]). Även 

Kosunen (2001:50ff.) konstaterar i sin pro gradu-avhandling om läroböcker i musik att män 

framställs oftare som musiker medan kvinnor framställs som sångare och att kvinnliga 

kompositörer är nästan bortglömda. Jesse måste i alla fall vara framstående som 17-åring om 

han kan spela både piano och gitarr och till och med jobba som DJ. 
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Exempel 30. 

Jag [Jesse] håller på med musik. Jag gör egna låtar och jobbar som DJ. [– –] Jag lärde mig spela 

piano och gitarr redan som liten. [– –] Det bästa är att uppträda på någon stor klubb. (F1:49) 

 

Datorer har varit Jeremias (F1/3) intresse ända sedan han var liten, och han brukar spela och 

programmera såsom han berättar i exempel 31. Att spela och programmera utvecklar 

språkkunskaper och problemlösningsfärdigheter. Programmeringen är också bra för 

kreativiteten eftersom man kan välja mellan flera alternativ och skapa någonting helt nytt om 

man vill. Det är en aning oftare killar som spelar digitalspel enligt t.ex. Pelaajabarometri 2015 

(Mäyrä, Karvinen & Ermi 2016:2), men många kvinnor har också intresse för dem. Det finns 

ingen skillnad på skickligheten att spela heller. Män använder dock dator ungefär 20 minuter 

mer om dagen än kvinnor (Statistikcentralen 2016:125).  

 

Exempel 31. 

Jag [Jeremia] sysslar med datorer. Jag spelar och programmerar, det är verkligen min grej. – – 

Det bästa med datorer är att man kan förverkliga sig själv. – – Många spel är internationella och 

när man spelar lär man känna människor från hela världen. (F1:49) 

 

Både Linda (F1/4) och Ronja (F5/5) intresserar sig för ridning. Ridning har blivit ett kvinnligt 

intresse under loppet av de senaste årtiondena, men merparten av tävlingsryttare är ändå män 

(Sihto 2016 [www]). Det är således enligt antagandet att det bara är kvinnor som brukar rida i 

Fokus-serien. Linda berättar inte om sin ridningshobby, den bara nämns, men för Ronja är 

ridningen ett sätt att vila från arbete såsom det framgår av exempel 32. Man kan anta att varken 

Linda eller Ronja tävlar. Det är smutsigt att syssla med hästar, och det kräver energi, styrka och 

skicklighet att behandla stora djur. Ronja intresserar sig för resor också men hon berättar inte 

vidare om dem. Att åka utomlands är allt vanligare nu för tiden eftersom finländares fritidsresor 

har ökat märkbart under de senaste åren (Statistikcentralen 2018 [www]; STT 2018 [www]), så 

Ronja är inget undantag. 

 

Exempel 32. 

Om jag [Ronja] verkligen ska koppla av åker jag till stallet och rider. Där har jag inga skärmar i 

närheten. Resor är också bra. (F5:83) 

 

Att blogga är populärt bland unga flickor och kvinnor medan inte lika många män är med i 

bloggningsvärlden. Om man exempelvis granskar blogglistor på Blogit.fi (2018 [www]) finns 
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det endast kvinnor och deras bloggar där. Också Fokus-serien nämner modebloggar som unga 

flickor och kvinnors hobby i exempel 33. Att vlogga och att följa vloggar har ändå blivit 

populärare bland alla unga oavsett kön. Populära finska män som vloggar är till exempel Roni 

Back, eeddspeaks och Arttu Lindeman och de svenska motsvariga exemplen trion 

IJustWantToBeCool, Thomas Sekelius och Ben Mitkus. Män intresserar sig för att fotografera 

och att filma (Statistikcentralen 2016:124) vilket kan vara orsaken till vloggningspopulariteten 

bland killar. Fokus-serien behandlar ändå inte vloggning på något sätt i läsestyckena. 

 

Exempel 33. 

Det är speciellt unga flickor och kvinnor som skriver om sin klädsmak och lägger ut bilder på 

nätet. Modebloggarna har hundratusentals läsare och de är med i olika tv-program. (F2:66) 

 

Ida (F3/2) har flera olika, kulturrelaterade hobbyer som håller henne jäktad. Hon berättar att 

hon håller på med att lyssna på musik, titta på filmer, fotografera, läsa tidningar och böcker, 

skriva i allmänhet och på en blogg samt publicera videor på sin vlogg: 

 

Exempel 34. 

Ida Christine är en tjej med många järn i elden. Hon är en riktig mångsysslare när det gäller kultur. 

Man kan nästan säga att hon håller på med allt. (F3:39) 

 

Ida har också dansat i flera år men slutade det för ett tag sedan eftersom hon annars inte kan 

hinna med allt. Idas hobbyer är och har varit typiska för kvinnor med undantag av att filma 

enligt Statistikcentralen (2016:124). Många unga utför mycket vid sidan av skolan – de sysslar 

till exempel med flera hobbyer eller intensivt i organisationsverksamhet – och i värsta fall kan 

det resultera i utmattning (Heiliö 2013 via Ahomies 2017:8). Ida ger ändå intryck av att hon 

gör vad hon gör ur egen iver och eget intresse, och det var också hon själv som bestämde över 

att sluta dansa för att hinna mer. 

 

 

3.2.2.2 Hushållssysslor 

 

Hushållssysslor är inte ett populärt tema i Fokus-serien. Hushållssysslorna nämns bara i ett 

läsestycke, ”6 Hemma hos Christian” (F1), i vilket den svenska gymnasisten Christian berättar 

om hur boendet på egen hand har gått. Christian ger en ganska tafatt bild av sig eftersom han 
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har behövt lära sig nästan allt från början. Det verkar konstigt eftersom Christian redan är 

sjutton år och har bott på egen hand minst ett år. 

 

Exempel 35. 

Det var trist och tråkigt att städa och diska och mina föräldrar fick till exempel visa mig hur man 

använder en tvättmaskin [berättar Christian]. Fortfarande är det lite si och så med maten. Det blir 

mest pizza och snabbmat. (F1:106) 

 

Utgående från exempel 35 har Christian tydligen inte hjälpt mycket med hushållssysslor när 

han bodde med sina föräldrar om han inte kunde de enkla hushållsarbetena när han flyttade till 

en egen lägenhet. Ungkarlslivet med snabbmat och en lite stökig bostad är godtagbart – det 

finns ju ett begrepp för fenomenet. Ungdomsbarometern bevisar att 38 % av pojkarna respektive 

22 % av flickorna klarar sig dåligt eller förhållandevis dåligt av sin vardag (Nuora 2016 

[www]). Till och med Statistikcentralens (2016:119ff.) statistik konstaterar att kvinnor och 

flickor lägger ner mer tid på hushållssysslor än män och pojkar: en kvinnlig skolungdom eller 

studerande gör hushållssysslor cirka 96 minuter om dagen medan en manlig skolungdom eller 

studerande gör dem cirka 59 minuter om dagen. Situationen förblir densamma även i andra 

åldrar. Christian är därmed ingen ovanlig pojke. 

 

Exempel 36. 

Hemma hos mamma och pappa får jag [Christian] softa och ta det lugnt. Och mammas mat har 

nog aldrig smakat så gott som nu. (F1:106) 

 

För den ensamma boende unga är det härligt att kunna hålla sig borta från alla hushållssysslor 

för ett ögonblick, såsom Christian håller på att slappna av i exempel 36. Föräldrarna passar upp 

och själv kan man ta det lugnt. Uppenbarligen är det mamman som brukar laga mat hemma hos 

dem men vad pappan gör för det allmänna bästa specificeras inte. Kanske lagar han också mat 

då och då, men eftersom Christian har valt att säga ”mammas mat”, verkar det som om mamma 

är bättre på det.  

 

 

3.2.2.3 Professionella aktiviteter 

 

Som professionella aktiviteter anses alla arbetsrelaterade kunskaper och expertis inom ett visst 

område. I denna avhandling behöver man ändå inte arbeta inom området för att vara expert, 
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utan kunskapen kan vara förvärvad genom studier, intressen eller hobbyer. Professionella 

aktiviteter kan därmed påträffas mest i samma läsestycken som behandlar jobb, studier, 

intressen eller hobbyer. 

 

Joanna (F2/4) vet som anställd i en klädaffär vad kunder vill skaffa sig enligt säsongen: ”Just 

nu är det en puderrosa kappa som alla kunder vill ha” (F2:66). Förmodligen menar Joanna med 

detta att alla kvinnliga kunder vill ha kappan eftersom puderrosa kappor har setts på kvinnor 

under de senaste åren, men detta kan vi inte veta säkert. Joanna måste veta om de nyaste 

trenderna på grund av sitt jobb, och därför kan hon tipsa kunderna vad som är hett just nu. Som 

exempel 37 bekräftar, håller Joanna sig på modevärldens våglängd genom att läsa modebloggar. 

Med andra ord uppdaterar hon sitt jobbrelaterade kunnande även på fritiden. 

 

Exempel 37. 

Joanna läser modebloggar ungefär en timme om dagen. Det är viktigt för henne att få tips och 

idéer och att hänga med i trender i modevärlden. (F2:66) 

 

Ella Boucht (F5/2) studerar mode och design i Borås. ”Studerande på textilhögskolan skapar 

nya trender och många kändisar har ögonen på vad vi gör”, berättar hon (F5:31). Hon är en av 

dem som skapar nya trender som sedan sprider från kändisar till vanliga människor, ganska ofta 

via bloggare. Ella har fått offentlighet tack vare Rihanna, såsom det påpekas i exempel 38. Ella 

utnyttjar sociala medier för att visa sina skapelser till den breda allmänheten. Modedesigner 

behöver synlighet för att bli kända och ansedda, och Ella har hittat en modern och fungerande 

väg att göra det. 

 

Exempel 38. 

Jag [Ella] hade fantastisk tur, för Rihannas stylist råkade se min jacka, tipsade henne om den och 

otroligt nog ville Rihanna ha sen på sig på en modeshow i Paris! Nu piper min mobil hela tiden 

och mitt Instagramkonto har exploderat totalt. (F5:31) 

 

Petri Luukkonen (F4/5) kritiserar samtidens materialistiska livsstil som exempel 39 uppvisar. 

Sedan han började sitt prov har hans sociala liv blivit rikare vilket olika ägodelar inte kunde 

göra. Detta är ett slags motsats till Joannas (F2/4), Idas (F3/2) och Ellas (F5/2) läsestycken 

eftersom mode och designs produkter vanligen betyder engångsartiklar om man inte investerar 

i kvalitet. Det är lätt att hitta de nyaste trenderna billigt i butiker såsom Hennes & Mauritz eller 

IKEA som förespråkar låga priser, nyaste trender och snabb tillverkning, vilka kan märkas i 
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produkternas kvalitet. Detta fenomen kallas för fast fashion – på samma sätt som fast food 

’snabbmat’ har fått sitt namn. (Ruokamo 2016:30–43) Man kan få en något högre status med 

vissa ägodelar men de ersätter inte socialt liv såsom Petris experiment bevisar. Petri är trots allt 

den enda som säger någonting mot mode och design-branschen även om den är ett populärt 

ämne i läsestyckena. 

 

Exempel 39. 

[Petri Luukkainen] ifrågasatte vår materialistiska livsstil och gjorde en film där han utmanade sig 

själv och provade hur det var att leva med så få saker som möjligt. – – Han tillbringar mer tid på 

kaféer, går på bio och träffar vänner. Bristen på grejer leder alltså till ett rikare socialt liv. (F4:95) 

 

Tre läsestycken innehåller text om musikrelaterade expertis: ”2 En ny dag varje dag” (F1), ”3 

Finns sanningen i sångerna?” (F3) och ”4 Miriam – en halvfinländare på den svenska 

pophimlen” (F3). Rapartisten Sere, eller Matti Huhta, (F3/3) berättar i Fokus kurs 3 om finska 

sångtexter och hur de har förändrats från melankoliska till mer optimistiska genom tiderna. 

Enligt honom är det lättare att bearbeta känslor med hjälp av musik. Matti har till och med 

skrivit en bok omkring teman, så han har verkligen studerat områden. I samma kursbok som 

Matti presenteras funderar Miriam Bryant över sina egna låttexter och artistlivet: 

 

Exempel 40. 

Som yngre skrev jag [Miriam] dikter på svenska. Men låttexterna skriver jag på engelska för då 

är det lättare att nå ut med musiken. – – Nuförtiden turnerar Miriam mycket på somrarna, så det 

blir inte så många lata sommardagar med släkten längre. (F3:64) 

 

Miriam (F3/4) talar åtminstone tre språk flytande: svenska, finska och engelska. Hon skriver 

sina egna låttexter vilket alla artister inte gör, och det gör hon på engelska fast hennes 

känslospråk är svenska. Miriam brukar turnera på somrarna, så hon har efterfrågan som artist. 

För att vara kunnig att uppträda på en plattform kräver olika slags kunskaper än bara sjunga 

eller spela in musik i en studio. Miriam är inte den enda kända svenska musikern i Fokus-serien: 

Ulrik Munther (F1/2) är också en sångare och låtskrivare. Även han turnerar och skriver sina 

egna låtar, och en av låtarna har tillförsäkrat honom seger i Lilla Melodifestivalen. Ulrik 

beskriver mer än Miriam hurdan dag det är vanligen när han och bandet är ute på turné. 

 

Läsestycket ”2 Världen börjar i Norden!” (F5) förevisar allmän kreativitet bland tre ungdomar. 

De har alla lärt sig något nytt efter de sommarjobbade i Norden, men Nea (F5/3) har använt 
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fantasi redan då hon sökte jobbet som glassäljare. Hon ritade en glasskiosk och flaggor på de 

språk som hon talar i ansökan, och enligt henne fick hon platsen på grund av det. Nea har lärt 

sig och fått bra erfarenheter av kundbetjäning, men det är inte allt: 

 

Exempel 41.  

Jag [Nea] har också lärt mig att det är viktigt med kreativitet. Islänningarna värdesätter mycket 

mer att du är en kreativ person med många idéer än att du har fina betyg och det tycker jag är bra! 

(F5:55) 

 

Kia (F5/3) har mångsidiga arbetsuppgifter, såsom att åka båt, hälsa gäster välkomna och jobba 

som försäljare i en hamnbutik. Hon tycker att det har varit viktigt att försätta sig i obekanta 

situationer och lära av dem samt lära sig språket som hjälper skapa nätverk med tanke på 

framtiden. De två flickorna i läsestycket, Nea och Kia, berättar vad de har lärt sig av sina 

sommarjobb men Heikki betonar andra saker. Hans jobb på spenatåkrar är ”jättelätt, vem som 

helst klarar av det” (F5:54), men hans arbetsledare är trevlig och han har blivit vän med andra 

nordbor. Jobbet har inte gett honom någonting annat än uthållighet, men han har i alla fall haft 

roligt på fritid i Danmark. 

 

Tre läsestycken behandlar professionella aktiviteter i de vuxnas arbetsliv, ”4 Chef över ditt eget 

liv” (F5), ”1 Lyckliga Danmark?” (F5) och ”5 Framtidens jobb – osäkert men spännande!” (F5). 

En ung kvinna, Ronja Salmi, och en äldre man, Alf Rehn, berättar sina visioner om arbetslivet. 

De har olika slags bakgrunder samt olika slags sysslor att hålla på med. Ronja har börjat som 

företagare i ung ålder och därför har vägen också varit svårare: 

 

Exempel 42. 

Som ung företagare behöver jag [Ronja] all trovärdighet jag kan få, därför ville jag visa att jag 

menar allvar och grundade ett aktiebolag. Min stora dröm är att kunna anställa fler människor i 

framtiden och det är lättare om jag har ett aktiebolag. (F5:83) 

 

Ronja (F5/4) har således erfarenheter att starta ett eget företag och därför tipsar hon läsare som 

också vill starta sitt eget företag. Alf Rehn (F5/5) berättar i sitt läsestycke om framtidens 

arbetsmarknad och karriärer samt hurdana kunskaper man behöver då. Han målar upp en ganska 

skoningslös framtid där bara de bästa och flitigaste klarar sig: ”Tänk inte bara på hur du får ditt 

första jobb, utan på hur du får ditt andra eller tredje jobb också” (F5:107). Alf betonar att fina 
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betyg och titlar inte ger något skäl till att bli anställd utan kompetensen – Ronja är ett bra 

exempel på det – men han själv är ändå högt utbildad och har fina betyg och titlar. 

 

Enligt docent Jaana Lähteenmaa är arbetslösheten sällan någonting man kan skylla sig själv för, 

och arbetslösheten bland ungdomar är vanligare än bland de vuxna. Skälet till det är oftast i 

världsekonomin. Lähteenmaa tillägger att om ungdomar till exempel studerar vidare, får de 

lättare arbete än de som bara har gått i grundskolan. (Lähteenmaa 2012 [www]) De unga och 

män är mer sannolikt arbetslösa än kvinnor och alla som är över 34 år (Statistikcentralen 

2016:53f.). Detta står i motsats till vad Alf säger, men åtminstone de unga tycker att attityd och 

motivation är de viktigaste egenskaperna för att få jobb (Pekkarinen & Myllyniemi 2018:79). 

 

Frilansjournalisten Michael Booth (F5/1) har skrivit en bok The Almost Nearly Perfect People 

och han berättar om skrivprocessen. Han har först undrat varför danskar är lyckligaste i världen, 

och sedan tagit reda på hur de nordiska staterna fungerar och medbörjarna mår. Som 

frilansjournalist måste Michael bekanta sig väl med åtskilliga företeelse och saker om han vill 

skriva om dem. Han är kapabel till att leta efter bakgrundsfakta, vara kritisk och skriva på ett 

behagligt sätt om han får sin bok publicerad och till allmän kännedom. 

 

 

3.2.2.4 Andra aktiviteter 

 

Andra aktiviteter betyder helt enkelt alla andra aktiviteter som inte kunde kategoriseras i 

”Hobbyer”, ”Hushållssysslor” eller ”Professionella aktiviteter”. Till denna kategori hör 

vardagliga men ganska mållösa sysslor, såsom att umgås med kompisar eller att lyssna på 

musik. 

 

Ulrik (F1/2) och Niklas (F2/5) i exempel 43 och 44 gillar att umgås med sina vänner och göra 

någonting roligt, såsom se på film eller spela fotboll. För Niklas är det också ett sätt att motverka 

stress men han berättar inte vad han brukar göra med vännerna. Ulrik berättar istället flera 

aktiviteter som han gillar att göra med sina kompisar. Sam (F4/4) är en flykting som numera 

bor i Finland. Han tillbringade sin barndom i Iran och hade det då roligt och sorglöst med sina 

kompisar såsom det framgår av exempel 45. Efter flyttningen blev han mobbad i Finland, och 

syskonen var då viktigare för honom. Sam nämner kompisar endast när han berättar om sin 

barndom, så läsaren får inte veta mer om hans nutida kompisförhållanden. Flickorna lämnar 
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vänskap utan beaktande i böckerna: endast Smilla (2/3) säger klart att hon gillar att laga mat 

med sina kompisar. Dessutom träffar pojkar oftare sina kamrater än flickor enligt 

Ungdomsbarometern (Nuora 2016 [www]). 

 

Exempel 43. 

Jag [Ulrik] ser på någon bra film med kompisar, kollar serier och äter glass eller godis. Jag är en 

riktig godissnubbe. – – På sommaren är det perfekt att spela fotboll med polarna. Det är en rolig 

helgsyssla. (F1:34) 

 

Exempel 44. 

Det är viktigt för mig [Niklas] att hinna umgås med mina vänner, för det är just som hjälper mot 

stress. (F2:87) 

 

Exempel 45. 

Innan [Sam flydde från Iran] hade jag levt ett sorglöst liv med mina kompisar, lekt på gatorna och 

haft kul precis som alla pojkar i hela världen, antar jag. (F4:74) 

 

I motsats till det tråkiga jobbet på spenatåkrarna i Danmark tycker Heikki (F5/3) om att umgås 

med andra unga nordbor: ”Det viktiga är fritiden för då umgås jag med andra nordbor och det 

är roligt” (F5:54). Kia (F5/3) och Nea (F5/3) i samma läsestycke för istället inte fritiden eller 

nya kompisar på tal utan de fokuserar på själva jobbet. Heikki tycks uppskatta sina kompisar 

mycket eftersom de mest positiva sakerna han berättar om jobbet handlar om hans nya 

kompisar. Heikki beskriver inte vad han gör med sina nya kompisar, men han har planerat att 

åka till Finland via Sverige så att han får vara längre med kompisarna: ”Jag har fått många 

svenska vänner och efter jobbet ska jag åka med dem till Sverige innan jag åker tillbaka till 

Finland” (F5:54). 

 

Kiia (F3/6) studerar på Svenska handelshögskolan, Hanken, och är den enda som berättar om 

andra aktiviteter än att plugga vid sidan av högskolestudier, såsom det framgår av exempel 46. 

Hon har fått många nya kompisar och svenska språket spelar också en roll på fritiden, inte bara 

i skolan, för det möjliggör att delta i aktiviteter som är typiska för den finlandssvenska kulturen. 

Sittningar, eller sitsar, är en av dessa aktiviteter. De är akademiska middagar med varierande 

underhållning. Klädkod, program och servering varierar från sittning till sittning – även 

beroende på stad eller land – men det finns nästan alltid alkoholservering och/eller en specifik 

klädkod. 
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Exempel 46. 

Jag [Kiia] har varit med på många sitsar som ordnas här och på det sättet har jag också lärt mig 

mera om den finlandssvenska kulturen. (F3:101) 

 

Det sägs inte direkt men man kan läsa mellan raderna att Linda (F1/4) intresserar sig för mode 

och inredning: ”Den svenska stilen i kläder och inredning är precis i min smak” (F1:72). De är 

ganska vanliga men i många fall dyra intressen bland unga flickor och kvinnor. Pojkar och män 

har också intresse för mode och inredning, men läsaren får inte bekanta sig med sådana män i 

Fokus-serien. Joanna (F2/4) i exempel 37 har intresse för mode och därför brukar hon läsa 

moderelaterade bloggar. Samt Ida ”gillar att läsa modetidningar” (F3:39). Varken Linda, 

Joanna eller Ida specificerar djupare vad som är precis i deras smak eller hur mycket tid och 

energi de använder för intressen. Begreppen mode och inredning är breda och innehåller flera 

olika stilar från svart-vit minimalism till färgrik fröjd. 

 

Ulrik (F1/2) och Ida (F3/2) tycker om att lyssna på musik, och de berättar hurdana sånger eller 

artister de brukar lyssna på. Ida nämner genrer medan Ulrik nämner artister och ett band, såsom 

det framgår av exempel 47. Ulrik själv är en sångare så han troligen har en annan, mer 

professionell synvinkel att lyssna på musik än Ida. De båda verkar ändå ha ett öppet sinne för 

olika musikstilar, det vill säga de har inte blivit stelnade i någon särskild stil. 

 

Exempel 47. 

För mig är låten viktigare än artisten eller bandet. Jag [Ulrik] gillar att lyssna på sköna starka låtar 

som är mysiga. Till exempel David Bowie, Eminem, Bob Marley och The Cardigans har sådana 

låtar. (F1:34) 

 

Markus, Anne och Smilla berättar om sina matvanor i läsestycket ”3 Köttbullar eller sushi?” 

(F2). Såsom exempel 48 uppvisar, är de olika slags ätare. För Markus är det viktigaste att han 

får tillräckligt mat, Anne försöker äta så väl enligt rekommendationerna som möjligt och Smilla 

är en finsmakare som gillar att äta tillsammans med sina kompisar. Markus bryr sig inte om 

maten lika mycket som Anne och Smilla gör, men de har alla maträtter som de älskar eller 

avskyr – eller undviker på grund av något skäl.  

 

Exempel 48. 

Jag [Markus] tänker inte så mycket på vad jag äter. Jag är allätare och huvudsaken för mig är att 

jag blir mätt. – – Mat intresserar mig väldigt mycket och jag [Anne] hoppar aldrig över måltider. 

Jag försöker äta mångsidigt och enligt kostcirkeln, men jag räknar inte kalorier. – – Jag [Smilla] 
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älskar mat och matlagning! Jag lagar och äter ofta god mat tillsammans med mina kompisar och 

det tycker jag är superkul. (F2:45) 

 

Vad Markus, Anne och Smilla berättar i exempel 48 är inte överraskande eftersom 75 % av 

ungdomar ofta lagar mat och 57 % tycker att matlagning intresserar dem (Nuora 2016 [www]). 

Det är ändå endast Smilla som säger att hon lagar mat. Varken Markus eller Anne gör det. 

 

 

3.2.2.5 Resultat av aktiviteter 

 

Det finns 13 kvinnor och 13 män som brukar engagera sig i olika aktiviteter och som har 

analyserats i de fyra föregående avsnitten. Dessa aktiviteter inbegriper hobbyer, 

hushållssysslor, aktiviteter som kräver expertis inom ett område och andra fritidsaktiviteter än 

hobbyer. De största teman i aktiviteter är mode, musik och skrivande. Sammanfattningsvis 

inbegriper kvinnornas aktiviteter hobbyer som man oftast utför ensam. Männen umgås istället 

med kompisar och utöver lagsport samt sysslar oftare med musik. Kvinnorna brukar också 

skriva som hobby, men när männen skriver är de författare eller låtskrivare. En aning fler 

kvinnor har dock expertis inom en bransch, och oftast denna bransch är mode och design. 

 

Sammanlagt fem kvinnor sportar: Heli spelar innebandy, Anne går på gym samt Linda och 

Ronja rider. Maria går också på gym samt på tur. Sammanlagt tre män sportar: Ulrik går på 

gym och springer, Oliver går på gym och spelar ishockey och Markus spelar fotboll. Två 

kvinnor bloggar som hobby: Smilla om mat och Ida om mode och livsstil. Maria spelar brädspel 

och är med i 4H-verksamhet. En kille, Jesse, sysslar med musik, och en kille, Jeremia, spelar 

dataspel och sysslar med datorer. Bara en huvudperson, Christian, har någonting att göra med 

hushållssysslor och han verkar inte vara duktig med dem. 

 

Det finns också andra aktiviteter som kvinnorna och männen i läsestyckena har. En kvinna 

lyssnar på musik, två kvinnor läser antingen bloggar, tidningar eller böcker, en kvinna går på 

akademiska sittningar och två kvinnor berättar om sina matvanor. Fyra män har istället roligt 

med kompisar, en man lyssnar på musik och en man berättar om sina matvanor. 

 

Sammanlagt sex kvinnor engagerar sig i professionella aktiviteter. Två kvinnor, Joanna och 

Ella, arbetar med mode. Miriam är en sångare-låtskrivare. Två kvinnor, Nea och Kia, 
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sommarjobbar och använder kreativitet för att lösa arbetsrelaterade situationer. Ronja är 

företagare och har tillräckligt med expertis för att kunna tipsa andra starta eget. Sammanlagt 

fem män engagerar sig i professionella aktiviteter. Petri vet om minimalism och utöver det i sitt 

liv. Två män, Ulrik och Matti, är musiker: Ulrik skriver och sjunger sina egna låtar medan Matti 

rappar och har till och med skrivit en bok om finska låttexter. Alf är en akademisk mångsysslare 

och har tillräckligt med expertis för att kunna berätta om framtidens arbetsmarknader. Michael 

har skrivit en känd bok om nordborna. 

 

 

3.2.3 Socialt och emotionellt beteende 

 

Detta avsnitt handlar om socialt och emotionellt beteende i läsestyckena i Fokus-serien. Jag 

analyserar hurdana känslor huvudpersonerna uttrycker samt hur de beter sig i olika slags 

situationer. Hur de framgår av läsestyckena behandlar jag i underkategorierna ”Positiva och 

negativa känslor”, ”Svaghet och styrka hos karaktär” och ”Annat socialt och emotionellt 

beteende”. 

 

 

3.2.3.1 Positiva och negativa känslor 

 

Sådana textbitar som avslöjar huvudpersonens positiva eller negativa tankar om något som 

påverkar dem eller andra karaktärer kategoriseras i ”Positiva och negativa känslor”. Positiva 

och negativa känslor kan till exempel sammanhänga med glädje, sorg eller aggressivitet. Det 

finns ett läsestycke som handlar om känslor, ”2 Optimist eller pessimist?” (F4), men det har 

inga huvudpersoner. Två huvudpersoner, Jesse (F1/3) och Ida (F3/2) handlar sina känslor med 

hjälp av musik såsom exempel 49 och 50 uppvisar. Jesse är aktiv och skriver låtar medan Ida 

är mer passiv och bara lyssnar på musik: 

 

Exempel 49. 

Musik är mitt sätt att uttrycka känslor och tankar. Alltid när jag [Jesse] är ledsen eller glad, vill 

jag skriva en låt. (F1:49) 

 

Exempel 50. 

Jag [Ida] väljer musik efter humör. När det är solsken lyssnar jag på glad musik och när det är 

dåligt väder lyssnar jag på indiemusik. (F3:39) 
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Jesse har en bakgrund som gitarrist och pianist, och kanske därför är det naturligt för honom att 

använda skrivande och tonsättande som ett sätt att uttrycka känslor. Ida har haft dans som hobby 

flera år men hon förknippar dock inte det med musik och känslor. Att dansa är ett kraftigt sätt 

att uttrycka sig och förmedla emotioner i alla fall, och Ida uttrycker till och med att hon ”mår 

så bra av att dansa” (F3:39).  Matti Huhta (F3/3) berättar i Fokus kurs 3 att ”med hjälp av 

musiken är det lättare för oss att bearbeta våra känslor och komma över svåra situationer” 

(F3:53), vilket Jesse och Ida bekräftar i sina läsestycken på sina egna sätt. 

 

Oliver (F1/5) längtar efter sina småbröder som bor hos mamma och mammas nya man medan 

Oliver själv får bo hos pappa. Såsom det framgår av exempel 51, har Oliver sett sina bröder 

sällan eftersom de inte längre bor tillsammans i samma hus. Det kan antas att hans bröder och 

deras välbefinnande väcker positiva känslor hos honom eftersom situationen i exemplet 

förhåller sig precis tvärtom, speciellt när läsaren vet att mammas nya man beter sig aggressivt 

mot Oliver och Olivers bröder. Sam (F4/4) har också känt sig ledsen men på grund av något 

annat än familj. 

 

Exempel 51. 

Jag [Oliver] såg mina bröder allt mer sällan och undrade varför de inte kunde bo hos pappa också. 

– – Det gjorde mig väldigt ledsen. (F1:93) 

 

Exempel 52. 

Jag [Sam] och mina systrar blev retade i skolan och ibland fick jag stryk. Det kändes som om folk 

hatade oss. Jag blev allt mer deprimerad och ibland ville jag bara dö. (F4:74) 

 

Sam har blivit mycket deprimerad på grund av sociala svårigheter i skolan såsom det framgår 

av exempel 52. Som flyktingar har han och hans systrar förmodligen attraherat dem som har 

tendensen att mobba andra som skiljer sig från andra. Sam började känna sig sämre vilket 

resulterade i onda tankar. Att vilja dö är en extremt negativ känsla, och i detta fall är det något 

Sam själv inte har förorsakat utan omgivningen. Sam har lyckats ta sig ur den svåra situationen 

med hjälp av sin syster. 
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3.2.3.2 Svaghet och styrka hos karaktär 

 

Huvudpersoner berättar om saker som de är bra eller dåliga på, eller någonting som är typiskt 

för dem, och hur de förhåller sig till det. Som svaghet kan anses någonting som man har svårt 

med men gör ingenting för att förbättra eller acceptera situationen. Styrka hos karaktären är 

således någonting man aktivt vill påverka eller kämpa emot och inte ge upp. I detta avsnitt 

behandlas också hur man har sökt till och kommit in på en skola även om utbildningstemat 

diskuteras i avsnitt 3.2.1.1. Att söka till och komma in på en skola kräver i alla fall bestämdhet 

hos en, och således har jag kategoriserat sökningsprocessen som styrka. 

 

Linda (F1/4) var en utbytesstudent i Sverige när hon gick på gymnasiet. I början vågade hon 

inte prata svenska men kom över rädslan att göra misstag, såsom exempel 53 uppvisar. Det 

möjliggjorde lärandet. För många som lär sig främmande språk kan det vara besvärligt att våga 

öppna munnen, även om man har lärt sig språket flera år. Essi Mäkelä (Marttila & Miettinen 

2010 [www]) tycker att språkundervisningen borde innehålla mer muntliga övningar eftersom 

det hjälper mot rädslan för att prata. Konsta (F3/6) har också haft svårigheter med svenskan, 

såsom det framgår av exempel 54. Både Linda och Konsta har samma åsikt om att lära sig 

språket: man lär sig det när man vågar prata och göra fel. 

 

Exempel 53. 

Men så småningom började jag [Linda] prata mer svenska när jag inte längre var rädd för att göra 

misstag. Efter några månader började jag drömma på svenska. Då kände jag att jag hade lärt mig 

mycket. (F1:72) 

 

Exempel 54. 

Jag [Konsta] var inte så värst bra i svenska i skolan så jag var osäker på om jag verkligen skulle 

få komma [till Dragsvik]. – – Jag kan inte perfekt svenska nu heller, men jag kan åtminstone prata 

någorlunda. Det gäller bara att prata på och inte oroa sig för alla fel som man gör. (F3:101) 

 

Maria (F2/6) har det svårt med nynorskan i Norge men det berättas inte hur hon klarar sig med 

det. ”Här i Stavanger talar man en nynorsk dialekt, som är väldigt annorlunda än bokmål, som 

vi lär oss på universitetet”, säger hon (F2:112). Marias situation är annorlunda än Lindas och 

Konstas i de föregående exemplen. Hon har en norsk pojkvän men man får inte veta om dem 

pratar norska eller något annat språk med varandra. Maria behöver ändå norska dagligen 

eftersom hon studerar vid ett norskt universitet, jobbar och ska bo i Norge antagligen längre än 

ett par år. 
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Matias (F3/6) sökte in på några svenska universitet efter studenten: ”När jag förstod att det går 

att söka in till alla universitet i Sverige med mitt finska gymnasiebetyg ville jag försöka och jag 

kom in på Stockholms universitet” (F3:101). Även Matias har således kunnat tänka sina 

studiemöjligheter ur ett bredare perspektiv vilket gav honom lön för mödan. Det talas inte om 

vad Matias studerar i Stockholm. Han berättar bara att hans språkkunskaper har förbättrats och 

livet där har gett honom nya värderingar. 

 

Viktor (F5/2) studerar medicin vid Uppsala universitet. Han måste ha styrka hos sin karaktär 

eftersom han har åkt till ett annat land för att studera ett krävande program vid ett universitet 

som har hög standard. Även Viktor har några svårigheter med det lokala språket, men i detta 

fall gäller det inte svenskan i sin helhet utan den rikssvenska varianten: ”Det var överraskande 

svårt att förstå rikssvenska, för man är så van vid finlandssvenska” (F5:31). Det mest 

överraskande är ändå det att Viktor har glömt att han sökte till universitet i Sverige. Det har 

ingen betydelse för honom var han hamnar i: 

 

Exempel 55. 

Jag [Viktor] sökte till medicinstudier både i Finland och Sverige, men jag kom inte in i Finland. 

Jag hade faktiskt glömt att jag hade sökt till Uppsala universitet, men sedan fick jag mejl om att 

jag hade blivit antagen. (F5:31) 

 

Kiia (F3/6) är en finskspråkig flicka som sökte in på Svenska handelshögskolan, Hanken och 

kom in: ”Det har verkligen varit ett lyckat val och jag är förvånad över hur bra det har gått” 

(F3:101). Det är inte lika vanligt för de finskspråkiga att komma in på Hanken som det är för 

de svenskspråkiga. Enligt webbsidan Vipunen (2018 [www]) sökte 161 finskspråkiga män och 

114 finskspråkiga kvinnor till Hanken år 2017 respektive 41 finskspråkiga män och 45 

finskspråkiga kvinnor tog emot studieplatsen samma år. Totalt 1350 sökte och 365 tog emot 

studieplatsen. Kiia måste ha varit duktig med språkstudierna eftersom de krävde 

språkkunskaper i svenska motsvarar betyget laudatur (L) eller eximia cum laude approbatur (E) 

i studentexamen i lång lärokurs (Hanken 2018 [www]). 

 

Ella (F5/2) har för sin del haft det svåraste av alla att komma in på Textilhögskolan i Borås 

eftersom skolan är berömd och exceptionellt på sitt område. Hon är den enda 

högskolestuderande i Fokus-serien som inte studerar vid ett universitet. De andra har inte 

berättat om sökningsprocessen men för Ella har den varit i flera delar, såsom det framgår av 
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exempel 56. Hon måste ha förberett sig väl inför ett mångsidigt inträdesprov för att komma in. 

Innan Ella sökte någonstans hade hon klara planer för framtiden: hon ville studera på svenska 

efter studenten samt välja en skola som har höga standarder inom mode och design, såsom 

skolan i Borås. Det kan antas att Ella har såväl bra kunskaper och talanger i skapande arbete 

som sammanbitenhet före och efter utexamineringen. 

 

Exempel 56. 

Jag [Ella] har studerat i tre år på Textilhögskolan i Borås, dit det är mycket svårt att komma in: 

man skulle skicka in sina betyg och arbetsprover och dessutom gå på intervju. (F5:31) 

 

Ella studerar ett program som kräver nerver och kapacitet att orka, såsom exempel 57 uppvisar. 

Ella försöker hålla fötterna på jorden även om hon har fått namn i modekretsarna. 

Offentligheten kan stiga en åt huvudet, och inte alla lyckas undvika det för att hända. Ella ger 

ändå intryck av att vara ödmjuk eftersom hon uppskattar alla möjligheter hon har fått på skolan 

och inte tar allting som hon har uppnått för givet. 

 

Exempel 57. 

Skolan är väldigt bra men samtidigt krävande och stressig. Jag [Ella] uppskattar de fantastiska 

möjligheter vi får på skolan: maskiner, labbpersonal, lärare och synlighet. – – Men man måste ha 

fötterna på jorden fast uppmärksamheten blir så här enorm. (F5:31) 

 

Niklas (F2/5) stressar över skolarbete och har inte funnit något sätt att motverka det. 

Intervjuaren frågar honom i ”5 Stressa mindre!” (F2) vad han gör för att bli av med stressen 

och han svarar: ”Jag har inget speciellt knep för det. Jag biter bara ihop och jag gör det som 

måste göras. Sen slappnar jag av och är med kompisar.” (F2:87) Det verkar som Niklas inte tar 

stress på allvar fastän ständig stress påverkar negativt alla andra funktioner i vardagen. Det är 

inte bara de som jobbar utan också gymnasister och studerande som lider av arbetsskygghet på 

grund av stress. Till exempel Lukioselvitys fastställer att 75 % av känslor hos gymnasister är 

negativa och att vi för första gången har en generation i vilken barn är mer stressade än deras 

föräldrar. Utmattning bland gymnasister har också ökat starkt. (UKM 2017:37) Det finns flera 

sätt att motverka stress, men Niklas antingen är omedveten om dem eller han struntar i dem om 

han har valt att bita bara ihop. Han har en stark vilja att klara av i alla fall. 

 

Christian (F1/6) lär sig bo på egen hand fastän han har haft svårigheter i början. ”Jag har lärt 

mig ta eget ansvar”, säger han (F1:106). Han hade inga tidiga erfarenheter förrän han avflyttade 
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till en annan stad som 16 år gammal. I alla fall vågade han göra det. Efter ett år har Christian 

lärt sig hur man sköter sitt eget hushåll och ekonomi med hjälp av sina föräldrar. En 16-åring 

är fortfarande ett barn i grunden och det går inte för alla att flytta från sin familj i en sådan ålder. 

Christian var dock tillräckligt mogen samt han fick hjälp för att genomföra det. Christians 

flickvän bor istället på ett elevhem vilket är ett billigare och säkrare alternativ för en ung 

människa om hen inte kan bo hemma under studietiden. Man kan således anta att flickvännen 

troligen också har flyttat hemifrån. 

 

I motsats till Christian flyttade Maria (F2/6) hemifrån till ett helt annat land efter studenten. 

Enligt henne var det inte svårt att flytta men livskostnaderna är stora i Norge eftersom 

inkomstnivån också är högre där än i Finland. Hon har dock hittat enkla jobb vid sidan av studier 

för att klara av. Maria har en bra attityd mot svårigheter och därför antagligen tro på sig själv: 

”Allt ordnar sig alltid” (F2:112). Det kan vara arbetsamt att bo i ett främmande land men Maria 

får stöd av sin norska pojkvän. 

 

Ida (F3/2) brukade dansa i flera år, såsom det står i exempel 58, men hon slutade även om hon 

njöt av det. Ida motiverar beslutet att hon inte skulle ha haft tid om hon fortsatte. Gav Ida upp 

eller var det om att veta sina gränser? Att vlogga har blivit viktigt för henne och hon tar det på 

allvar: Ida vill bete sig så att hon kan vara en förebild för yngre barn och ungdomar. Hon vet 

att ansvaret vilar på henne när hon publicerar videor, vilket betyder att man inte kan publicera 

vad som helst på webben med sitt eget namn och ansikte. Hon verkar veta vilka gränserna det 

finns och handlar i enlighet med dem. 

 

Exempel 58. 

Ibland ångrar jag [Ida] att jag slutade dansa för ett tag sedan. Det var min hobby i flera år. Jag 

mår så bra av att dansa! (F3:39) 

 

Petri Luukkainen (F4/5) försökte leva med så få prylar som möjligt och lyckades med det: 

”Processen fick mig att inse att vi egentligen inte behöver så många prylar för att leva ett gott 

och lyckligt liv” (F4:95). Han började sitt projekt med ingenting och fick bara hämta en sak per 

dag under ett år till sin tomma lägenhet. Petri tror att han skulle klara sig med ungefär 100 

ägodelar – det är antalet ägodelar som han verkligen behöver. Enligt Veera Kinnunen (2017:7) 

har en finsk genomsnittsfamilj cirka 10 000–50 000 ägodelar hemma hos sig. Om Petri 
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verkligen har bara 100 föremål, skulle han underskrida genomsnittsvärdet märkbart. Det kräver 

sammanbitenhet att kunna klara sig med bara 100 föremål och inte tumma på sina principer. 

 

Kia (F5/3) sommarjobbar som alltiallo i en hamn på Åland. Kia tycker att ”det är bra att försätta 

sig i situationer där man kanske inte alltid vet vad man borde göra, men man bara klarar av” 

(F5:55). Kia själv har troligen haft sådana situationer i sitt jobb och kan säga av erfarenhet att 

man klarar av. Kias ålder berättas inte men oberoende av den är det bra att erfara konstiga 

situationer som ung eftersom det kan hjälpa att möta svåra situationer senare i livet. På basis av 

läsestycket verkar hon vara modig, duktig och förutseende. 

 

Ronja Salmi (F5/4) är en ung företagare som har anställt några personal. Såsom hon säger i 

exempel 59, är det lönsamt att veta när det vore bäst att be om hjälp. Baserad på samma exempel 

har Ronja troligen svårigheter att kunna sluta jobba, vilket kan resultera i burnout. Om man är 

van vid att ordna och göra allting sig själv, kan det bli svårare att be om hjälp eller lita på att 

andra sköter saker lika duktigt som en skulle göra dem. 

 

Exempel 59. 

Jag [Ronja] måste vara medveten om mina svagheter och be om hjälp ifall det behövs. – – Det 

händer lätt att jag arbetar mer eller mindre dygnet runt. (F5:83) 

 

Enligt Tinni Ernsjöö Rappe och Jennie Sjögren (2005:11f.) har kvinnornas andel av de som är 

på sjukfrånvaro starkt ökat, och den håller på att öka mer. Problemet är störst på den offentliga 

sektorn på grund av nedskärningar på 1990-talet. Psykiska besvär är vanliga vid de yrken som 

kräver hög utbildning, och unga flickor och kvinnor mår psykiskt så dåligt att de har höjt 

antidepressiva medel i toppen av försäljningslistorna. (Ernsjöö Rappe & Sjögren 2005:11ff.) 

Enligt Statistikcentralen (2017a [www]) har män i genomsnitt längre arbetsveckor än kvinnor 

i regelbundet förvärvsarbete. 

 

Alf Rehn (F5/5) förutspår hurdant arbetsliv kommer att vara i framtiden. Han har inte själv nöjt 

sig med bara en titel utan han har skaffat sig flera, såsom det kan ses i exempel 19. Arbetslivet 

kommer att vara mer varierande enligt honom och då lönar det sig ha lika många titlar och 

många erfarenheter som Alf gör. Det kräver krafter, fantasi och färdigheter att utbilda sig eller 

på något annat sätt utveckla sig så att man inte hamnar arbetslös på en onödigt lång tid.  
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Exempel 60. 

Det positiva med den här utvecklingen är att arbetslivet kan bli väldigt mycket roligare och mer 

givande fast det kanske inte känns lika tryggt och enkelt som förr [säger Alf]. (F5:107) 

 

Alf har troligen förtroende på sig själv och gillar givande utmaningar eftersom om han inte 

gjorde det, skulle han inte säga såsom han gör i exempel 60. Några människor vill ha det tryggt 

och enkelt, även om framtiden inte garanterade det. 

 

 

3.2.3.3 Annat socialt och emotionellt beteende 

 

I detta avsnitt behandlas allt annat socialt och emotionellt beteende som inte kan kategoriseras 

i underkategorierna ”Positiva och negativa känslor” och ”Svaghet och styrka hos karaktär”. 

Avsnittet handlar om ett hemligt språk hos syskon och hurdana känslor invandring väcker. 

 

Miriam (F3/3) berättar att finska språket ”har blivit som ett hemligt språk för mig och mina 

syskon” (F3:64). Några barn har ett självgjort hemligt språk, eller ett annat mer allmänt bekant 

kodspråk, för bara dem att förstå och använda (Kosonen 2018 [www]). Miriam har istället 

använt ett riktigt språk, finskan, med sina syskon. Huvudidén för hemliga språk är att de vuxna 

inte begriper vad som blir sagt (Kosonen 2018 [www]), men Miriam och hennes syskon har 

velat utesluta de svenskspråkiga. Till exempel deras mamma förstår fortfarande vad de talar om 

eftersom hon är finsk och talar finska. Miriams mamma och pappa har till och med tyckt att det 

är viktigt att barnen blir flerspråkiga, eller flytande i svenska, finska och engelska. 

 

Sam och Hermina (F4/4) har kommit till Finland som barn. Sams föräldrar flydde från Iran på 

grund av sin religion medan Herminas föräldrar flydde undan inbördeskriget i det forna 

Jugoslavien. De båda familjerna hade det socialt svårt i sina hemländer. Sam började tänka i 

Finland att han måste visa alla att han ”är värd någonting och att det faktiskt kan bli något” av 

honom på grund av sin status som flykting (F4:74). Hermina tycker att ”man alltid ska se 

människan, inte bara flyktingen” eftersom om man blir tvungen att fly, förlorar man tillika 

många sina egenskaper (F4:75). Både Sam och Hermina vet vad de talar om och det kan läsas 

mellan raderna att de kritiserar vårt samhälle. Åtminstone i Finland har folket diskuterat 

välfärdsflyktingar, det vill säga flyktingar som framför allt har flyttat efter bättre välfärd, inte 
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på grund av direkt hot. Kanske även Sam och Hermina har hört om diskussionerna och vill 

således utvisa att de och deras familj är duktiga finska medborgare och en del av samhället. 

 

 

3.2.3.4 Resultat av socialt och emotionellt beteende 

 

Det finns sju kvinnor och sju män som uttrycker socialt eller emotionellt beteende och som har 

analyserats i de tre föregående avsnitten. Dessa beteenden inbegriper positiva och negativa 

känslor, svaghet och styrka hos karaktär och andra, varierande sociala och emotionella 

beteendemönster. Sammanfattningsvis inbegriper kvinnornas känslor och beteenden mod att 

söka in till en utbildning som inte är den lättaste att komma in eller studera. Männen behandlar 

istället mer känslor av misslyckande och att man inte klarar sig. Det finns inget större tema i 

denna kategori. 

 

Sammanlagt en kvinna och tre män uttrycker tydligt sina känslor i ord. För en man och en 

kvinna, Jesse och Ida, går känslor och musik hand i hand. När de känner sig sorgsna lyssnar de 

båda på sorgsen musik och när de känner sig glada lyssnar de på glad musik. Två män får 

positiva känslor av sin familj. Oliver älskar sina syskon och är glad om allt går bra med dem. 

Sam har varit mycket deprimerad tillbaka i tiden men han har överkommit det med hjälp av sin 

syster. 

 

Sammanlagt fyra kvinnor och fyra män har varit modiga och anammat nya utmaningar. Tre 

kvinnor och en man, Linda, Konsta, Maria och Kiia, har vågat börja någonting nytt på ett 

främmande språk. Kvinnorna började studera och mannen ryckte in i militären. Tre kvinnor och 

två män, Linda, Maria, Matias, Viktor och Ella, har vågat söka in till universitet utomlands samt 

lyckats komma in. En kvinna och en man, Ella och Niklas, berättar att de har det svårt och 

krävande i skolan, men endast Ella verkar klara situationen. En kvinna och en man, Maria och 

Christian, berättar om hur det är att bo på egen hand. Maria är äldre och verkar klara situationen 

bra även om hon bor utomlands medan Christian har haft det svårare, speciellt i början efter 

han flyttade hemifrån till en annan stad. 

 

Som annat socialt och emotionellt beteende blev kategoriserade ett hemligt språk och 

beteendemönster som invandrare. Miriam har ett hemligt språk med sina syskon men det är inte 

påhittat utan ett verkligt språk. Sam och Hermina har erfarenheter som andra generationens 
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flyktingar i Finland och därför har Sam tänkt visa alla han är värd någonting. Hermina har 

istället inte likadana tankar enligt texten.  
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4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

Denna pro gradu-avhandling behandlar framställning av kvinnor och män i gymnasieläroböcker 

ur genusperspektiv. Avhandlingens syfte var att förklara huvudpunkter av genusvetenskap, 

diskutera hur genus och kön har beaktats i vårt samhälle och i läroböcker samt genomföra en 

innehållsanalys av läsestyckena i Fokus-gymnasieläroboksseriens fem första kursböcker. 

Materialet omfattar 28 läsestycken och 30 huvudpersoner. Sammanfattningsvis förekommer det 

en aning fler manliga huvudpersoner än kvinnliga i läsestyckena – 16 respektive 14 –, men 

kvinnor dominerar i illustrationerna med en liten skillnad. Varje läsestycke har en eller flera 

nya huvudpersoner, så analysen gällande en huvudperson baserar alltid sig på ett läsestycke. 

Därför har en djupare analys inte varit möjligt eftersom analysmaterialet per person alltid är 

cirka 10–30 textrader. Flera huvudpersoner som förekommer i materialet är allmänt kända 

människor men endast det vad som har framförts i läsestycket har tagits i beaktande. 

 

Jag har tillämpat den kvalitativa metoden i Michels (1986) analytiska checklista för att 

igenkänna sexism i läroböcker i denna avhandling. Jag tog reda på hur sociala referenser, 

aktiviteter samt socialt och emotionellt beteende förekommer hos varje huvudperson i 

läsestyckena i Fokus-serien. Sociala referenser inbegriper utbildning, jobb, familj och värnplikt. 

Aktiviteter inbegriper hobbyer, hushållssysslor, aktiviteter som kräver expertis inom ett område 

och andra fritidsaktiviteter än hobbyer. Socialt och emotionellt beteende inbegriper positiva och 

negativa känslor, svaghet och styrka hos karaktär och andra varierande sociala och emotionella 

beteendemönster. 

 

Resultat blev att kvinnor intresserar sig för mode och att skriva, de utbildar sig högt och 

mestadels sysslar ensam på fritiden. Förutom detta vågar de möta utmaningar, välja dem och 

klara av dem. Kvinnorna har också oftare jobb och expertis inom någon bransch i jämförelse 

med männen i serien. Männen sysslar och arbetar istället inom branscher som är bättre 

värderade och avlönade. Det finns också fler manliga gymnasister än kvinnliga i läsestyckena. 

Den största beaktansvärda skillnaden mellan kvinnorna och männen är det att kvinnorna skriver 

som fritidssyssla medan männen får pengar av det. Dessutom umgås männen mer med sina 

kompisar och nämner oftare sin familj eller sina känslor än kvinnorna. 

 

Totalt sett följer läsestyckenas innehåll parallellt med statistiken som finns om finska kvinnor, 

män och ungdomar. Därmed ger Fokus-serien en översikt över nutidens värld, men det betyder 



72 
 

dock inte att innehållet är mångsidigt. Kvinnorna framställs fortfarande som ”duktiga flickor” 

när män gör karriär och har det roligt. Trots det har kvinnorna mod och kreativitet att 

exempelvis studera utomlands och skapa innehåll på Internet, och männen talar om sina känslor 

och bryr sig om familjelivet. Om man jämför läsestyckenas innehåll med Utbildningsstyrelsens 

(2011) anvisningar om jämställt innehåll för läromedel, kan man se att det finns nästan lika 

många kvinnliga som manliga huvudpersoner och att de är alla aktiva aktörer vilket är önskvärt. 

En aning fler kvinnor framställs som experter i texter, men deras expertis inbegriper mestadels 

mindre värderade och erkända sysslor än männens. Männen har specialiserat mångsidigare och 

har fått erkänsla för sitt arbete: nästan alla män som presenteras i avsnitt 3.2.2.3 är berömda i 

motsats till kvinnorna i samma avsnitt. Det kan inte sägas att Fokus-läsestyckenas värld är fast 

tudelad enligt kön, men gällande professionella aktiviteter får männen bättre representation än 

kvinnorna. Annars har kvinnorna ensamrätt på intresset för mode och design. 

 

Jag kan inte jämföra Fokus-seriens innehåll med någon annan gymnasieläroboksserie eftersom 

detta är den enda gymnasieläroboksstudie som jag har genomfört ur genusperspektiv. Därmed 

kan jag inte heller svara på frågan om denna serie är bättre än de andra 

gymnasieläroboksserierna med hänsyn till genus. Läsestyckena i Fokus-serien är inte så 

genuskänsliga och jämställda som de kunde vara – jag upptäckte inte någon variation av 

könsmångfald eller användning av personliga pronomen i läsestyckena –, men de är inte heller 

gammalmodigt skrivna. Läsestycket om Christian kan exempelvis anses som en parodi om en 

ensamboende ung man om man väljer läsa det på så vis, och läsestycket om Ronja Salmi 

presenterar en stark och framgångsrik ung kvinna som är ett bra exempel för andra unga kvinnor 

och män. Man måste väl bestämma vad som är det viktigaste när man skapar läromedel, och nu 

när det gäller läroböcker i svenska har språkinlärningsprocessen mest betydelse. Nog kan flera 

avvikande personpronomen förvirra gymnasisten, och ständig strävan efter divergens avleda 

hens uppmärksamhet från lärandet. Fokusen i denna avhandling är dock endast på läsestyckena, 

så övrigt innehåll i kursböckerna kan mycket väl utvidga varje läsestyckes tema och ta upp 

något som kompletterar läsestyckets genusperspektiv. 

 

I jämförelse med de tidigare läroboksstudierna som presenteras i denna avhandling följer dessa 

resultat samma mönster som tidigare forskningar har nått: män dominerar och könsstereotyper 

upprepas. Men även om mönstren är samma, är dessa resultat inte lika starkt könade som förut. 

Det finns fortfarande några brister men helheten bevisar att läromedelsförfattare håller på att 

skapa allt mångsidigare läroböcker som vi får använda i skolor. 
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Den kvalitativa metoden som Michel presenterar i sin analytiska checklista var inte det bästa 

valet för att genomföra analysen i denna avhandling. Orsaken till att jag valde Michels metod i 

första hand var att hennes sätt att kategorisera ser tydligt ut, hennes bok innehåller mycket 

allmän och nyttig vetskap om sexism i läroböcker och Unesco rekommenderar att använda 

boken. Nu vet jag att denna metod passar bättre för någon annan forskning än min. Studier som 

till exempel behandlar läroböcker som används i grundskolan eller som har ett större material 

kan eventuellt dra mer nytta av metoden. I mitt material finns det varken samma personer, 

familjeliv eller dialog igenom serien för att kunna genomföra en djupare eller pålitligare analys. 

Bäst kunde jag märka det i avsnitt 3.2.2 och 3.2.3: det var enkelt att hitta aktiviteter eftersom 

huvudpersonerna eller berättaren alltid behöver verbalisera vad personen gör. Att hitta hur 

huvudpersonerna beter sig socialt eller emotionellt var inte lika enkelt eftersom det inte finns 

dialog eller varierande beskrivningar av händelser. Läsaren får inte veta hur huvudpersonerna 

verkligen reagerar på olika situationer. På grund av det blev avsnitt 3.2.3 kortaste av alla 

analysavsnitt. 

 

Att hitta tidigare avhandlingar eller undersökningar gällande läroboksstudier ur 

genusperspektiv har inte varit lätt. Flera har analyserat läroböcker som används i grundskolan 

i andra ämnen än språk, men de avviker stilmässigt från gymnasieläroböcker. Det var också 

svårt att bestämma hur jag kategoriserar olika framställningar av kvinnor och män fastän jag 

använde Michels sätt att kategorisera. Någon annan skulle kunna tänka annorlunda om mina 

beslut, men jag har försökt förklara min kategoriseringsprocess så tydligt som möjligt genom 

analysen. Därför är denna avhandling inte fullkomligt pålitlig på grund av tolkningstvister. 

 

 

Fortsättning 

 

Resultaten av denna avhandling kan tillämpas i undervisning och förlagsverksamhet med fokus 

på läroböcker. De svensklärare som använder Fokus-serien kan beakta vilka läsestycken ger en 

ensidig bild och komplettera innehållet på egen hand. Denna avhandling kan också bli en 

lärdom för de förlag som trycker läroböcker så att de kan undvika fallgropar och skapa allt mer 

jämställt innehåll i framtiden. 

 

Gymnasieläroboksserien Fokus kan forskas vidare. Jag har fokuserat endast på läsestyckena i 

kursböckerna 1–5 vilket innebär att det finns alla andra textbitar, övningar och videor med flera 
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att forska i dessa böcker samt kursböckerna 6–7 i sin helhet. Jag har utnyttjat genusperspektiv 

i denna avhandling men det är inte den enda synpunkten som man kan ha. Hur genus visar upp 

sig i läroböcker i grundläggande undervisning är ett vanligare forskningsämne men det är lika 

viktigt att observera läroböcker som används på gymnasiet eller på yrkesskolan. Det vore 

intressant att till exempel granska hur läroboksförfattare har räknat med olika minoriteter eller 

genomföra en jämförande studie mellan de nyaste gymnasieläroböckerna i svenska. 

 

På samma sätt finns det flera möjligheter att fortsätta forskningen ur genusperspektiv i nordisk 

filologi. Man kan forska till exempel om digitala läromedel, barnböcker, tidskrifter, tidningar 

eller skönlitterära verk motsvarar genuskänsliga förutsättningar. Man kan även iaktta 

klassrumssituationer eller/och intervjua svensklärare om genuskänslighet har iakttagits i 

undervisningen. 
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