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Inledning,	syfte	och	frågeställningar	

Inledning	

Den 17 december 2018 gav Högsta förvaltningsdomstolen Vellinge kommun rätt att införa ett 

lokalt tiggeriförbud. Orsaken till förbudet uppges vara att tiggare orsakar störningar genom 

upprepad nedskräpning på allmän plats. Samma dag lämnade Moderaterna i Umeå och Skelle-

fteå kommun in motioner i respektive kommunfullmäktige om lokala tiggeriförbud i norrlands-

städerna.1 Samtidigt blåser nationalistiska vindar runtom i världen där identifikation och ge-

menskaper grundade på likhet blir alltmer tongivande. Konsekvenserna blir att en differentie-

ring av de som avviker från majoritetsnormen skapas. Det bildas ett inkluderande ”vi” för de 

som passar in i den normativa mallen och ett exkluderande ”de Andra” för de som inte gör det. 

 

Förmedlandet av demokratiska värden är grundbulten i det svenska skolväsendet. I Läroplanen 

för gymnasieskolan 2011 (GY11), finns ett antal övergripande kunskaper och värden som varje 

elev bör ha utvecklat efter avklarad utbildning. Eleverna ska till exempel kunna ta ställning 

utifrån kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar; respektera andra 

människors egenvärde; ta avstånd från och hjälpa människor utsatta för kränkande behandling; 

möta människor med respekt för skillnader i levnadsvillkor, historia, språk, religion och kultur; 

förstå andra människors situation och vilja agera även för deras bästa.2 Flera av dessa kunskaper 

och värden förmedlas i ämnet samhällskunskap. Såväl människors livsvillkor, demokrati, 

mänskliga rättigheter och det faktum att politiska och socioekonomiska faktorer binder samman 

människor i samhällen runt om i världen ingår i den övergripande syftesbeskrivningen för äm-

net samhällskunskap. I det centrala innehållet för kursen Samhällskunskap 1b på gymnasie-

skolan framgår det att eleverna ska få lära sig om “[…] gruppers identitet, relationer och sociala 

livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både ge-

menskap och utanförskap”3. Vidare ska eleverna även få kunskap om de mänskliga rättighet-

erna och kopplingen mellan stat och individ, samt hur individer och grupper kan utkräva sina 

                                                
1 SVT. Ja till tiggeriförbud i Vellinge. 2018. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ja-till-tiggeriforbid (hämtad 
2018-12-05), SVT. Efter beskedet – M kräver tiggeriförbud. 2018. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbot-
ten/efter-beskedet-m-kraver-tiggeriforbud (hämtad 2018-12-18). 
2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket: Stockholm, 
2011. s. 10–11. 
3 Skolverket. Ämne – Samhällskunskap. 2018.  https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan 
program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyl 
labuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26courseCode%3DSAMINE0%26tos%3Dgy&sv.
url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SAMINE0 (hämtad 2018-12-18). 
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mänskliga rättigheter.4 Med anledning av detta är det relevant att undersöka hur svenska läro-

böcker i samhällskunskap förhåller sig till och förmedlar såväl kunskap om identitet och kate-

goriseringar. 

 

Den Andre kan användas i en vidare bemärkelse som ett tankemönster för att tydliggöra en 

skillnad mellan ett ”vi” och ett ”dem”, där ”dem” utgör den Andre. Den Andre står för något 

som är främmande och annorlunda i förhållande till majoritetsnormen och baseras ofta på ste-

reotypa uppfattningar om hur ”dem” är. Ett sätt att göra världen begriplig är att kategorisera 

den för att lättare se likheter och skillnader. ”Vi” definieras därför i relation till den Andre. 

Denna studie kommer att undersöka hur bilden av den Andre framställs i läroböcker i ämnet 

samhällskunskap. Begreppet den Andre används för att synliggöra skillnaden mellan ett ”vi” 

och ett ”dem”.5 

 

Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med studien är att undersöka vilken bild av den Andre i Sverige som förmedlas i sam-

hällskunskapsläroböcker. 

 

För att uppnå uppsatsens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

- Vad förmedlar svenska gymnasieläroböcker i samhällskunskap om etnicitet, national-

ism, invandrare och kultur utifrån olika sammanhang och definitioner? 

- Hur beskrivs den Andre utifrån egenskaper och attribut, både explicit och implicit? 

 

Disposition	

I kommande avsnitt presenteras forskningsläget om läroböckers starka ställning i undervis-

ningen och studier om den Andre i läroböcker. Det efterföljande teoriavsnittet presenterar be-

greppen etnicitet, nationalism, kultur och invandrare, vilka utgör grunden i undersökningen.  

Materialet består av sex samhällskunskapsläroböcker som studeras genom en textanalytisk me-

tod, vilken presenteras i avsnittet därefter. Sedan presenteras undersökningens resultat, som 

analyseras i relation till teori och tidigare forskning i det efterföljande avsnittet.  

                                                
4 Skolverket. Ämne – Samhällskunskap. 2018 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan 
program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsy 
labuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26courseCode%3DSAMINE0%26tos%3Dgy&sv.
url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_SAMINE0 (hämtad 2018-12-18). 
5 Hjärpe, Jan. Det legitima kriget, bellum iustum och jihâd fî sabîl allaâh. I (O)Rättfärdiga Krig, Aggestam, Karin 
(red.), s.159–180 Lund: Studentlitteratur, 2004 s. 162. 
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Bakgrund	och	tidigare	forskning	

Detta kapitel inleds med en bakgrund som är av relevans för uppsatsen och skapandet av den 

Andre. Därefter följer en presentation av det forskningsfält uppsatsen ämnar bidra till. 

 

Bakgrund	

Historiskt har Sverige en lång tradition av invandring, något som ofta glöms bort då Sverige 

framhålls som idealtypen av en homogen nationalstat. Senmedeltiden, stormaktstiden och efter-

krigstiden präglades av ekonomisk expansion, vilket föranledde ett behov av utländsk arbets-

kraft och öppenhet mot omvärlden. I de mellanliggande perioderna har attityden till kulturell 

mångfald skiftat.6 Den allmänna uppfattningen är att Sverige efter andra världskrigets slut var 

i behov av utländsk arbetskraft då ekonomin gick på högvarv och den inhemska arbetskraften 

inte räckte till. Därför skedde en arbetskraftsinvandring, främst från europeiska länder, men 

även Turkiet, för att bibehålla ekonomisk tillväxt. Arbetskraftsinvandrarna kom snabbt i sam-

hället då de fick arbete och lärde sig språket. Den djupa lågkonjunkturen under 1970-talet 

gjorde att arbetskraftsinvandringen stoppades. Sedan dess har flykting-, och anhöriginvandring 

dominerat, vilket ofta förknippas med integrationsproblem och utanförskap.7 

 

Leila Brännström beskriver att den svenska invandringspolitiken under 1960- och 1970-talen 

var ett svar på en ökande ängslan inför en etnisk/rasmässig skillnad, men målet var också att 

öka den materiella, kulturella och politiska jämlikheten mellan ”invandrare” och ”svenskar”. I 

samband med detta introducerades begreppet etnisk grupp i den politiska och juridiska voka-

bulären. Under 1970-talet tillskrevs människor kollektiva identiteter som för tankarna till 1940-

talets rastänkande, även om det rent biologiska undveks, då majoriteten av invandrarna var 

”vita”. En åtskillnad och ett kontrasterande gjordes dock mellan majoritetsgruppen svenskar 

och minoritetsgrupperna som avgränsades språkligt och kulturellt, medlemskapet i det senare 

sågs som ärftligt. Uttryck som ”andra-, och tredje generationens invandrare” resulterade i en 

tydlig uppdelning mellan de som tillhörde Sverige och de vars tillhörighet inte var lika tydlig. 

När den utomeuropeiska flyktinginvandringen ökade under 1980-talet synliggjordes rasistiska 

yttringar i Sverige och invandrarna uppmärksammades även i media och politiken. Kulturskill-

                                                
6 Roth, Hans Ingvar. Det multikulturella Sverige. I Den svenska framgångssagan? Almqvist, Kurt & Agrell Kay 
(red.), 241–257. Stockholm: Fischer & Co, 2001. 242–243 
7 Dahlström, Curt. Modeller för invandrarpolitik. I Etnicitet: perspektiv på samhället, Hjerm, Mikael & Peterson, 
Abby (red.). Malmö: Gleerups, 2007. s. 27–28. 



 4 

naderna mellan invandrarna och svensk-arna ansågs vara stora och många förknippade sam-

hällets problem med dessa skillnader. Antirasistiska demonstrationer följde, och politikerna 

fördömde den ”egentliga rasismen” – baserad på biologisk grund, men uttryckte också en för-

ståelse för ovilja, eller rädsla inför andra etniska grupper. Under slutet av förra seklet kom in-

vandrare från västvärlden att inkluderas i majoritets-gruppens ”vi”, medan de utomeuropeiska 

invandrarna ansågs ha avvikande värderingar sett till auktoritet, familjeliv, och sexualitet, vilket 

resulterade i ett ”dem”.8 

 

Från statligt håll var tanken aldrig att invandrarna skulle stanna, men när så blev fallet besluta-

des det att försöka införliva dem i samhället. Förenklat finns det tre modeller för detta, den 

mångkulturella-, assimilations-, och segregationsmodellen. Modellerna består av tre kompo-

nenter: medborgarskap, sociopolitiska rättigheter och kulturella rättigheter. Det finns två prin-

ciper för medborgarskap. Den ena kallas territorialprincipen, en person blir medborgare i det 

land hen föds i. Härstamningsprincipen kallas den andra och innebär att en individ har rätt till 

samma medborgarskap som sina föräldrar. De sociopolitiska rättigheterna handlar om i vilken 

mån utländska medborgare har samma sociala rättigheter som landets medborgare och huruvida 

åtgärder vidtas för att integrera eller exkludera utländska medborgare. Det handlar även om hur 

tillgängligt det politiska systemet är för utländska medborgare, men även om särskild represen-

tation för minoriteter eftersträvas. De kulturella rättigheterna avser vilken respekt majoritets-

samhället visar för minoritetsgruppernas religion och kultur, samt vilket stöd de får från staten.9 

 

I den mångkulturella modellen är det centralt att medborgarskapet är inkluderande för alla, då 

tron på föreställningen att den kulturella tillhörigheten är sammankopplad med den egna identi-

teten är stark. Därmed tillämpas territorialprincipen. Några kulturella kunskapskrav ställs inte, 

däremot kan det finnas restriktioner på en viss tids vistelse i landet. Sett till sociopolitiska rät-

tigheter är det viktigt att de är inkluderande för samtliga medborgare, välfärdssystemet bör till 

exempel vara öppet för utländska medborgare som bor i landet. Den mångkulturella modellen 

är även medveten om att diskriminering kan förekomma mot de som inte tillhör majoritets-

kulturen. Av den anledningen är man öppen för statlig kompensation som kvotering eller positiv 

särbehandling. Då kultur är centralt i den mångkulturella modellen har staten ett ansvar för att 

                                                
8 Brännström, Leila. ”Ras” i efterkrigstidens Sverige: Ett bidrag till en mothistoria. I Studier om rasism: tvärve-
tenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering, Hübinette, Tobias & Wasniowski, Andréaz (red.), 21–
50. Malmö: Arx förlag, 2018, s. 32–36. 
9 Dahlström. Modeller för invandrarpolitik, s. 29–30 
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kulturella minoriteter kan ingå i samhället. Det ska inte finnas några hinder mot religions-, eller 

kulturyttringar. Vidare bör saten subventionera språkutvecklingen för minoritetsgrupperna.10  

 

Medborgarskapet är den enande kraften i samhället enligt assimilationsmodellen och därför 

ställs två krav för att uppnå det. Dels ska det vara tillgängligt för nyanlända, men det ställs även 

krav på gemensamma normer som utgör grunden i samhället. Det gäller företrädelsevis det 

politiska livet, men individen måste avstå andra kulturella eller religiösa gemenskaper hamna i 

bakgrunden. Medborgarskapet grundas huvudsakligen i territorialprincipen. De politiska rättig-

heterna är i assimilationsmodellen riktade mot medborgarna i landet, medan de sociala rättig-

heterna är något mer förhandlingsbara. De kulturella rättigheterna handlar främst om rätten att 

bli en del i majoritetskulturen. Avvikande religiösa eller kulturyttringar tolereras endast om det 

sker i det privata.11 

 

I segregationsmodellen utgörs medborgarskapet av härstamningsprincipen, vilket innebär att 

etnicitet och släktskap är av betydelse. För att få medborgarskap kan kunskapsprov om landets 

språk och kultur prövas. Utländska medborgare bör inte ha tillgång till sociopolitiska rättigheter 

i samhället. I segregationsmodellen ges inte heller några kulturella rättigheter åt minoritets-

grupper, då syftet är att hålla isär majoritets- och minoritetsgruppen.12 

 

Sverige tillämpar idag mångkulturell invandringspolitik, undantaget gäller medborgarskapet 

som grundas i härstamningsprincipen, även om kraven för svenskt medborgarskap varit låga. 

Det innebär att staten erkänner och stödjer olika kulturella grupper i samhället, ingen ska be-

höva lämna sin kulturella identitet för att bli samhällsmedborgare. I det mångkulturella sam-

hället får kulturella skillnader komma till uttryck och alla medborgare har lika sociala och po-

litiska rättigheter. Staten ger också minoriteter kulturellt stöd i form av språkundervisning och 

tillåter religiösa och kulturella symboler.13 

Tidigare	forskning	

Läromedel är ett stort forskningsområde, därför presenteras inledningsvis forskning om läro-

boken och dess funktion. Bilden av den Andre är i allmänhet också välutforskat, så även i läro-

medel, men främst inom historieämnet. I samhällskunskap är forskning om den Andre inte lika 

                                                
10 Dahlström. Modeller för invandrarpolitik, s. 31–32. 
11 Dahlström. Modeller för invandrarpolitik, s. 33–35. 
12 Dahlström. Modeller för invandrarpolitik, s. 36–37. 
13 Dahlström. Modeller för invandrarpolitik, s. 40–42. 
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utbredd och den forskning som finns är baserad på läromedel för grundskolan. I dag påbörjar 

de flesta elever en gymnasialutbildning och samtliga läser åtminstone en samhällskunskaps-

kurs, vilket gör det relevant att undersöka vilken bild av den Andre som samhällskunskapslär-

oböcker för gymnasiet förmedlar.  

 

Om	läromedel 

I boken Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik beskriver historiedidaktikern 

Niklas Ammert att det är i läromedel som eleverna möter det ämnesmässiga stoffet i skolan. 

Ammert definierar läromedel som allt undervisningsmaterial som används i undervisningen för 

att eleverna ska nå kraven. Läroböcker, artefakter, bilder och skönlitteratur är exempel på läro-

medel. Fram till 1991 granskades samtliga läroböcker i SO-ämnen av staten för att säkerställa 

överensstämmelse med kurs- och läroplaner, samt objektivitet och saklighet. Idag är det verk-

samma lärare som avgör om ett läromedel är lämpligt.14 I denna uppsats ligger fokus på läro-

boken som läromedel. Ammert redogör även för lärobokens roll i undervisningen. Det ingår i 

lärares profession att forma sin undervisning och kan, utifrån eget intresse, elevgruppens sam-

mansättning och erfarenheter ta in olika resurser i undervisningen. Undervisningen kan alltså 

se annorlunda ut mellan lärare och elevgrupper, men den gemensamma nämnaren är läroboken. 

Hur den används skiljer sig, även ett icke-bruk av läroboken innebär att den påverkar undervis-

ningen. Vidare refererar Ammert till en rapport från LO som visar att läroböcker är de enda 

böcker en relativ stor del av befolkningen har läst.15 

 

Det finns även forskning som tonar ned lärobokens dominerande roll i undervisningen. Jessica 

Jarhall har intervjuat lärare i historia för att undersöka hur de omformar sina ämneskunskaper i 

undervisningen, samt på vilket sätt de undervisar i ämnet. Undersökningen visar att innehållet 

i läroboken inte längre är oemotsagd. Flera lärare använder exempelvis material som de själva 

införskaffat, andra läroböcker än de eleverna använder, eller populärkulturella inslag som fil-

mer, bilder och skönlitteratur eller aktuella samhällsfrågor.16 

 

                                                
14 Ammert, Niklas (red.). Att Spegla Världen: Läromedelsstudier I Teori Och Praktik. Lund: Studentlitteratur, 
2011, s. 17–18. 
15 Ammert, Niklas. Om läroböcker och studiet av dem. I Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. 
Ammert, Niklas (red.), 25–42. Lund: Studentlitteratur, 2011. s. 26–28. 
16 Jarhall, Jessica. En komplex historia: lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i historieunder-
visning på högstadiet, Historia, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet, Lic.-avh., 
Karlstad: Karlstads universitet. 2012, s. 174. 
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I avhandlingen Att (ut)bilda ett folk studerar Lina Spjut läroböckers roll i undervisningen och 

fostran till nationella gemenskaper. När läroboksgenren uppstod i samband med folkskolans 

införande 1842 var syftet att utbilda folket, inte sällan med ett nationellt fokus. Vid grundsko-

lans införande under 1960-talet började lärobokens innehåll att diskuteras. Den nya skolformen 

innebar både nytt innehåll och nya metoder. Varje läroboks innehåll, tolkning och kunskaps-

förmedling har varierat mellan läroboksförfattaren och läroplanerna i sig. Spjut hänvisar till 

Klas-Göran Karlsson som menar att staten genom läroboken förmedlar vilken kunskap och 

värderingar som är önskvärd att ungdomarna har med sig i framtiden. Implicit talar samma 

lärobok om vad som inte anses vara nödvändigt att kunna i framtiden genom utlämnande av 

vissa teman utifrån den samtida samhälleliga kontexten. Spjut diskuterar lärobokens funktion 

som ett pedagogiskt hjälpmedel för läraren i undervisningen, vilket kräver didaktisk och peda-

gogisk bearbetning. Syftet med läroboken är att bryta ned läroplanen för att göra innehållet 

begripligt för eleverna så att de kan nå målen för undervisningen.17 Av den anledningen är det 

relevant att studera den bild som läroboken förmedlar. 

 
Boel Englund diskuterar lärobokens ställning i rapporten Läromedlens roll i undervisningen: 

Grundskollärarens val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhälls-

kunskap. Färre än två procent av lärarna i Föreningen Svenska Läromedelsproducenters (FSL) 

enkätundersökning svarade att de aldrig använder läroböcker, 60 % gör det regelbundet och 20 

% gör det nästan varje lektion. Det framgår även att läroböcker har en stark ställning i under-

visningen, då de anses ha en legitimerande roll för lärare i sin undervisning. Enligt Englund 

anser lärarna att om de följer läroboken följer de även läroplanen.18 

 

I avhandlingen Den politiska läroboken undersöker Janne Holmén om Norges, Sveriges och 

Finlands utrikespolitik under kalla kriget fick konsekvenser för hur de två supermakterna USA 

och Sovjetunionen framställdes i läroböcker. Holmén diskuterar även vilka faktorer som påver-

kar läroböckers innehåll, exempelvis lyfter Holmén läroboksproducenterna och syftar då till 

både förlag och författare. Förlagen anlitar den person de tycker är mest lämpad, då det är denne 

som påverkar och begränsas av olika faktorer i utformningen av läroboken. Även staten påver-

kar läroboksinnehållet, tidigare genom statlig kontroll, idag i form läroplanernas innehåll. Lär-

oboken borde således förändras i samband med införandet av nya läroplaner. En annan viktig 

                                                
17 Spjut, Lina. Att (ut)bilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läro-
böcker för folk- och grundskola åren 1866–2016. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2018. s.17–18, 50–52. 
18 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel 
i bild, engelska och samhällskunskap, Skolverket, Stockholm, 2006, s. 20, 25. 



 8 

faktor, som möjligen samspelar med läroplanen, är det aktuella samhällsklimatet och de frågor 

som anses vara viktiga i den samhällskontext läroboken är skriven i. Holmén nämner även läro-

bokstraditionen som en faktor. Forskning om läroböcker har belyst en tröghet i förändringen av 

innehållet i läroböckerna, inte minst gällande föråldrade fördomar och attityder. Det kan bero 

på att läroboksförfattare reproducerar äldre etablerade läroböcker och/eller är påverkade av det 

stoff som lärdes ut under sin egen skolgång.19 

 

Sture Långström har intervjuat historieläroboksförfattare för att ta reda på vad som påverkat 

dem i sitt författandeskap och beskriver en lärobokstradition, där format, innehåll och upplägg 

reproduceras. En av de intervjuade förklarar att det vid författandet finns två alternativ: att för-

söka skapa en ny marknad, eller foga sig efter en marknad20 och att de flesta valde det senare. 

Holméns undersökning visar att läroböcker förändras i takt med de politiska svängningarna och 

därmed det aktuella samhällsklimatet i ett land. Det beror på att läroboken måste tilltala stora 

delar av lärarkåren för att förlagen ska kunna göra profit. Läroboken utgör på så vis en minsta 

gemensam nämnare för ett samhälles syn på samtiden, framför allt i frågor som uppfattas som 

politiskt korrekt. Holmén bekräftar även delvis den bild av läroboken som konservativ och 

trögföränderlig, främst i frågor som inte ingår i det direkt politiskt kontroversiella materialet.21 

 

Studier	om	den	Andre	i	läromedel	

2006 utkom Utbildningens dilemma, en statlig offentlig utredning i syfte att undersöka makt, 

integration och strukturerad diskriminering i skolan. Masoud Kamali är en av författarna som 

har undersökt läroböcker i historia och religion för att visa vilken roll de spelar i bildandet av 

ett nationellt kunskapssystem där gränsen mellan ”vi” och ”dem” normaliseras. Kamali menar 

att utbildningsväsendet är ett fält där hierarkier reproduceras genom socioekonomiska processer 

vilket resulterar i olika klasser, men även olika kategorier som kön, etnisk- och religiös bak-

grund. Vidare förklarar Kamali att elever med utländsk bakgrund riskerar att diskrimineras i 

skolan, då skolans funktion varit att skapa homogena medborgare utifrån nationella värderingar 

och normer. Kamali visar i sitt resultat hur läroböcker spelar en stor roll i att visa västvärldens 

– och därmed ”vår” överlägsenhet gentemot ”utvecklingsländer” och andra kulturer. Det pro-

                                                
19 Holmén, Janne. Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska 
läroböcker under kalla kriget. Diss. Uppsala: Uppsala universitet. 2006, s. 25–26. 
20 Långström, Sture. Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie, Diss. Umeå: Umeå universi-
tet, 1997, s. 210. 
21 Holmén. Den politiska läroboken, s. 334–335. 
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duceras och reproduceras genom användandet av fraser som ”vi i västerlandet har svårt att för-

stå…”, utan att definiera vad västerlandet innebär. Istället förklaras västerlandet i termer av vad 

det ”andra landet” inte är. Den tilltänkte läsaren är således homogen så till vida att hen är 

”svensk”, ”vit”, västerländsk medborgare, detta är problematiskt då elevsammansättningen, så-

väl som samhället, är heterogent.22 

 
I en antologi från 2010 som behandlade historieläroböcker bidrog Nils Andersson med ett ka-

pitel om interkulturalitet och bilden av den Andre ur ett svenskt perspektiv, där historieläro-

böcker för högstadiet och gymnasiet undersökts. Ett exempel som Anderson lyfter är läroböck-

ernas skildringar av hur olika länder nått självständighet. I USA:s fall förklarar läroboksförfat-

tarna hur kolonisterna beskrivs som aktiva subjekt i kampen för självständighet. En universell 

förklaring ges i beskrivningen av avkoloniseringen av Afrika och Asien, utan att ta hänsyn till 

skillnaderna mellan länderna. Dessutom beskrivs de koloniserade länderna som mer passiva än 

amerikanarna. Andersson påtalar en tydlig eurocentrisk bild i läroböckerna, där utomeuropeiska 

länder endast nämns i relation till västvärlden. Slutligen menar Andersson att den västerländska 

demokratin ses som ideal, vilket innebär att länder och kulturer från tredjevärlden som inte 

uppnått detta ses som mindre värda. Enligt Andersson skapar läroböckerna uppdelningar i ”vi” 

och ”dem”, vilket kan innebära att elever med icke-västerländsk bakgrund exkluderas.23 

  

Exkludering av elever med icke-västerländsk bakgrund är även något som Vanja Lozic lyfter i 

sin avhandling I historiekanons skugga, där 33 läroböcker i historia och samhällskunskap för 

gymnasiet utgivna mellan 1962 och 2007 studeras. Lozic analyserar hur den svenska emigrat-

ionen under slutet av 1800-talet beskrivs och jämför den med immigrationen till Sverige i sam-

band med efterkrigstiden. I läroböckerna beskrivs orsakerna till den svenska emigrationen ut-

förligt med push- och pullfaktorer och som något komplext. Även gällande immigrationen till 

Sverige beskrivs push- och pullfaktorer, men beskrivningarna är enklare och immigranterna 

kategoriseras som arbetskraftsinvandrare eller flyktinginvandrare. Därutöver ges emigranterna 

en röst i form av exempelvis brev till anhöriga och subjektifieras därför, medan immigrationen 

beskrivs mer översiktligt och objektivt.24 

                                                
22 SOU 2006:40. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Utbildningens dilemma: de-
mokratiska ideal och andrafierande praxis, s. 25, 48-50, 93-95. 
23 Andersson, Nils. Intercultural Education and the Representation of the Other in History Textbooks” i Opening 
the mind or drawing boundaries?: history texts in Nordic Schools Helgason, Dorsteinn & Lässig, Simone (red.), 
33-59. Göttingen, Niedersachs: V&R unipress, 2010. s. 44–50, 56–57 
24 Lozic, Vanja. I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella 
samhälle, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund: Lunds universitet, 2010, s. 68, 201–205. 
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Emelie Bosäter Kindwall och Rebecca Vikström undersöker i sitt examensarbete från 2013 hur 

etnicitet beskrivs och framställs i tre samhällskunskapsläroböcker för gymnasiet. De utgår från 

definitionerna essentialism (biologisk etnicitet) och konstruktivism (social etnicitet) i sin under-

sökning av begreppet etnicitet och undersöker. Resultatet visar att det inte alltid gått att placera 

läroböckerna i enbart ett av perspektiven. Enligt författarna dominerar det konstruktivistiska 

perspektivet förklaringen av begreppet etnicitet, även om det i en bok även fanns essentialist-

iska drag, där gemensamma yttre egenskaper legat i fokus.25 

 

I sin licentiatavhandling från 2014 diskuterar Lina Spjut etnicitet och nationell identitet ur ett 

historiskt perspektiv i svenska och finlandssvenska läroböcker. I de svenska läroböckerna fram-

ställdes etnicitet och nationell identitet som synonyma, någon alternativ beskrivning gavs inte. 

Andra grupper inom Sveriges gränser, som finnar och samer, behövde assimileras, det vill säga 

göras till svenskar, vilket gällde både språket och kulturen. De renägande samerna utgjorde av 

ett undantag då de kunde bli exotifierade istället för att försvenskas. Det innebar att de stereo-

typiserades utifrån fasta ramar som den svenska staten satt upp. I de svenska läroböckerna be-

skrevs den nationella identiteten enbart som svensk, etnicitet var något bortom detta. Bilden av 

det homogena Sverige låg i fokus i presentationen av landet.26 

 

Anna Johnsson Harrie har på uppdrag av Forum för levande historia analyserat sex läroböcker 

i historia och sex läroböcker i samhällskunskap för högstadiet för att undersöka hur de behand-

lar rasism, främlingsfientlighet och intolerans, i syfte att se hur väl läromedlen överensstämmer 

med skolans demokratiska uppdrag. Utgångspunkten är det centrala innehållet för respektive 

ämne. Enligt Johnsson Harrie sprider ingen av läroböckerna rasistiska eller främlingsfientliga 

värderingar. Johnsson Harrie upptäckte däremot att några av de granskade samhällskunskaps-

böckerna framträdde ett ”vi” och ett ”dem” genom en uppdelning mellan ”svenskar” och ”in-

vandrare”, som riskerar att exkludera elever med utländsk bakgrund.27 Att dessa elever eventu-

ellt exkluderas ur den svenska gemenskapen betyder inte nödvändigtvis att de diskrimineras, 

däremot kan det innebära att de inte betraktas som ”svenskar”. Vidare förklarar Johnsson Harrie 

                                                
25 Bosäter Kindwall, Emelie & Vikström, Rebecca. Etnicitet i samhällskunskapsläromedel: En läromedelsanalys 
av hur etnicitet framställs i samhällskunskapsläromedel för gymnasiet. Exarb. Uppsala: Uppsala universitet. s. 2. 
26 Spjut, Lina. Den envise bonden och Nordens fransmän: svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskri 
ning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866–1939, Lic.-avh. Umeå: Umeå universitet, 2014, s. 130. 
27 Johnsson Harrie, Anna. En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på 
rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Stockholm: Forum för levande historia. 2016, s. 5, 67. 
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att vissa läroböcker brister i sin tydlighet i exempelvis begreppsanvändning där läroböcker de-

finierar vissa begrepp, men frångår sedan sina egna definitioner av desamma.28 

	

Sammanfattning	

Tidigare forskning visar att läroboken har en stark ställning i undervisningen, även om den på 

senare tid utmanas av andra läromedel. För många lärare är läroboken ett pedagogiskt hjälpme-

del i tolkningen av skolans styrdokument och har därmed en legitimerande funktion. Forskning 

har även visat att läroböcker är trögföränderliga, något som Holmén bekräftar gällande perifera 

skeenden, men motsäger detta i politiskt laddade frågor. Vidare har forskning om den Andre i 

läroböcker i historia visat att läroböckerna, i varierande grad, producerar och reproducerar ett 

”vi” och ett ”dem”. Konsekvensen kan leda till att elever med utländsk bakgrund känner sig 

exkluderade från den svenska gemenskapen, vilket går emot de värden som den svenska skolan 

ska förmedla. I samhällskunskap är forskning om den Andre inte lika utbredd och den forskning 

som är gjord är baserad på läroböcker för grundskolan. Det som är skrivet om etnicitet i sam-

hällskunskapsläroböcker för gymnasiet består av Bosäter Kindwall och Vikströms examensar-

bete, vilket är begränsat sett till tid och källmaterial, något som gör att resultatet inte är genera-

liserbart. Resultatet från denna uppsats kommer ändå att relateras till denna, då annan forskning 

saknas inom samhällskunskapsämnet. Eftersom majoriteten av eleverna läser en gymnasialut-

bildning och samtliga studerar åtminstone en samhällskunskapskurs är det relevant att under-

söka vilken bild av den Andre som samhällskunskapsläroböcker för gymnasiet förmedlar.   

                                                
28 Johnsson Harrie. En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på rasism, 
främlingsfientlighet och intolerans, s. 5, 67. 



 12 

Teori	

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter, därefter följer en diskussion 

om hur de kommer att tillämpas. 

	

Teoretiska	utgångspunkter	

Då uppsatsen syftar till att undersöka hur bilden av den Andre framställs i samhällskunskaps-

läroböcker är olika identifikationsprocesser/kategoriseringar relevanta för teoribildningen. Det 

finns flera begrepp som är centrala i identifikationsprocesser och därmed i skapandet av ett ”vi” 

och ett ”dem”. Begrepp som är viktiga för uppsatsen att identifiera är därför: den Andre, in-

vandrare, nationalism, kultur, mångkulturalitet och etnicitet.  

 

Den	Andre	

Den Andre kan användas i en vidare bemärkelse som ett tankemönster för att tydliggöra en 

skillnad mellan ett ”vi” och ett ”dem”, där ”dem” utgör den Andre. Den Andre står för något 

som är främmande och annorlunda och baseras ofta på stereotypa uppfattningar om hur ”dem” 

är. Ett sätt att göra världen begriplig är att kategorisera den för att lättare se likheter och skill-

nader. ”Vi” definieras därför i relation till den Andre.29 Den Andre är ofta kopplat till etnicitet, 

eller nationell identitet på grund av kategoriseringen ”vi” och ”dem”, men kan också vara andra 

”vi” och ”dem”. I boken Orientalism förklarar Edward Said hur västvärlden använt sin ekono-

miska och politiska makt för att skapa orienten, eller ”österlandet”, som västs motbild. Enligt 

Said skapar detta ett ”vi” som grundas i tanken om en överlägsen euro-amerikansk identitet 

som dygdiga, rationella och normala, medan de Andra blir det väst inte är. Egenskaper väst 

tillskrivit de Andra är irrationalitet, avvikande och förfallna. Vidare, hävdar Said, måste orient-

alismen studeras som en diskurs för att förstå hur europeisk kultur definierat vad Orienten är de 

senaste århundradena på såväl socioekonomiska som politiska plan.30 För uppsatsen innebär 

det att den Andre, de Andra och ”dem” har samma innebörd. 

 

Nationalism		

Nationalism kan beskrivas som en social och politisk gemenskap i ett samhälle som enas i en 

gemensam historia och kultur. Nationalismen kan stärkas genom neutrala kännetecken som ett 

                                                
29 Hjärpe.Det legitima kriget, bellum iustum och jihâd fî sabîl allaâh, s. 162. 
30 Said, Edward W. Orientalism, Nyutg., Ordfront, Stockholm, 2016, s. 64, 445, 67 
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territoriellt område, trosuppfattning och språk. Vidare bidrar nationalismen till bildandet av en 

nationell identitet och lojalitet gentemot nationen, vilket inte minst kommer till uttryck när nat-

ionen anses vara hotad. Nationalism som rörelse har sina rötter i 1800-talet där nationalsymbo-

ler som musik, folkdräkter och mat kom att utgöra kärnan i den unika nationella kulturen. Sym-

boler som dessa enade såväl fattiga och rika som städer och landsbygd inom nationen och upp-

rättade gränser mot andra nationer. Gränserna kom att förstärkas genom bland annat folksko-

lans införande, där eleverna dels fostrades in i nationen genom att lära om dess kultur och histo-

ria, men även genom kontrollerandet och införandet av ett standardiserat språk.31 Precis som 

med alla andra identiteter är nationella identiteter en social konstruktion konstituerad i relation 

till andra, där statiska etniska uppfattningar förstärker olikheterna genom skapandet av en ho-

mogen nationell identitet utifrån majoritetsnormen.32 Det homogena Sverige ges mening och 

innehåll i relation till den problematiske invandraren. En nationell myt om det demokratiska 

och jämställda Sverige jämförs med främlingens auktoritära och patriarkala närvaro i Sverige. 

Identifikationsprocesser underlättar individers sätt att se på världen genom användning av ste-

reotyper byggda på gränsdragningar mellan vi och dom.33  

 

Kultur	

Kultur används som ett generaliserande begrepp om kollektiv identitet som är signifikant för 

en hel grupp. Den kollektiva identiteten enar den egna gruppen och skiljer dem från andra ge-

nom att förklara olikheter i levnadssätt och livsåskådning. Kirsten Hastrup menar att kulturbe-

greppet ofta fokuserar på skillnader, något som kan vara problematiskt då stora skillnader mel-

lan kulturer överdrivs på bekostnad av såväl likheter mellan kulturer, som förändringar inom 

varje kultur.34 

 

Invandring	och	mångkultur	

Som beskrivits i bakgrunden finns det tre invandringspolitiska modeller som utgår från kom-

ponenterna medborgarskap, sociopolitiska rättigheter, och kulturella rättigheter. Den mångkul-

turella modellen förespråkar ett inkluderande medborgarskap, där staten erkänner och stödjer 

                                                
31 Eriksen, Thomas Hylland. Etnicitet och nationalism, Nora: Nya Doxa, 1998. s. 125–129, 131–133. 
32 de los Reyes, Paulina. Intersektionella perspektiv på etniska relationer. I Etnicitet: perspektiv på samhället, 
Hjerm, Mikael & Peterson, Abby (red.), 43–58. Malmö: Gleerups, 2007. s. 48–49; Eriksen. Etnicitet och natioal-
ism, s. 139 
33 de los Reyes. Intersektionella perspektiv på etniska relationer, s. 48–49. 
34 Hastrup, Kirsten. Kultur: den flexibla gemenskapen, Studentlitteratur, Lund, 2010. s. 81. 
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olika kulturella grupper. Alla medborgare har samma sociala och politiska rättigheter. Assimi-

leringsmodellen går förenklat ut på att invandrare ska assimileras och uppgå i majoritetskul-

turen för att uppnå de sociopolitiska rättigheterna som medborgarskapet innebär. Avvikande 

kulturyttringar accepteras endast om det sker i hemmet. I segregationsmodellen är härstam-

ningen till landet central för medborgarskapet. Syftet är att hålla isär majoritets- och minoritets-

grupperna, vilket för att utländska medborgare saknar både sociopolitiska och kulturella rättig-

heter. I Sverige tillämpas den mångkulturella modellen, med undantag av medborgarskapet som 

av hävd utgår från härstamningsprincipen.35 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) definierar begreppen invandrare och personer med utländsk bak-

grund på följande sätt: 

- Invandrare: personer som har invandrat och folkbokförts i Sverige  

- Utrikesfödda som själva invandrat, eller personer som är födda i Sverige av två utrikes-

födda föräldrar.36 

Forskning har dock visat ett mönster i språkbruket som används i dokument gällande mångkul-

tur och antirasism i skolan. En förändring av terminologin i har skett för att definiera och sätta 

gränser inom området, exempelvis har uppfattningen och klassificeringen om ”invandrarelev-

en” som dök upp under 1960-talet förändrats. En förskjutning har skett från föräldrarna och 

deras nationella bakgrund till eleverna och deras språkmiljö. Gränssättandet mellan ”vi” och 

”dem” har dock varit bestående utifrån det svenska majoritetsperspektivet, där invandrareleven 

kan ses som ett problem för skolan, men även en resurs.37 Begreppsförskjutningen i styrdoku-

ment kan innebära att elever med utländsk bakgrund blir kategoriserade som invandrare och, 

beroende på sammanhang och språkbruk, exkluderade från gemenskapen. 

	
Etnicitet	och	etnocentrism	

Nationalitet och kultur har varit centrala begrepp i identifikationsskapande, men kom att ersät-

tas av beteckningen etnisk grupp under mellankrigstiden. Etnicitet skapas och identifieras i re-

lation till någon annan som ses som annorlunda och kulturellt särpräglad, det uppstår alltså inte 

ur tomma intet. Etnicitet som begrepp används även för att beskriva minoriteter, eller minori-

tetsfrågor och betraktas ofta som motsats till majoritetsbefolkningen, vilket är felaktigt då även 

                                                
35 Dahlström. Modeller för invandrarpolitik, s. 31–37, 40–42. 
36 Statistiska centralbyrån. Invandring till Sverige. 2019.  https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/ma 
niskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/ (Hämtad 2019-03-03). Statistisk årsbok för Sverige 2013, Statistiska 
centralbyrån, Stockholm, 2013, s. 583. 
37 SOU 2006:40, s. 31. 
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dessa tillhör en etnisk grupp.38 Enligt Thomas Hylland Eriksen är en gemensam historia och 

kultur komponenter i etnicitetsskapandet. Eriksen menar att det handlar om hur specifika histo-

rieskrivningar används för att skapa en identitet, snarare än att förmedla ett historiskt skeende. 

Vidare, menar Eriksen, att kulturer till viss del är uppfunna, men att en grupp själva måste se 

sin egen kultur som legitim för att den ska utgöra en del av den etniska identitet-en. Gemen-

samma kulturella drag för en etnisk grupp kan vara språk, religion och traditioner, men behöver 

inte vara det. Etnicitet är således en snarare en aspekt av en relation, snarare än en kulturell 

egenskap hos en grupp.39 

 

Etnicitetsforskningen består av tre huvudsakliga synsätt, där etnicitet ses på olika sätt. Det första 

synsättet, essentialism, ser ursprung och tillhörighet som statisk och oföränderlig. Etnicitet är 

något en person föds in i. Enligt det konstruktivistiska synsättet är etnicitet något en person blir 

i sociala processer, något man lärs att vara. En grupps etnicitet blir meningsfull först i relation 

till en annan grupps etnicitet. Etnicitet handlar således dels om den egna självuppfattningen, 

men också om andra människors uppfattning om en individ eller grupp. Skapandet av etnicitet 

sker genom gränsdragningar mot andra och är i ständig förändring och förhandling. Den post-

koloniala teoribildningen utgör det tredje synsättet och tillskriver språket en stor roll. Etnicitet 

ges betydelse utifrån handlingar och tal om vad som är typiskt för en viss grupp. Förändringar 

av språkbruket och förhandlingar av detsamma får stor betydelse enligt detta synsätt. Omför-

handlingar av språket genom förändrade definitioner påverkar maktförhållandena mellan olika 

etniska grupper. Inom forskningen finns viss samsyn om att det konstruktivistiska synsättet är 

dominerande, då den egna definitionen måste ligga i fokus, men i vardagen används ofta det 

etnicitet som en egenskap, inte sällan vid hänvisning till en nationalitet. Således lever det es-

sentiella synsättet vidare.40 Etnocentrism betyder att den egna kulturen placeras som utgångs-

punkt för hur världen och andra kulturer betraktas. Ett exempel på ett etnocentriskt förhållnings-

sätt är att kalla vissa kulturer för civiliserade och andra ociviliserade.41  

                                                
38 Spjut. Den envise bonden och Nordens fransmän, s. 23, Eriksen. Etnicitet och nationalism, s. 12–13. 
39 Eriksen. Etnicitet och nationalism, s. 93,95, 47. 
40 Wikström, Hanna. Etnicitet. Malmö: Liber, 2009. s.12–13, 23, Spjut. Att (ut)bilda ett folk, s. 143, Holmén. Den 
politiska läroboken, s. 99–104., Brännström. ”Ras” i efterkrigstidens Sverige, s. 33, Eriksen. Etnicitet och nation-
alism s. 12–13. 
41 Wikström. Etnicitet, s. 26. 
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Teorins	användningsområde	

Ovan nämnda begreppsapparat ska utgöra ett hjälpmedel i analysen av i vilka sammanhang och 

hur den Andre och svenskar framställs för att klargöra ifall det framgår någon skillnad i läro-

böckernas framställan. 

 

Uppsatsen utgår från det konstruktivistiska synsättet i analysen av läroböckerna, det vill säga 

att identifikation är en social konstruktion som sker i mötet med andra grupper. Det gäller kul-

tur, nationalism, invandrare och etnicitet. Vi lär oss vår etnicitet genom olika socialiserings-

processer som historia, kultur och traditioner som gör att en grupp kan anses ha unika egen-

skaper. Egenskaperna skapar i sin tur en sammanhållning och identifikation inom en grupp och 

ett avstånd i relation till andra grupper.42 I uppsatsen kommer även SCB:s definition av invand-

rare och personer med utländsk bakgrund att användas som analysverktyg och för att undersöka 

ifall dessa begrepp är de som används i läroböckerna och ifall ”svenskar” och andra grupper 

tillskrivs olika egenskaper. De invandringspolitiska modellerna används för att analysera ifall 

lärobokstexterna överensstämmer med bilden av det mångkulturella samhället. 

 

Teoridiskussion	

En alternativ teori för denna uppsats skulle kunna vara postkolonial teori. Den postkoloniala 

teoribildningen utgår från att all kultur är påverkad av processerna från Europas kolonialism. 

Postkolonialism grundas därför i en kritik mot analyser av samtida fenomen och kulturella pro-

cesser som inte tar kolonialismens historia i beaktning, detta då alla samhällen och kulturella 

identiteter påverkas av kolonialism, även de som inte deltog i kolonialiseringen.43 Om post-

kolonial teori hade använts i undersökningen hade uppsatsen blivit en annan studie, med annat 

syfte och frågeställningar. Däremot vore det intressant att ta utgångspunkt i postkolonial teori i 

en större studie på temat.  

 	

                                                
42 Wikström. Etnicitet, s. 46–47. 
43 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan(red.). Globaliseringens kulturer: den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nora: Nya Doxa, 1999. s. 16. 
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Metod	och	material	

I kommande avsnitt introduceras valet av uppsatsens metod och en efterföljande diskussion om 

denna. Därefter följer en presentation och diskussion av de läroböcker som utgör källmaterialet 

i denna uppsats.  

	

Metod	

För att uppnå uppsatsens syfte kommer en textanalys att användas för att undersöka hur läro-

böckerna framställer den Andre. Det innebär att metoden är kvalitativ, men även komparativ då 

eventuella likheter och skillnader mellan läroböckerna kommer att analyseras och diskuteras.  

Lennart Hellspong presenterar i sin bok Metoder för brukstextbokanalys olika sätt att analysera 

en brukstext. En lärobok är en text med syfte att lära eleverna något om ett visst innehåll, texten 

är alltså en brukstext. För denna uppsats är det relevant att diskutera verksamheten som texten 

ingår i och bidrar till. Skolan är målinriktad och har ett medvetet syfte som vägleder texten. 

Målen för undervisningen leder alltså vägen för ämnesstoffet i läromedlen.44 I uppsatsen kom-

mer en strukturell analys att användas för att ge en mångsidig beskrivning av lärobokstextens 

språkliga, innehållsliga och sociala struktur mot bakgrund av dess kontext,45 vilket i denna 

undersökning motsvarar skolan och lärandeprocessen. Det som undersöks är därför hur, och 

vad som skrivs – och inte skrivs, om de begrepp som presenterats i teoriavsnittet: etnicitet, 

nationalism, invandrare och kultur. Tillsammans ger de en bild av den Andre. 

 

Uppsatsens frågeställningar är: 

- Vad förmedlar svenska gymnasieläroböcker i samhällskunskap om etnicitet, national-

ism, invandrare och kultur utifrån olika sammanhang och definitioner? 

- Hur beskrivs den Andre utifrån egenskaper och attribut, både explicit och implicit? 

 

Uppsatsens frågeställningar operationaliseras genom att ställa frågor till lärobokstexten, exem-

pelvis ifall identitet och identifikationsprocesser utgör ett makrotema i läroboken, med eget 

kapitel och/eller huvudrubrik, eller om det utgör ett mikrotema i förhållande till ett annat mak-

rotema.46 Till identitet och identifikationsprocesser hör de begrepp som presenterats i teoriav-

snittet: etnicitet, nationalism, invandrare och kultur. Andra frågor som ställs till texten är ifall 

                                                
44 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. 2001, s. 20. 
45 Hellspong. Metoder för brukstextanalys, s. 61. 
46 Hellspong. Metoder För Brukstextanalys, s. 64. 
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författaren är närvarande (”nu ska jag/vi…” eller ”vi i Sverige…”) eller frånvarande i beskriv-

ningen av etnicitet, nationalism och kultur; ifall personer/grupper beskrivs som passiva objekt 

eller aktiva subjekt som agerar själva och kan påverka sin situation.47 Mer specifikt handlar det 

om identitetsmarkörer behandlas utifrån läsarens perspektiv eller som det ter sig för den texten 

omtalar. Förklaras exempelvis en etnisk grupp på ett sätt som gruppen själva identifierar sig 

med eller sker det ur ett utifrånperspektiv? 

  

I studiet av läroböckerna ligger bilden av den Andre till grund för analysen. Det görs genom att 

läsa beskrivningar av de olika identifikationsprocesser som presenterats i teoriavsnittet, med 

fokus på begreppen nationalitet, etnicitet, kultur och invandring. Undersökningen är avgränsad 

till dessa teman. För att identifiera i vilket sammanhang beskrivningar av den Andre kan före-

komma i läroböckerna kommer dess innehållsförteckning och register att läsas för att identifiera 

var tidigare nämnda begrepp tas upp. Därefter läses det kapitel och avsnitt som de presenteras 

i, bilder analyseras inte i uppsatsen. Strukturen på läroböckerna varierar lite. Vissa har ett 

mindre antal övergripande teman med ett flertal delkapitel, medan andra har kapitel och huvud-

kapitel. För att underlätta för läsaren kommer en egen indelning att göras, där det övergripande 

temat som eventuellt berör den Andre kommer att beskrivas. I uppsatsen undersöks även 

huruvida budskapet är konsekvent i läroböckerna eller om det varierar beroende på samman-

hang. 

 

Metoddiskussion	

Den strukturella textanalysen är en lämplig metod i denna uppsats då lärobokstexten används 

för att lära eleverna om ett innehåll i sin samtid, därmed är en kvalitativ metod lämplig. Meto-

den är baserad på Hellspongs strukturella textanalys, men hänsyn har tagits till uppsatsens syfte 

och frågeställningar i formulerandet av analysfrågorna. Metoden möjliggör en bredare beskriv-

ning av lärobokstexten, sett till såväl språk, innehåll som social struktur i relation till skolans 

värld och inlärning. Metoden är passande då skolan i allmänhet och samhället i synnerhet be-

finner sig i ständig förändring och därmed är det viktigt att få en helhetsbild. Frågorna som 

ställs till texten är i sin tur grundade i den analytiska begreppsapparaten som presenterats i 

teoriavsnittet. Om uppsatsen hade haft andra frågeställningar kopplat till ett annat syfte kunde 

kritisk diskursanalys varit en alternativ metod. Diskursanalysen lägger stor vikt vid hur språket 

                                                
47 Hellspong. Metoder För Brukstextanalys, s. 65. 
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producerar den sociala verkligheten och inte bara som ett sätt att förstå den. Den kritiska dis-

kursanalysen fokuserar även på hur språket skapar makt och sociala skillnader i samhället.48 

Den strukturella textanalysen är vald för att den är tydlig och tar ett helhetsgrepp om läroboks-

texten.   

 

I denna uppsats undersöks endast de delar av läroboken där identitet, eller de teoretiska begrepp 

som i uppsatsen är sammankopplade med detta, uttryckligen står med i registren eller innehålls-

förteckningen. Detta beror på uppsatsens begränsade tidsram och kan innebära att andra iden-

titetsmarkörer omedvetet missas i undersökningen. Med en större tidsram hade dessa kunnat 

uppfångats. Samtidigt kan en djupgående studie av ett relativt begränsat område i läroböckerna 

och beskrivningar av dessa vara bra för att hantera komplexa sociala situationer och ge en ny-

anserad bild av hur verkligheten beskrivs. Fördelen med kvalitativ forskning är att de beskriv-

ningar och teorier som uppstår har en koppling till verkligheten, då läroböcker används i sko-

lans vardag, möjliggörs analyser utifrån den sociala tillvaron i skolan.49 För att analysera 

materialet undersöks ifall de begreppsteorierna ges stort eller litet utrymme i läroböckerna ge-

nom ett makro- eller mikrotema. Vidare undersöks vad och hur något skrivs eller inte skrivs, 

samt ifall personer eller grupper framställs som passiva objekt eller aktiva subjekt som kan 

påverka sin situation. Textstycken analyseras sedan mot begreppsteorierna, för att undersöka 

vad innehållet, utifrån begreppsapparaten kan vara uttryck för. Sammantaget utgör det en bas 

för analys av om ett ”vi” och ett ”de” förmedlas i läroböckerna? 

 

Validitet	och	reliabilitet	

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att avgöra kvaliteten hos en undersök-

ning. Begreppen används främst inom kvantitativ forskning, där validitet innebär att man mäter 

det man påstår att man ska mäta och reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och repliker-

barhet.50 Då kvalitativ forskning handlar mer om tolkningar än mätningar finns andra begrepp 

för att bedöma undersökningens kvalitet. Uppsatsen undersöker, som beskrivits i metoden, hur 

bilden av den Andre framställs i samhällskunskapsläroböcker för gymnasiet och i teoriavsnittet 

förklaras den begreppsapparat som utgör grunden för analysen. Genom att vara tydlig med hur 

                                                
48 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Stockholm, 2011. s. 474. 
49 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 
uppl., Studentlitteratur: Lund, 2009. s. 398. 
50 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, s.49–50. 
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syfte, frågeställningar, teori och metod hör ihop uppvisas trovärdigheten i undersökningen, vil-

ket motsvarar kvantitativa studiers interna validitet. Då världen är i ständig förändring kan det 

vara svårt att göra en likadan undersökning och få samma resultat. Genom att vara transparent 

i hur undersökningen har gått till kan någon annan anta liknande perspektiv för att kunna jäm-

föra resultaten, något som kan beskrivas som undersökningens pålitlighet. Eftersom samtliga 

läroböcker har undersökts på samma sätt strävar uppsatsen över att ge en rättvis bild över studie-

objekten.51 

 

Material	

Källmaterialet till denna uppsats består av sex läroböcker från olika förlag. Dessa är: 

- Zigma: Samhällskunskap, kurserna 1, 2 och 3, skriven av Bengt-Arne Bengtsson. Utgi-

ven av Liber, tionde upplagan, tryckt år 2017. 

- Reflex: 123, Samhällskunskap för gymnasieskolan, skriven av Hans Almgren, Anna Fu-

revik, Stefan Höjelid och Erik Nilsson. Utgiven av Gleerups, andra upplagan, tryckt år 

2017.  

- Forum: Samhällskunskap 123, skriven av Krister Brolin och Lars Nohagen. Utgiven 

Sanoma utbildning, tredje upplagan, tryckt 2017.  

- Perspektiv på samhället 1-2-3, skriven av Johan Eriksson, Peggy Thornström och Jenny 

Kesselfors. Utgiven av NA förlag, tryckt 2017. 

- Arena 123, skriven av Lars-Olof Karlsson. Utgiven av Gleerups, tryckt 2014. 

- Libers samhällskunskap 123, skriven av Daniel West och Uriel Hedengren. Utgiven av 

Liber, tryckt 2018.	

	
Materialdiskussion	

Läromedelsmarknaden består av ett flertal förlag, där varje förlag ger ut flera läromedel i olika 

ämnen skrivna av olika författare. Det är en omöjlighet att inom ramen för denna uppsats un-

dersöka hela läromedelsmarknaden. Av den anledningen har ett antal principer ställts upp. 

Samtliga läromedel i denna undersökning är läroböcker utgivna och anpassade efter den nya 

läroplanen för gymnasieskolan, GY11, som utkom 2011. I urvalsprocessen har läroböcker ut-

givna av läromedelsförlag som Liber, Gleerups, Sanoma och NA förlag valts ut i syfte att re-

                                                
51 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 351-357. 
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presentera läromedelsmarknadens bredd. Gleerups har sedan grundandet 1826 utgivit skol-

böcker och producerar idag läromedel för hela utbildningsväsendet.52 Liber är Sveriges största 

läromedelsföretag och ger ut material till såväl grundskola, gymnasium och högre studier.53 

Även Sanoma utbildning har sedan bildandet ur det finska mediebolaget Sanoma 1993 etablerat 

sig på läroboksmarknaden.54 2014 publicerade det nybildade NA förlag sin första lärobok.55 

Genom att studera läroböcker utgivna av både unga och etablerade förlag, samt läroböcker som 

har tryckts i flera, respektive få upplagor, kan eventuella likheter och skillnader påvisas. Detta 

eftersom tidigare forskning har visat att läroböcker kan uppvisa en viss tröghet i förändringar 

av innehållet. 

 

Det finns tyvärr ingen försäljningsstatistik att tillgå från förlagen, därmed är det svårt att få en 

uppfattning om vilka läroböcker som efterfrågas av lärare. En indikator på att en lärobok är 

efterfrågad kan vara antalet upplagor och tryck den är utgiven i. Om en lärobok fortsätter att 

komma i nya tryck och upplagor går det att anta att den är efterfrågad på marknaden. Zigma, 

Reflex och Forum från ovanstående förlag, utgavs i flera upplagor under den tidigare läroplanen 

LPF94, men har omarbetats efter nuvarande läroplan och utgivits i nya upplagor. Läroböckerna 

som undersöks i uppsatsen täcker samtliga samhällskunskapskurser, då de demokratiska värde-

na ska genomsyra ämnet som helhet, även om uppsatsen primärt behandlas i Samhällskunskap 

1. Det görs av principskäl, för att begränsa studiens omfattning. Inte heller de digitala läromedel 

som många förlag ger ut undersöks, då ett av syftena är att snabbt kunna ändra sitt innehåll, 

vilket gör dem mer föränderliga än vad läroböcker är. Tidigare forskning visar att läroboken 

fortfarande har en stark ställning i undervisningssituationer. Det kan vara svårt att fastställa till 

vilken grad det går att generalisera en djupgående studie av ett begränsat antal läroböcker i 

förhållande till andra läroböcker på marknaden. Däremot är det möjligt att göra en bedömning 

av resultaten i relation till villkoren för undersökningen och utifrån de principer som urvalet 

baseras på att finna exempel på en bredare uppsättning identifierbara drag, vilka kan ses som 

”måttliga” generaliseringar.56 

 

Att använda läroböcker som källmaterial har sina svagheter och styrkor. Informationen i läro-

böcker bygger på generaliseringar, eftersom författarna ska inkludera lite information om 

                                                
52 Gleerups. Om Gleerups. 2019. https://www.gleerups.se/om-gleerups (hämtad 2019-02-01). 
53 Liber. Om Liber. 2019. https://www.liber.se/GlobalNavigation/Om-Liber/ (hämtad 2019-02-01). 
54 Sanoma utbildning. Om oss. 2018. https://www.sanomautbildning.se/sv/om-oss/ (hämtad 2019-02-01). 
55 NA Förlag. Nyhetsarkiv. 2019. https://naforlag.se/nyhet/13/nu-lanserar-vi! (Hämtad 2019-02-06) 
56 Denscombe. Forskningshandboken, s. 398, Bryman. Samhällsvetenskapliga Metoder, s. 352. 
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många olika saker. I avsnittet tidigare forskning framgick att lärobokstradition, styrdokument 

och direktiv från förlag påverkar läroböckers innehåll. Läroböcker kan av utrymmes- och läs-

barhetsskäl inte förklara alla skeenden och förhållanden i samhället, särskilt då de är riktade 

mot ungdomar. Styrkan i läroböcker som källor kommer dock ur dessa generaliseringar. Genom 

att undersöka vad som står och inte står i läroboken framträder en bild av hur samhället ser på 

vissa fenomen.57 För denna uppsats är begreppen som presenterats i teoriavsnittet av särskilt 

intresse gällande identifikationsprocesser och bilden av den Andre. 

 

 

  

                                                
57 Spjut. Den envise bonden och Nordens fransmän, s. 14. 
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Resultat	

I detta kapitel följer uppsatsens resultat med efterföljande analys. Inledningsvis presenteras lär-

oböckernas upplägg, därefter följer en tematiserad genomgång av begreppen etnicitet, nation-

alism, invandrare och kultur/mångkultur. som redovisats i teoriavsnittet så som de presenteras 

i läroböckerna. 

 

Läroböckernas	upplägg	

Läroböckerna är upplagda på lite olika sätt, Zigma, Libers samhällskunskap och Forum är in-

delade i ett antal block med underliggande kapitel. Ett block kan vara ”Politik” där partier, 

ideologier och statsskick utgör kapitel. Andra böcker, som Perspektiv på samhället, Arena och 

Reflex har valt att enbart använda kapitel.  

 

Var läroböckerna har valt att placera de undersökta begreppen/temana varierar något. Vissa 

läroböcker har ett eget kapitel eller avsnitt som behandlar individ och identitet, vilka är place-

rade tidigt i boken. Reflex, Arena, Perspektiv på samhället, Libers samhällskunskap och Forum 

är exempel på sådana där etnicitet och nationalism beskrivs som grupptillhörigheter. Andra 

läroböcker, som Zigma behandlar exempelvis etnicitet i bokens senare del i blocket ”Sociala 

frågor”, där även migrationspolitik och rättssamhället behandlas. Samtliga läroböcker lyfter 

även nationalism och invandring i avsnitt som rör ideologier, respektive migrationspolitik. I 

Zigma får invandrare även utrymme i avsnittet om det svenska rättssystemet. 

 

Etnicitet	

Zigma	

I Zigma tas begreppet etnicitet upp i Block H – Sociala frågor i kapitlet ”Människan är en social 

varelse”. I samband med rubriken Om begreppet etnicitet definieras och diskuteras begreppet 

på ca en sida, vilket innebär att det utgör ett makrotema. I Zigma definieras etnicitet på följande 

sätt ”Orden etnicitet och etnisk kommer från grekiskans ”ethnos” (folk). Etnicitet handlar om 

tillhörighet till ett viss (sic) folk, dvs en grupp människor med likartat ursprung eller likartade 

egenskaper”58. Därefter presenteras olika faktorer som kan särskilja etniska grupper, exempel 

på detta är gemensamt språk, religion, speciella seder och värderingar, men också något så ytligt 

                                                
58 Bengtsson, Bengt-Arne. Zigma: Samhällskunskap: Kurserna 1, 2 och 3, 10. uppl. Stockholm: Liber. 2017. s. 
418–419. 
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som hudfärg. Vidare förklaras att det som enar etniska grupper är kopplingen till ett specifikt 

geografiskt område, vilket gör att gruppen kan vara exkluderande, då det kan krävas att en 

person föds in i gruppen för att accepteras som medlem.59 I Zigma förklaras att det ”förstås” är 

svenskarna som utgör majoritetsbefolkningen i Sverige, men att det även finns ”några etniska 

minoritetsgrupper som levt under mycket lång tid i vårt land”60. De nationella minoritetsgrup-

perna samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar har därför fått sitt språk skyddat i 

lagstiftningen. Serber, bosnier, kurder och irakier är andra minoriteter i Sverige som lyfts. Läro-

boken poängterar att många medlemmar av dessa grupper dessutom ser sig själva som etniska 

svenskar.61 

 

Reflex	

I Reflex finns kapitlet ”Individ och identitet” där begreppet etnicitet utgör ett makrotema genom 

en huvudrubrik. Kapitlet inleds med att en tjej, Mirela som går första året på gymnasiet beskri-

ver sig själv. Hon förklarar att hennes nationalitet är svensk, men att hennes etnicitet är kosovo-

albansk. Familjen är muslimer, men religionen är inte så viktig för dem. Slutligen får läsaren 

veta att hennes far, som var välutbildad i hemlandet, har bytt både land och samhällsklass. 

Mirela förklarar även att hon är feminist. Författarna förklarar att Mirela tillhör flera kategorier 

som tillsammans utgör hennes identitet. Vidare förklarar författarna att en kategori är en kon-

struerad grupp som människor placeras i för att de har något gemensamt och att kategorierna 

kan skapa både gemenskap och utanförskap.62 

 

Under rubriken Etnicitet definieras begreppet som en känsla av samhörighet i en grupp, ofta 

knuten till kultur, språk, religion och seder. Midsommar, jultraditioner och faluröda stugor ges 

som exempel på det typiskt ”svenska”. Läroboken ställer detta i relation till Mirela där det är 

språket, de kosovoalbanska traditionerna och i viss mån religionen som utgör den etniska iden-

titeten. Läroboken refererar till Paulina de los Reyes, som menar att en etnisk identitet ges in-

nehåll i relation till andra etniska grupper. Skillnaderna mellan dessa är inte konstanta utan 

upprätthålls genom markeringar om vilka som tillhör gruppen och inte. Författarna förklarar att 

etnicitet och kultur som begrepp ibland används för att beskriva samma fenomen. Därefter redo-

visar författarna vilken betydelse etniciteten har i Sverige idag. Det framkommer, efter att ha 

                                                
59 Bengtsson. Zigma, s. 418–419. 
60 Bengtsson. Zigma, s. 418–419. 
61 Bengtsson. Zigma, s. 418–419. 
62 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik. Reflex. 123, Samhällskunskap för gymnasie-
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förtydligat att bakgrunden för utrikesfödda ser olika ut sett till vistelse i landet, utbildning och 

ålder, att det är stora skillnader i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda. Vidare beskri-

ver författarna hur den etniska boendesegrationen hänger ihop med den ekonomiska segregat-

ionen där invånare med utländsk bakgrund ofta hänvisas till mindre attraktiva delar av städer, 

främst i storstadsområden där fler jobb finns. Det gällde även för de svenskar som emigrerade 

till Amerika under 1800-talet. Reflex förklarar även att personer med utländskklingande namn 

kan diskrimineras när de exempelvis söker boende.63 

 

Libers	samhällskunskap	

I Libers samhällskunskap finns kapitlet ”Individen, samhället och kulturen” och rubriken Grup-

per, tillhörighet och social kontroll. Där redogör läroboken för och diskuterar grupptillhörig-

heter. Gemensamt för samtliga grupper är att det finns vissa värderingar eller uppfattningar som 

är gemensamma för sammanhållningen inom gruppen. För att kunna bli medlem måste indivi-

den vara beredd att anpassa sig i till det som anses ”normalt” inom gruppen. Etnicitet tas inte 

upp. I underrubriken ”Vi och Dom” förklarar författarna att anpassningstrycket är högre om en 

grupp sätter tydliga gränser mot de Andra. De Andra innebär alla som avviker från de normer 

och värderingar som gäller för ”vi”-gruppen. Författarna förklarar att ”vi och dom”-tänkandet 

inte behöver utgöra ett problem, exempelvis i idrottsliga sammanhang. Däremot är det farligt, 

menar författarna, när kraven blir snäva på vilka som får tillhöra gruppen och inte, med konse-

kvensen att toleransen mot andra uppfattningar än gruppens egna minskar. Exempel på när 

dessa tankegångar är farligt ges i underrubriken ”Vi och dom”-tänkandets konsekvenser där 

Förintelsen och inbördeskriget i Jugoslavien, där etniska grupper, eller folkslag hetsades mot 

varandra. I samma kapitel diskuteras stereotyper och fördomar.64 

 

I underrubriken Det främmande och avlägsna förklarar författarna att begreppet etnocentrism 

innebär att betrakta den egna kulturen och värderingarna som normala. Etnocentrism finns, en-

ligt författarna, i alla samhällen och kan innebära att vi i Sverige tycker att andra har konstiga 

traditioner, men även att andra tycker att våra traditioner är konstiga. Författarna belyser faran 

att fokusera på skillnader mellan olika kulturer, som ofta överdrivs. Människors likheter är 

nämligen större än skillnaderna, både biologiskt och psykiskt. Om fokus istället ligger på skill-

naderna riskerar det etnocentriska perspektivet att leda till rasism.65 
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Perspektiv	på	samhället	

I Perspektiv på samhället utgör etnicitet ett makrotema genom huvudrubrik i avsnittet ”Kate-

gorier”, som utgör makrotemat för avsnittet. Författarna definierar begreppet som ”en grupp 

människor som upplever samhörighet med andra på grund av att de delar ursprung, språk, kul-

tur, religion, normer och seder”66, men att det är svårt att bestämma var gränsen går mellan 

etniska grupper. I Sverige finns det många etniska minoriteter, vissa har kommit nyligen som 

gästarbetare, flyktingar eller migranter, medan andra funnits här sedan länge. Därefter förklaras 

i läroboken författarna att mycket av det som idag uppfattas som ”svenskt” är nationalistiska 

konstruktioner med rötter utomlands. Vid sekelskiftet 1900 var nationalismen utbredd i Europa 

där alla folkslag sökte finna sin nationella identitet, vilket innebar en uppdelning i ett konstrue-

rat ”vi och dom”. Författarna förklarar att det finns etniska föreställningar om svenskar som 

långa, ljusa, blåögda och konflikträdda. De refererar därefter till Qaisar Mahmood som menar 

att idéer om en svensk etnicitet exkluderar människor som inte passar in i mallen, vilket kan 

resultera i rasism eller diskriminering. Mahmood slår därför ett slag för en svenskhet byggd på 

nationalitet, som är öppet för alla. Slutligen refererar författarna till statistik som visar stora 

skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda, gällande sysselsättning, inkomst och boende.67  

 

Arena	

Under avsnittet ”Norm och Kategori” i kapitlet ”Individen i samhället” förklarar Arena att män-

niskan sorterar in individer och grupper i kategorier, vilket säger något om hur de uppfattas av 

omvärlden. Författaren varnar läsaren för att betrakta människor utifrån stereotyper. Avsnittet 

består av fem huvudrubriker, dessa är Klass, Kön, Sexualitet, Etnicitet, Integrering och Assimi-

lering. 

 

Rubriken Etnicitet utgör ett makrotema, men är ett mikrotema i relation till temat ”Norm och 

Kategori”. Författaren förklarar att fördelen med begreppet etnicitet är att det kan användas 

både för att beteckna olika minoritetsgrupper, men även majoritetsgrupper eller normen. Vidare 

skriver författaren att många likställer etnicitet med ”ras” eller nationalitet, vilket är fel då de 

biologiska skillnaderna mellan människor är så liten att det är tveksamt att överhuvudtaget tala 

om mänskliga ”raser”. Med begreppet nationalitet åsyftas geografiska gränser, medborgarskap, 
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medan nationalism innebär att den egna nationen ses som bättre än andra nationer. Det behöver 

dock inte innebära att en nationalist är rasist, då rasister anser att vissa människor är mer värda 

än andra. Under underrubriken Vad är en etnisk grupp? förklarar författaren att etniciteter ”upp-

står när grupper upplever sig (sic) som annorlunda än andra i något avseende, t.ex. beträffande 

språk, kultur, religion eller utseende”68. Författaren förklarar även att det hos etniska grupper 

ofta finns föreställningar om en gemensam historia och ett geografiskt område. Enligt läro-

boken uppmuntras ofta familjebildning inom den egna gruppen.69  

 

Skillnader i exempelvis språk eller religion behöver dock inte innebära att man upplever sig 

som olika etniska grupper, skriver författaren, och använder det trespråkiga Schweiz som ett 

exempel. Slutligen skriver författaren att det kan vara svårt att se skillnader mellan etniska 

grupper, men eftersom grupperna identifierar sig själva som en särskild grupp görs en åtskillnad 

mellan ”vi” och ”dom”. Författaren delar upp etniska grupper i tre kategorier och exemplifierar 

varje kategori. De kan utgöra ett urfolk i ett land, de kan vara invandrargrupper och de kan vara 

proto-nationer, det vill säga grupper som vill bilda egna stater.70  

 

I underrubriken Den etniska normen förklarar författaren att den etniska normen för en ”svensk” 

under 1950-talet var en ljus person, med ett traditionellt svenskt namn. De som avvek från 

normen beskrevs som etniskt annorlunda. Idag har normen ändrats, vilket gör att få anser att 

”svenskheten” har med utseende eller namn att göra och att normen troligen kommer att se 

annorlunda ut i framtiden. Författaren konstaterar att det är svårt med etnicitet, eftersom det 

inte enbart är upp till individen att bestämma vilken etnicitet man tillhör, även andra definierar 

en etniskt. Många i Sverige blir särbehandlade på grund av sitt utseende eller namn, trots att de 

identifierar sig som etniska svenskar, vilket enligt Arena kan upplevas som kränkande. Därför, 

menar författaren, bör vi bemöta varandra som individer.71 

Forum	

I kapitlet ”Identitet och kultur” i Forum förklaras att vi människor delar in varandra i grupper 

eller kategorier. Under avsnittet ”Vi och dom” förklarar författarna att det kan ha både positiva 

och negativa effekter när människor som lever tillsammans utvecklar en samhörighetskänsla. 

Vid exempelvis idrottsevenemang kan den verka enande, men den kan också skapa splittring 
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och osämja. Den egna gruppen kan så stå för det normala eller rätta, medan de Andra står för 

det sämre och avvikande. Etnicitet lyfts som huvudrubrik i avsnittet och utgör därmed ett mak-

rotema. Begreppet definieras som en ”känsla av gemenskap och tillhörighet som utvecklas inom 

en folkgrupp”72. Läroboken beskriver att människor som lever tillsammans utvecklar en kultur, 

med liknande sätt att leva och tänka. Det gäller både mat, klädval och värderingar. Människor 

med gemensam kultur kan utgöra en etnisk grupp, med gemensamma traditioner, språk, religion 

och historia. Etnicitet markeras genom att kalla oss svenskar, samer, italienare. Om samhörig-

hetskänslan gäller hela nationen kallas den nationalkänsla. Därefter poängterar författarna att 

det är viktigt att skilja på nationalitet (vilket pass man har) och etnicitet – gruppen man identi-

fierar sig med. Författarna förklarar även begreppet etnisk minoritet och lyfter baskerna i Spa-

nien som en etnisk minoritet som vill bilda en egen stat. Slutligen skriver författarna att etniska 

minoriteter även kan ha funnits i ett land långt innan befolkningsmajoriteten anländer, som 

aboriginerna i Australien.73 

 

Analys	etnicitet	

Alla läroböcker utom Zigma presenterar etnicitet i samband med ett kapitel eller avsnitt som 

behandlar individen och identitet, som är placerade i några av de inledande kapitlen. I Zigma 

presenteras begreppet i lärobokens senare del under blocket ”Sociala frågor”, där bland annat 

rättssystemet, migrations- och flyktingpolitiken tas upp. Placeringen i läroboken kan tyda på att 

Zigma inte anser att etnicitet är viktigt som identifikationsmarkör, eller något som människor 

grupperas in i. Etnicitet utgör ett avsnitt i blockets introduktionskapitel, där de en sammanfatt-

ning av de kommande kapitlen presenteras. Även om begreppet inte ligger i direkt anslutning 

till exempelvis rättssystemet signalerar det att det finns ett samband mellan ämnesområdena. 

 

I Reflex, Perspektiv på samhället, Arena och Forum beskrivs etnicitet som ett socialt fenomen 

som skapas och identifieras i förhållande till andra grupper som är kulturellt särpräglade. När 

etnicitet definieras i dessa läroböcker används termer som att grupper ”upplever sig som an-

norlunda än andra…”, eller har en ”känsla av gemenskap och samhörighet”. Språk, kultur, trad-

itioner, religion eller historia ger dessa läroböcker som exempel på faktorer som kan skapa 
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samhörighet. Skrivningarna överensstämmer med det konstruktivistiska perspektivet av be-

greppet etnicitet, där etniciteten ges innehåll först i relation till en annan grupps etnicitet.74 

Arena visar på en nyanserad bild av begreppet genom att förklara att etnicitet kan användas för 

att beskriva både majoritets- och minoritetsgrupper. I vardagligt tal är det inte ovanligt att etni-

citet felaktigt ses som en minoritetsfråga i relation till majoritetsbefolkningen, som betraktas 

vara ”etnicitetslösa”.75 Arenas nyansering av begreppet visar att olika minoritetsgrupper kan 

likställas med majoritetsnormen, vilket kan ses som ett avståndstagande från etnocentrism, där 

det andra kulturer ses som ”konstiga”. 

 

Libers samhällskunskap benämner inte etnicitet, däremot definieras etnocentrism som att be-

trakta den egna kulturen och värderingarna som normala. Det innebär att olika folkgrupper kan 

tycka att andra gruppers traditioner är konstiga och vice versa,76 vilket överensstämmer med 

teoridefinitionen. Att grupper upplever andras kulturer som konstiga kan även det ses ur ett 

konstruktivistiskt synsätt, där etnicitet ges innehåll i relation till andra grupper.77 Etnocentrism 

lyfts i samband med grupper och samhörighetskänslan inom dem. Att Libers samhällskunskap 

valt att inte definiera etnicitet kan tolkas på olika sätt. Det kan dels ses som ett sätt för läroboken 

att kringgå ett ämne som kan ses som politiskt laddat. En annan förklaring kan vara att läro-

boken tar ett aktivt ställningstagande för att dess tilltänkta läsare inte oreflekterat ska placera 

människor i olika fack eller kategorier då olika grupper, och etniciteter, kan skapa både gemen-

skaper och utanförskap. Reflex utgår från ett konstruktivistiskt synsätt i definitionen av etnicitet, 

men när läroboken ska exemplifiera etnisk identitet frångås den egna definitionen. Midsommar-

firande, jultraditioner och den röda sommarstugan ses som typiskt ”svenskt”, medan det för 

kosovoalbanska Mirela är arvet från Kosovo, språket, traditioner och religionen som avgör et-

niciteten. Beskrivningen av det ”svenska” handlar mer om ett levnadssätt eller tradition, vilket 

snarare överensstämmer med kulturdefinitionen från teoriavsnittet78 än om etnicitet. Jul- och 

midsommarfirande, samt sommarbostäder torde snarare vara ett uttryck för svensk/nordisk kul-

turyttring än en etnicitet. Språket är en viktig beståndsdel i etnicitet, men en stark majoritets-

kultur reflekterar kanske inte över sin etnicitet då den utgör normen. ”svenskhet” blir då ett 
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vagare begrepp, vilket även Spjut diskuterar i sin licentiatavhandling.79 I Reflex används Mire-

las berättelse för att exemplifiera hur en identitet kan se ut. Genom att låta ”henne” berätta hur 

hon ser sig själv är hon subjektet, vilket underlättar läsarens förståelse för hur olika identifikat-

ionsprocesser bildar en identitet. Att Reflex ger Mirela en röst motsäger Anderssons resultat, 

där elever med icke-västerländsk bakgrund framställs som objekt, snarare än subjekt.80 

 

Zigma definierar etnicitet som ”tillhörighet till ett visst folk […] med likartat ursprung eller 

liknande egenskaper”81 och lyfter, utöver tidigare nämnda faktorer, ytliga egenskaper som hud-

färg som gemensam nämnare för en etnisk grupp. Den inledande definitionen visar på ett kon-

struktivistiskt synsätt, men texten kan anses röra sig mot det essentialistiska synsättet då hud-

färg och födsel inom gruppen kan krävas inom gruppen för att accepteras som medlem. Precis 

som Bosäter Kindwall och Vikström kommer fram till är det svårt att placera läroböcker i enbart 

ett av de olika etnicitetsperspektiven.82 Zigmas beskrivning av etnicitet kan ses som biologiskt 

nedärvda egenskaper, där grupper ses som statiska och oföränderliga.83 En biologisk tolkning 

av begreppet väcker frågor om den etniska identiteten hos adopterade individer. Vilken etnicitet 

har, enligt ett sådant synsätt, exempelvis Jon Henrik Fjällgren? Han kan inte vara same, då han 

föddes i en indianby i Colombia. Det går att anta att samhörighetskänslan till den gruppen han 

föddes i är låg till obefintlig då han adopterades av sin samiska familj som litet barn. Bränn-

ström har visat hur etniska minoritetsgrupper exkluderats från den gemenskapen på biologisk 

grund. Framför allt var det den uppfattningen om hur kultur är statisk och oföränderlig som låg 

till grund för vad och hur etniska grupper är. Etniska gruppers kultur ansågs skilja sig från den 

svenska normen, då kultur och etnicitet var något som kom med modersmjölken84 och inte som 

en social konstruktion, vilket reproducerar stereotyper om vad och hur de Andra är. Zigmas 

förklaring av etnicitet innebär en diskrepans med det konstruktivistiska synsättet från teoriav-

snittet, enligt vilket det dels handlar om att Fjällgren identifierar sig som same och dels att 

andra också gör det.85 

 

I Zigma framgår det tydligt vilken etnicitet som är majoritetsnormen i Sverige, då det, enligt 

läroboken, förstås är svenskarna som utgör majoritetsbefolkningen. Det finns också etniska 
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minoritetsgrupper som bott under mycket lång tid i vårt land. Zigma skriver att många ur de 

nationella minoriteterna, men även mer nyanlända etniska grupper betraktar sig själva som et-

niska svenskar. Enligt det konstruktivistiska synsättet är det dock inte enbart den egna uppfatt-

ningen som avgör ens etnicitet, utan även andras uppfattning.86 Zigma förmedlar inte explicita 

främlingsfientliga värderingar, men textens formulering kan innebära att ett ”vi” och ett ”dom” 

skapas. En konsekvens av en sådan uppdelning kan vara att elever med utländsk bakgrund kän-

ner sig exkluderade när de läser läroboken, vilket överensstämmer med såväl Kamalis som 

Johnsson Harries resultat.87 Zigmas framställning av etnicitet öppnar för tolkningen att även om 

etniska grupper ser sig själva som etniska svenskar innebär det inte att samhället i stort ser dem 

som det. Både Arena och Perspektiv på samhället diskuterar just detta och vill frångå den et-

niska föreställningen om långa ljusa, blåögda svenskar, med ”svenska” namn, för att det inte 

speglar den svenska befolkningssammansättningen. Genom att diskutera och problematisera 

etnicitetsbegreppet kan fler inkluderas i samhällsgemenskapen. Arena och Perspektiv på sam-

hället står i motsats till Kamalis resultat, om att västerlandet beskrivs i termer om vad det andra 

landet inte är.88 

 

Nationalism	

Zigma	

I Zigma utgör nationalism ett makrotema på drygt två sidor i kapitlet ”Staterna – de viktigaste 

aktörerna” genom rubrikerna Nationerna bör bilda egna stater, enligt nationalismens idéer och 

Nationalism är inget entydigt begrepp i blocket ”Internationella relationer”. Under den första 

rubriken definieras nation som ursprung, särdrag och härstamning, men läroboken förklarar att 

många ser nationer och stater som synonymer. Nationalismens grundtanke är att människor 

som har vissa gemensamma särdrag, som språk, religion, ras, historia, kultur – utgör en naturlig 

enhet, eller nation, som bör få bilda en egen stat utifrån sina särdrag.89 Zigma förklarar att nat-

ionalismen var stark under 1800-talet, då Tyskland och Italien enades utifrån sina gemensamma 

språk. Vid ungefär samma tid tog koloniseringen vid, något som enligt författaren stämde dåligt 

överens med nationalismens tankar om ett folk en stat. När det gällde avlägsna världsdelar och 
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”ociviliserade” folk var européerna inte lika noga med det nationella självbestämmandet. För-

fattaren förklarar att nationalismen är stark även i vår tid, men att den numera ofta verkar splitt-

rande och anger Sovjetunionen och Jugoslavien som exempel. Efter att i rubriken Nationalism 

är inget entydigt begrepp problematiserat nationalistiska särdrag som språk, hudfärg och relig-

ion konstaterar författaren att det handlar om en känsla av samhörighet. I vår världsdel är det 

bara Island och Portugal som är någorlunda enspråkiga och monokulturella.90 

 

Reflex	

I Reflex utgör nationalism ett mikrotema till rubriken Nationalitet i kapitlet ”Individ och iden-

titet”. Inledningsvis definieras nationalitet som medborgarskap i ett land och att det finns två 

principer för detta. Territorialprincipen – baserat på var du föds, och härstamningsprincipen – 

baserat på blodsband, vilket är fallet i Sverige. Läroboken förklarar att detta är den juridiska 

termen, men att det går att se nationalitet ur en vidare betydelse genom stereotyper, som att 

tyskar är ordningsamma och flitiga. Därefter beskriver läroboken hur nationalismen blev ett 

politiskt verktyg under 1800-talet. Nationalism definieras som varje folk, eller nations, rätt att 

bilda en egen stat. Därför var det viktigt att avgränsa den egna nationen mot omvärlden. Ur-

sprung, språk och gemensam historia var vanliga kriterier för vad som utgjorde en nation. Vid 

denna tid var det viktigt att betona den egna nationens goda egenskaper och förtjänster, medan 

andra tillskrevs negativa egenskaper som opålitlighet och tjuvaktighet. De som inte tillhörde 

det egna folket värderades lägre och underordnades. Läroboken exemplifierar detta med nat-

ionalsocialismen och det judiska folket under 1930- och 1940-talen.91 

 

Nationalism utgör även ett makrotema i kapitlet ”Människan, makten och samhället” genom 

rubriken Nationalismen. Reflex använder idéhistorikern Sverker Sörlins definition av national-

ism. Det ”… handlar om ett sätt att föreställa sig världen, samhället och historien. Den har ett 

politiskt uttryck i principen att varje nation har rätt till sin egen stat och därmed ett territo-

rium”92. Här fördjupas tanken om att nationalstater är sammanvävda genom den gemensamma 

historien och kulturen som bildar en nationell berättelse. Denna berättelse ges även betydelse i 

den nutida samhällsutvecklingen, då medborgarna förväntas visa solidaritet och göra uppoff-

ringar för nationens bästa. I läroboken ställs frågan ifall nationalism är en positiv eller negativ 

kraft. Den etniska rensningen i det forna Jugoslavien och den växande främlingsfientligheten i 
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Europa lyfts som exempel på aggressiv nationalism, där udden ofta riktas mot invandrare och 

andra grupper som inte passar in i de extrema nationalisternas berättelse. Samtidigt är nation-

alismen, menar läroboken och refererar till Anthony Giddens, dubbelsidig. Det handlar dels om 

att utveckla en fredlig nationell och kulturell identitet, men även ett behov av att försvara denna 

bräckliga identitet och upprätthålla någon form av grundläggande trygghet. Upplevs denna 

trygghet som hotad, ligger aggression och våld nära till hands.93 

 

Libers	samhällskunskap	

I Libers samhällskunskap utgör nationalism ett mikrotema i avsnittet ”Grupper, tillhörighet och 

social kontroll” i underrubriken ”Vi och dom”-tänkandets konsekvenser. Nationalism tas upp 

som ett exempel på när kraven för vilka som tillhör- och inte tillhör gruppen är för snäva och 

toleransen minskar. Som exempel lyfts Förintelsen och inbördeskriget i Jugoslavien, där etniska 

grupper eller folkslag hetsades mot varandra. Nationalism definieras som ”…uppfattningen att 

människor med olika ursprung, språk, eller kultur bör leva åtskilda i olika stater” 94. Vidare 

förklaras att liknande konflikter finns i öppna demokratier som Sverige, USA eller Frankrike 

med grund i religion, sexuell läggning, utländsk härkomst eller politisk uppfattning.95 

 

Nationalism utgör även ett makrotema i avsnittet ”Konservatism” i kapitlet ”Politiska partier 

och ideologier”, genom underrubriken Konservativ nationalism. Enligt läroboken betonar kon-

servativa nationalister vikten av att upprätthålla den nationella identiteten och kulturella särart-

en. Kulturell mångfald och öppenhet mot grupper med andra värderingar som invandrar till 

Sverige utgör ett hot mot den nationella identiteten och den sociala sammanhållningen. En så-

dan inställning kallas främlingsfientlighet. Nationalism innebär uppfattningen att varje folk bör 

leva i olika stater. Det är svårt att avgöra vem som tillhör vilket folk, men språk, värderingar 

och bakgrund är parametrar som används. Enligt läroboken anklagas konservativa nationalister 

för att vara rasister, det behöver dock inte vara fallet, även om det förekommer.96 

 

Perspektiv	på	samhället	

I Perspektiv på samhället utgör nationalism ett mikrotema genom underrubriken Vad är 

svenskt? i relation till etnicitet i kapitlet ”Individ och Samhälle”. Läroboken förklarar att mycket 
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av det som uppfattas som ”svenskt” är nationalistiska konstruktioner med rötter utomlands. Vid 

sekelskiftet 1900 var nationalismen utbredd i Europa där alla folkslag sökte finna sin nationella 

karaktär och identitet, vilket innebar en uppdelning i ett delvis konstruerat ”vi och dom”.97 

 

Nationalism utgör ett makrotema genom huvudrubriken Nationalism i avsnittet ”Ideologierna” 

i kapitlet ”Politik och ideologier”. Där fastslås att nationalistiska ideologier slår vakt om det 

egna landets traditioner, språk, symboler och sedvänjor. Utländska influenser ska inte blandas 

med nationens kultur, genom exempelvis invandring. Vidare förklarar läroboken att national-

ism är en åsiktsinriktning som behöver en ”klassisk” ideologi för att skapa ett politiskt program. 

Nationalister är ofta konservativa, men kan även kombineras med socialism eller andra ideolo-

gier. Slutligen beskriver läroboken att nationalister kan arbeta inom det demokratiska systemet, 

men att vissa inriktningar inspireras av fascism och nazism som förhärligar våldet och den 

starke ledaren. Dessa strömningar har uttalade rasistiska värderingar.98 I en faktaruta på samma 

sida definieras rasism som ”Åsikten att vissa raser är överlägsna andra och att människor kan 

särbehandlas på grund av sin hudfärg eller etniska bakgrund”99. 

 

Arena	

I Arena är Nationalism ett mikrotema under huvudrubriken Etnicitet i avsnittet ”Norm och ka-

tegori” i kapitlet ”Individ och samhälle. I läroboken förklaras att nationalism betyder att den 

egna nationen ses som bättre än andra nationer. En välvillig beskrivning av nationalism innebär 

en kärlek till den egna nationen, vilket inte behöver betyda att man ser ner på andra nationer. 

Läroboken betonar vikten av att skilja på rasism och nationalism, då det betyder olika saker.100 

Nationalism utgör även ett mikrotema genom rubriken Etniska grupper i avsnittet ”Aktörer i 

internationell politik”. Arena beskriver att nationalismen uppstod under 1800-talet och innebar 

att ”de som tillhörde samma etniska grupp (dvs. samma nation eller folk) hade rätt till en egen 

stat.”101 Vidare förklaras att de flesta staterna innefattar många olika etniska grupper och att 

ifall någon av de etniska minoriteterna förtrycks kan det resultera i hat och konflikter mellan 

grupperna. Avslutningsvis beskriver Arena att flera av de militära konflikterna idag beror på 

konflikter mellan etniska grupper som vill bilda egna stater.102  

                                                
97 Eriksson, Kesselfors & Thornström. Perspektiv på samhället, s. 74. 
98 Eriksson, Kesselfors & Thornström. Perspektiv på samhället, s. 199. 
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Forum	

I Forum är Nationalism ett makrotema genom huvudrubrikssättning i avsnittet ”Vi och dom” i 

kapitlet ”Identitet och kultur”. Forum förklarar att nationalismens grundtanke är att varje folk-

grupp har en särskild gemenskap och samhörighet. Enligt Forum ingår ofta en strävan att folk-

gruppen ska få leva ett eget liv, eftersom det handlar om folkgrupper, snarare än länder används 

ofta begreppen etnonationalism eller kulturnationalism, vilka kan komma till uttryck på två sätt. 

Den ena går ut på att folkgruppen vill bilda en egen stat, exempelvis katalaner i Spanien, eller 

kurder i Mellanöstern. Den andra innebär en rasistisk ideologi, där det egna folket anses över-

lägsna det andra. Läroboken exemplifierar detta med Nazityskland, där en ”vi-mot-dom”- 

känsla skapades och att de som avvek från den tyska nationen sågs som sämre och avvikande. 

I läroboken förklaras att nationalismen har ökat i Europa och lyfter globaliseringen, med den 

ökade öppenheten och mångfalden som en orsak till detta. Nationalism blir ett uttryck för trygg-

het och identitet, men kan också leda till att invandrare eller andra grupper pekas ut som synda-

bockar. Slutligen förklaras i läroboken att statsnationalism innebär att olika folkgrupper utveck-

lar en samhörighetskänsla mellan varandra i ett land. Den typen av nationalism är en positiv 

kraft som kan användas för att ena olika folkgrupper inom en stat, främst länder med många 

olika kulturer, eller som haft omfattande invandring, som USA och Kanada. Staten måste då 

inkludera medborgarna i gemensamma värderingar och principer.103 

 

I Forum är Nationalism också ett makrotema i kapitlet ”Politikens grunder” genom rubriken 

Nationalism som politisk rörelse i avsnittet ”Politiska ideologier”. Läroboken förklarar att nat-

ionalism inte är någon ny företeelse, men att den fått dåligt rykte på grund av hemskheter som 

begåtts i dess namn genom historien. Det judiska folkmordet och de etniska resningarna i Jugo-

slavien lyfts som exempel. Läroboken poängterar dock att många moderna stater är ett resultat 

av (stats)nationalistiska idéer, vilket skiljer sig från den etnonationalism som är vanlig idag. 

Utöver den slutenhet som beskrivits i ovanstående stycke förklaras att nationalism ofta inne-

håller biologisk rasism, där folk har olika medfödda egenskaper och att det egna folket är bättre 

än det andra. Ofta lyfts människors olika kultur och värderingar, vilka är svåra att förändra och 

av den anledningen bör folkgrupper ej blandas inom stater. Den inställningen kallas kultur-

rasism. Konsekvensen av detta blir främlingsfientlighet mellan grupper i mångkulturella sam-

hällen, med diskriminering och våldshandlingar som resultat.104 
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Analys	nationalism	

Alla läroböcker utom Zigma och Arena tar upp nationalism i kapitel eller avsnitt som behandlar 

individen, identitet och samhället i varierande utsträckning. Nationalism lyfts i detta samman-

hang för att visa vilka konsekvenser som gruppindelningar kan få på såväl individ som sam-

hällsnivå. Zigma och Arena skriver om begreppet i blocket ”internationella relationer”, vilket 

kan bero på att läroböckerna vill belysa ämnet ur ett internationellt perspektiv. I samtliga läro-

böcker utom Zigma och Arena utgör nationalism ett makrotema i samband med att politiska 

ideologier och partier lyfts, vilket kan te sig naturligt då den ideologiska aspekten ofta kombi-

neras med en traditionell ideologi.  

 

I Zigma, Reflex, Libers samhällskunskap definieras nationalism som idén att människor med 

gemensamma särdrag, eller samhörighet, utgör ett folk - en nation och att varje nation bör få 

bilda en egen stat. I teoriavsnittet definieras nationalism på liknande sätt, det är en politisk 

skapad gemenskap för att ena nationen utifrån olika särdrag. Den nationella identiteten är soci-

alt konstruerad utifrån en etnisk majoritetsnorm, vilket förstärker olikheterna mellan nation-

erna.105 Vad som utgör dessa särdrag skiljer sig något. Gemensamt för de tre ovanstående läro-

böckerna är ursprung och språk. Reflex och Zigma lyfter även kultur och historia som ett sär-

drag, vilket enligt teoridefinitionen av nationalism, utgör själva grunden för begreppet.106 Att 

Libers samhällskunskap använder kultur och inte historia kan tolkas som att läroboken anser 

att kultur är lättare att identifiera då den förändras i takt med samhället och att det kan vara 

svårt att veta vilken del av en nations historia som skapar gemenskap. Zigma lyfter fram ras 

som något utmärkande för en nation, vilket snarare kan ses som ett uttryck för det essentiella 

synsättet av etnicitet, där biologiska egenskaper ses som oföränderliga vilket förstärker olikhet-

erna utifrån den konstruerade majoritetsnormen.107 Ras kan inte ensamt beskriva en nation, men 

hur olika är exempelvis de skandinaviska nationerna? Sett till kultur, hudfärg, språk och historia 

är det inte mycket som skiljer. I Perspektiv på samhället förklaras att nationalism är en social 

konstruktion och en åsiktsinriktning som slår vakt om det egna landets traditioner, språk och 

symboler, medan Arena förklarar att nationalism betyder att den egna nationen ses som bättre 

än andra nationer. Vidare förklarar läroboken står det att en välvillig beskrivning av nationalism 

innebär en kärlek till den egna nationen, men att det inte behöver betyda att man ser ner på 

andra nationer. Forum beskriver både kulturnationalism och statsnationalism. Enligt kultur-
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nationalismen har varje folkgrupp i en särskild gemenskap. Denna gemenskap kan antingen 

verka för skapandet av en egen stat, eller en rasistisk ideologi, där den egna nationen ses över-

lägsen de andra. Statsnationalism innebär att olika kulturer och folkgrupper enas i en samhö-

righetskänsla runt gemensamma normer. Forum presenterar nationalism ur ett bredare perspek-

tiv som kan sägas exemplifiera två av de olika invandrarpolitiska modellerna. Kulturnational-

ism kan ses som ett uttryck för assimilationsmodellen, där minoriteter förväntas uppgå i majo-

ritetskulturen för att uppnå medborgarskap inom nationen. På motsvarande sätt går det att se 

statsnationalismen som exempel på den mångkulturella modellen, där flera kulturella grupper 

lever sida vid sida och samhörighetskänslan ligger i medborgarskapet och de värderingar som 

är förknippade med dessa.108 Att Forum lyfter dessa perspektiv och ger landexempel gör att 

läsaren får en nyanserad bild och större förståelse för hur världen ser ut i jämfört med de övriga 

läroböckerna.  

 

Samtliga läroböcker beskriver med historiska exempel hur nationalismen har skapat ett inklu-

derande ”vi” och ett exkluderande ”dom” för de som inte passar in i den nationella berättelsen. 

Den egna nationen hyllades, medan andra nationer tillskrevs negativa egenskaper utifrån stere-

otyper. I Zigma beskrivs hur nationalismens tankar var starka under 1800-talet då Tyskland och 

Italien enandes. Zigma uppvisar något som kan tolkas som etnocentrism då läroboken förklarar 

att de europeiska kolonialmakterna inte tog hänsyn till det nationella självbestämmandet i sam-

band med koloniseringen. Läroboken använder uttryck som avlägsna världsdelar, ”ocivilise-

rade” folk och har även använt det föråldrade begreppet ras som en faktor för samhörighets-

känsla. Förvisso används citationstecken runt ociviliserade, men meningen kunde ha formule-

rats om till ”det man då ansåg vara ociviliserade” för att förtydliga den historiska kontexten. 

Istället reproduceras en etno- och eurocentriska bild av ett civiliserat Europa som står i kontrast 

till de ociviliserade folken i avlägsna världsdelar, något som utgör kärnan i producerandet av 

den Andre.109 Detta överensstämmer med Kamalis resultat i Utbildningens dilemma, där läro-

boken spelar en stor roll i att visa västvärldens överlägsenhet mot andra kulturer, vilket görs 

genom att förklara vad ”vi” är i beskrivningar av vad det andra inte är, nära och civiliserat.110 

Som beskrivits i teoriavsnittet är nationella identiteter en social konstruktion som ges mening i 
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relation till andra. Den tilltänkte läsaren av Zigma kan få en uppfattning att befolkningen i av-

lägsna världsdelar är ”ociviliserade”, vilket skiljer sig starkt från de civiliserade i väst. Det kan 

innebära att en stereotyp av hur de Andra är skapas.111  

 
Enligt Holmén är läroböcker trögföränderliga när det kommer till fördomar och föråldrade at-

tityder, trots att läroböcker borde förändras i takt med läroplanerna, som i sin tur kan ses som 

ett uttryck för samhällskontexten de formulerats i. Tillsammans med lärobokstraditionen, som 

även Långström presenterat, där läroboksförfattare reproducerar tidigare böcker för att möta 

marknaden, kan det förklara Zigmas användning av föråldrade uttryck.112 Zigma utkom första 

gången under 1990-talet och kanske rådde det ett annat språkbruk och samhällsklimat, vilket 

kan vara en anledning till att dessa formuleringar finns kvar. Vidare förklarar Holmén att läro-

böcker brukar förändras snabbt i frågor som anses vara politiskt laddade,113 något som Zigmas 

författare kanske inte anser att detta är. 

 

Samtliga läroböcker beskriver hur nationalismen är inkluderande för de som tillhör nationen 

och exkluderande mot de som inte gör det, vilket, som beskrivits i teoriavsnittet var den poli-

tiska grundtanken i bildandet av nationalstaten under 1800-talet.114 Perspektiv på samhället och 

Reflex är de läroböcker som explicit beskriver nationalism som en politisk konstruktion. Reflex 

problematiserar begreppet genom att nationalism kan användas för att utveckla en fredlig nat-

ionell och kulturell identitet. Den aggressiva typen av nationalism uppstår när denna trygghet 

upplevs som hotad och behöver försvaras. I Reflex, Libers samhällskunskap, Forum anges glo-

baliseringens ökade rörlighet och de mångkulturella influenserna som exempel på när trygg-

heten kan upplevas som hotad.  

 

Invandrare	

Zigma	

I Zigma utgör invandring och invandrare ett makrotema i kapitlet ”Den svenska flykting- och 

invandringspolitiken”. I inledningen till ”Den svenska flykting- och invandringspolitiken” för-

klarar författaren att en viss invandring till Sverige pågick mellan 1300 och 1700-talet, men att 

Sverige var ett utvandringsland fram till 1900-talet, då invandringen ökade. Under rubriken 
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Invandrare i Sverige ställs frågan vem som är ”svensk” och vem som är ”invandrare”. Enligt 

författaren finns det fyra definitioner av invandrare i Sverige: 

- Född utomlands men svensk medborgare. 
- Född utomlands och svensk medborgare. 
- Född i Sverige av invandrade föräldrar och svensk medborgare. 
- Född i Sverige men utländsk medborgare.  

De två förstnämnda räknas som första generationens invandrare och de senare som andra gene-

rationens invandrare. Utländsk bakgrund har personer som är födda utomlands eller är född i 

Sverige av två utlandsfödda föräldrar. Vem som är svensk framgår inte. Vidare följer en histo-

risk översikt av invandring till Sverige under 1900-talet. Under andra världskriget tog Sverige 

emot finska krigsbarn, mellan 1950–1970 talet skedde en arbetskraftsinvandring från Europa. 

Sedan 1970 har Sverige präglats av flyktinginvandring, främst från utomeuropeiska områden. 

Även de nordiska och europeiska avtalen om fri rörlighet lyfts. Andra saker som tas upp är 

vilka regler som finns för invandring, hur migrationspolitiken förändrats, samt att kostnaderna 

för invandring är större än intäkterna.115  

 

I Zigma utgör invandrare även ett mikrotema i kapitlet ”Det svenska rättssamhället”, som utgör 

makrotemat, under rubriken Vem/vilka begår brott.?  Kortfattat skriver författaren att ungdomar 

och män begår flest brott. Författaren skriver att det inte finns någon statistik över invandrares 

(födda utomlands, bosatta i Sverige) kriminalitet, men refererar till två rapporter som Brotts-

förebyggande rådet (BRÅ) publicerade 1996 och 2005. Enligt dessa var invandrare överrepre-

senterade i brottsstatistiken. ”Ju grövre brott man studerade desto större var invandrarnas över-

representation. Hälften av dem som dömts till fängelse för grova brott hade utländsk här-

komst”116. Rapporterna visade att invandrare från Mellanöstern var mest överrepresenterade, 

medan invandrare från USA, Kanada, Australien och Sydostasien var underrepresenterade. Den 

efterföljande rubriken Varför begås brott? redogör för tre synsätt på varför brott begås och 

förklarar att inget av dem ensamt kan ge en tydlig förklaring. Enligt det första beror kriminalitet 

på biologiska och/eller psykologiska ”fel” hos människor. Det andra innebär att avsaknad av 

trygghet och kärlek under uppväxten ligger bakom kriminalitet och det tredje ser konkurrens-

samhället, med stora skillnader mellan rika och fattiga som orsaken till kriminalitet.117 
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Libers	samhällskunskap	

I Libers samhällskunskap är invandring ett makrotema i avsnittet ”Invandring och välfärd” i 

kapitlet ”Den svenska välfärden”. Läroboken beskriver att de flesta som flyttat till Sverige har 

tillstånd att vistas i landet. Invandringen till Sverige skapar debatt, dels för att det kostar pengar, 

men också för att det belastar välfärdssystemet. Enligt läroboken glömmer många att det även 

skapar intäkter. En åtskillnad görs mellan arbetskraftsinvandring, som bidrar till samhället ge-

nom skatteintäkter och en ökad efterfrågan ekonomi och flyktinginvandring, något som ses som 

en moralisk skyldighet. Problemet, eller kostnaden för samhället grundas i svårigheten för per-

soner med utländsk bakgrund, eller bristande språkkunskaper för att komma in på arbetsmark-

naden. Varken invandrare eller personer med utländsk bakgrund definieras. Läroboken förkla-

rar att de flesta till slut hittar arbete och då bidrar till staten, men att det kan ta tid. När flyktingar 

integreras och blir en del av samhällsgemenskapen är invandringen en tillgång snarare än en 

belastning. Därför handlar invandringsdebatten mycket om hur integrationen kan förbättras. 

Slutligen poängterar läroboken att det finns sociala vinningar på en god integration, då hög 

arbetslöshet leder till fattigdom, segregation och utanförskap.118 

 

Perspektiv	på	samhället	&	Reflex	

Invandrare definieras inte i Perspektiv på samhället eller Reflex, men begreppet används i re-

lation till etnicitet och då i samband med integration och segregation. I läroböckerna beskrivs 

att integration innebär att ena olika folkslag eller kulturer i en gemenskap och omforma sam-

hället, samt bilden av vad som anses vara typiskt ”svenskt”. Läroböckerna poängterar att män-

niskors bakgrund ser väldigt olika ut, exempelvis hur länge någon bott i Sverige, utbildnings-

nivå, ålder och varifrån man kommer. Vidare förklaras att svenskar som flyttar inom landet och 

svenskar födda utomlands ofta hamnar i mindre populära bostadsområden. Enligt läroböckerna 

väljer många invandrare att bo nära människor som tillhör samma etniska grupp – samma gäller 

svenskar som emigrerar. En annan förklaring till boendesegregationen är socioekonomiska fak-

torer. Då det kan ta några år att utbilda sig och få arbete tar det längre tid innan de kan köpa 

bostad i de mer populära områdena.119 
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Arena	

I Arena utgör invandrare ett mikrotema genom rubriken Gärningsmannen i avsnittet ”Varför 

kriminalitet?” i kapitlet ”Kriminalitet och juridik”. Läroboken skriver att män står för över 80% 

av all kriminalitet och att risken för att hamna i kriminalitet ökar om man kommer från en social 

utsatt miljö med utanförskap och droger. Läroboken beskriver också att etniska minoriteter, 

eller invandrargrupper ibland är överrepresenterade. Överrepresentationen förklaras med att et-

niska minoriteter ofta lever i en utsatt miljö, men också att andelen unga män kan vara större 

än befolkningen i övrigt.120 Vidare presenterar Arena historiska förklaringar till varför man blir 

kriminell, men landar i att det är ett samspel mellan biologi och miljö. Slutligen poängterar 

läroboken att även fast de sociala eller biologiska förutsättningarna talat mot vissa individer blir 

den stora massan inte kriminella.121 

 

Forum	

I Forum utgör invandrare ett makrotema i avsnittet ”Migrationspolitik” i kapitlet ”Leva i Sve-

rige”. Någon definition av invandrare presenteras inte, men migrationspolitiken förklaras som 

ett sätt att reglera, men också ta ansvar för de som har kommit till Sverige. Rubriken Från 

assimilation till integration ger en historisk överblick över immigrationen till Sverige. Efter 

andra världskriget skedde en arbetskraftsinvandring från Finland, Jugoslavien, Turkiet och Ita-

lien, dessa blev snabbt en del av det svenska samhället genom assimilering, då de haft liknande 

jobb i sina hemländer, som liknade Sverige. När flyktinginvandringen ökade under 1970-talet 

kom invandrarna från utomeuropeiska länder, med andra sätt att tänka och leva, vilket innebar 

att tanken om ett enhetligt svenskt samhälle, där invandrarna skulle ”göras till svenskar”, fick 

lämnas. Idag är Sverige ett öppet och mångkulturellt samhälle där vi, genom integration, måste 

tolerera och respektera varandras olikheter.122 

 

Analys	invandrare	

I Forum, Libers samhällskunskap och Zigma utgör invandring och invandrare ett makrotema i 

avsnitt som behandlar den svenska migrationspolitiken. I Arena, Zigma och till viss del Forum 

utgör invandring och invandrare mikroteman i avsnitt som rör kriminalitet och beskrivningar 

                                                
120 Karlsson. Arena, s. 340–342. 
121 Karlsson. Arena, s. 342. 
122 Brolin & Nohagen. Forum, s. 99–100. 
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av gärningsmannen.  Invandring utgör mikroteman i avsnitt om etnicitet i Perspektiv på sam-

hället och Reflex. Av läroböckerna är det bara Zigma som definierar invandrare och personer 

med utländsk bakgrund, vilket görs i avsnittet om migrationspolitiken.  

 

Zigmas definition överensstämmer med SCB:s definition från teoriavsnittet.123 Definitionerna 

presenteras efter att läroboken ställt frågan vem som är svensk och vem som är invandrare. 

Vem som är svensk definieras inte, vilket visar på en samstämmighet med Spjuts resultat från 

undersökning av de svenska och finlandssvenska läroböckerna, som visade att en stark majori-

tetsnorm inte reflekterar över sin etnicitet.124 Det överensstämmer även med Kamalis resultat 

att västerlandet, eller i detta fall svenskar, definieras utifrån vad det ”andra” inte är – invandrare 

eller personer med utländsk bakgrund.125 Zigmas användning av begrepp som ”första- och an-

dragenerationens invandrare”. En sådan uppdelning är exempel på vad Brännström menar 

skapar en bild av de som har en tydlig tillhörighet till Sverige och de som har en betydligt 

svagare koppling.126 Ovanstående beskrivning kan i sin tur väcka frågor hos eleverna, om såväl 

sina klasskamraters tillhörighet till Sverige, som sin egen. 

 

Forum och Libers samhällskunskap beskriver invandrare som människor som av olika inled-

ningar kommit, eller flyttat till Sverige. Forums beskrivning av omställningen från arbetskrafts-

invandrare till flyktinginvandrare kan ses som problematiskt. Arbetskraftsinvandrarna kom från 

samhällen som liknade det svenska, medan flyktinginvandrarna kom från länder med andra 

kulturer och värderingar. Tanken på ett enhetligt Sverige fick därför lämnas och idag när Sve-

rige är mångkulturellt måste vi tolerera varandras olikheter. Det finns två sätt att tolka Forums 

text på och båda utgår från invandringsmodellerna från teoriavsnittet. Sverige hade fram till 

1970-talet använt assimilationsmodellen, där invandrarna skulle överge sin kultur för att uppgå 

i majoritetskulturen och bli ”svenskar”. När flyktinginvandringen tilltog tvingades Sverige att 

ge upp assimilationspolitiken för att det kom för många flyktingar som helt enkelt inte kunde 

göras till svenskar, då deras länder låg långt bort. Det andra tolkningssättet innebär att Sverige 

gjorde ett aktivt val för att inkludera alla medborgare i samhällsgemenskapen och därför anam-

made den mångkulturella modellen.127 Beroende på vilka värderingar läsaren lägger i texten 

kan den således få helt skilda betydelser som antingen kan inkludera eller exkludera delar av 

                                                
123 Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Sverige 2013, s. 583. 
124 Spjut. Den envise bonden och Nordens fransmän, s. 130. 
125 SOU 2006:40, s. 25, 48–50, 93–95. 
126 Brännström. ”Ras” i efterkrigstidens Sverige, s. 32–36. 
127 Dahlström. Modeller för invandrarpolitik, s. 29–30. 
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elevgruppen i den svenska gemenskapen. Libers samhällskunskap förklarar att det framför allt 

är integrationen av invandrarna som debatteras och lyfter den sociala och ekonomiska vinsten 

det innebär för samhället att fler kommer snabbare i arbete. Läroboken lägger fokus på vikten 

av god integration och lyfter de positiva aspekterna av invandring istället för att fokusera på 

bilden av den problematiske invandraren.128 Själva upplägget av stoffet skiljer sig därför mellan 

Libers samhällskunskap och de övriga läroböckerna, vilket kan förklaras med att Libers sam-

hällskunskap, som är en ny lärobok, anser att invandring är en politiskt laddad fråga, men att 

övriga läroböcker inte gör det. Enligt Holmén förändras läroböcker i frågor som anses vara 

politiska, men är trögföränderliga när det gäller fördomar och attityder129, vilket inte minst gäl-

ler Zigma, som reproducerats i många upplagor. 

 

I både Zigma och Arena nämns invandrare i samband med en redogörelse över vem som begår 

brott. I Forum beskrivs hur det mångkulturella samhället, med olika normsystem, kan leda till 

brottslighet. Hur det görs skiljer sig dock åt. I Forum förklaras att den sortens brottslighet sna-

rare beror på att integrationen brister än att brottslingarna har ett särskilt ursprung. Arena be-

skriver på ett liknande sätt att invandrargrupper, eller etniska minoriteter, ibland är överrepre-

senterade i brottsstatistiken med förklaringen att de ofta lever i en socialt mer utsatt miljö. 

Zigma ägnar drygt en sida till att referera till inaktuella rapporter som genererar fördomar om 

invandrare, främst från Mellanöstern, som kriminella. Det framkommer även att invandrare från 

västvärlden, USA och Australien är underrepresenterade. Ingen av de förklaringsmodeller som 

ges i det följande avsnittet ger någon egentlig förklaring till varför någon blir kriminell. Istället 

kan läsaren tolka det som att invandrare, framför allt från Mellanöstern, antingen har biologiska 

fel, eller växer upp i en miljö utan trygghet eller kärlek och att kriminaliteten är något som för 

dessa grupper kommer i uppfostran. En sådan förklaring kan ses som ett uttryck för det essen-

tiella perspektivet av etnicitet, där biologiska egenskaper ses som statiska och utgör grunden 

för stereotyper, men också, vilket Brännström beskrivit att kulturskillnader mellan svenskar och 

invandrare ansågs orsaka stora problem för samhället.130 Zigmas framställning blir också euro-

etnocentrisk, vilket överensstämmer med Anderssons resultat, då de invandrare som kommer 

från kulturer likt Sveriges sätts som ideal och är skötsamma, medan de utomeuropeiska in-

vandrarna utgör den avvikande motsatsen.131 Här bör poängteras att Zigmas intention mycket 

                                                
128 Dahlström. Modeller för invandrarpolitik, s. 48–49, Said. Orientalism, s. 64, 445, 67. 
129 Holmén. Den politiska läroboken, s. 25–26. 
130 Wikström. Etnicitet, s. 12–13, Brännström. ”Ras” i efterkrigstidens Sverige, s. 32–36. 
131 Andersson. Intercultural Education and the Representation of the Other in History Textbooks, s. 56–57, Spjut. 
Den envise bonden och Nordens fransmän, s. 130. 
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väl kan ha varit att ge förklaringar till varför människor i stort blir kriminella. Den skeva för-

delningen av textutrymme i avsnittet kan dock innebära att läsaren har invandrare med sig in i 

texten om förklaringsmodellerna, vilket kan resultera i en att ett ”vi” och ”dem” skapas.132  I 

Arena förklaras orsaken till att någon blir kriminell som en blandning av biologiska och sociala 

faktorer, men poängterar även att det är en minoritet av de med ”sämre” förutsättningar som 

begår brott.  

 

Kultur	och	Mångkultur	

Reflex	

Mångkultur är ett mikrotema i förhållande till avsnittet Etnicitet och behandlas i rubriken det 

mångkulturella Sverige. Det framgår att andelen med utländsk bakgrund i Sverige är hög jäm-

fört med Frankrike och Storbritannien, vilket innebär att många kulturer lever sida vid sida. Det 

förklaras inte vad utländsk bakgrund innebär. Reflex undersöker sysselsättning och boende för 

att undersöka etnicitetens betydelse i samhället. Läroboken förklarar att gruppen utrikesfödda 

är väldigt heterogen sett till födelseland, utbildning och ålder, men att sysselsättningen är lägre 

för de utrikes- än inrikes födda, samt att de utrikes födda i högre utsträckning har tidsbegränsade 

arbeten. Läroboken beskriver även boendesegregationen i storstädernas mindre attraktiva om-

råden, vilken delvis kan förklaras genom diskriminering av hyresgäster med utländskklingande 

namn. De Sverigefödda invånarna i samma områden präglas ofta av lägre socioekonomisk sta-

tus. Reflex menar att den etniska boendesegregationen är kopplad till ekonomisk segregation.133  

 

Libers	samhällskunskap	

Mångkultur diskuteras i kapitlet ”Samhälle i förändring” under rubriken ”Det mångkulturella 

samhället” i avsnittet Allt är i rörelse. Författarna förklarar att globaliseringen har lett till att 

människor med olika bakgrund, religion och erfarenheter lever sida vid sida, på så sätt blir 

världens samhällen mångkulturella. Det förklaras även att det finns en risk för utanförskap och 

segregation, då det främst är de välutbildade som gynnas, något som kan bli en grogrund för 

fördomar, konflikter och motsättningar.134 

 

                                                
132 Hjärpe. Det legitima kriget, bellum iustum och jihâd fî sabîl allaâh, s. 162. 
133 Almgren, Furevik, Höjelid & Nilsson. Reflex, s. 49–51. 
134 West & Hedengren. Libers samhällskunskap, s.129–130. 
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Perspektiv	på	samhället	

Kultur utgör ett makrotema genom huvudrubriken Norm, tradition och kultur. I läroboken de-

finieras begreppet kultur som ”normer, traditioner, tankemönster och språk /…/ sådant som kan 

få människor inom en grupp människor att känna samhörighet och förståelse för varandra.”135 

Kultur kan användas för att beskriva hur individer i en viss grupp eller samhälle tänker och 

handlar. Midsommar och julfirande lyfts som exempel på gamla svenska traditioner, men för-

fattarna förklarar att det även tillkommit nya högtider som Halloween. Författarna skriver att 

många svenskar även firar andra högtider som jom kippur, eid al-fitr och nouruz. Vidare för-

klarar författarna att det är i mötet med andra vi förstår vilka traditioner som är tillåtna och inte 

inom en viss grupp.136 Perspektiv på samhället förklarar även vad som är majoritets- och mi-

noritetskulturer. Det förstnämnda beskrivs som de normer, traditioner och värderingar som gäl-

ler för de flesta invånarna i landet, medan det senare är grupper av människor med vissa egen-

skaper (språk, etnicitet, intressen) som enar gruppen men skiljer dem från majoritetssamhället. 

Författarna förklarar att det finns många kulturer i Sverige och lyfter de nationella minoriteterna 

som exempel på minoritetskulturer som skyddas i lagstiftningen. Detta för att deras språk, histo-

ria och traditioner ska leva vidare. Slutligen beskriver författarna att den stor del av den svenska 

befolkningen har flera kulturella identiteter och att det går att känna tillhörighet i både majori-

tets- och minoritetskulturer.137 

 

Arena	

I kapitlet ”Individ och samhälle” utgör mångkultur ett makrotema genom huvudrubriken Det 

mångkulturella samhället. Kultur definieras som ”allt vi gör i egenskap av människor, allt från 

våra vanor när vi sköter vår hygien, till litteratur och konst”138. Författaren förklarar att kultur 

är något vi lär oss och blir en del av genom socialisering. Sättet vi lever på, vår kultur, är en av 

de faktorer som sammanfogar oss till ett samhälle. Vidare beskriver författaren att det i de flesta 

samhällen finns etniska minoritetskulturer, antingen genom en urbefolkning eller invandrande 

grupper. De stater som inrymmer flera minoritetskulturer kallas för mångkulturella.139 
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Forum	

I Forum utgör kultur ett makrotema genom huvudrubriken Kulturen, i kapitlet ”Kulturens grun-

der”. Kultur innebär olika traditioner, sedvänjor, men också vanor och rutiner som ger oss en 

identitet och samhörighet. Författarna lyfter jul- och midsommarfirande som exempel på 

svenska kulturyttringar, men även att vi står i kö när vi handlar. Skillnaden på majoritets- och 

minoritetskultur förklaras också.140 I kapitlet ”Leva i Sverige” finns rubriken Svensk kultur- 

finns den? Där framgår det att de flesta av våra traditioner som vi tar för givna som svenska 

direkt eller indirekt påverkats av andra kulturer.141 Författarna förklarar att Sverige är mång-

kulturellt då en femtedel har utländsk bakgrund (födda utomlands eller av två utrikesfödda för-

äldrar) och har tagit med sig sina kulturer hit. Om man förstår sin egen kultur kan man få en 

bättre förståelse för andras kulturer, menar författarna och poängterar att det är svårt att hitta en 

gemensam svensk kultur. Det finns flera sätt att leva på i Sverige.142 I underrubriken ”varför 

begår människor brott” skriver författarna att det mångkulturella samhället, med olika normsy-

stem kan leda till brottslighet. Denna brottslighet beror dock, enligt författarna, mer på bristande 

integration än att brottslingarna har en speciell härkomst.143 

 

Analys	kultur	och	mångkultur	

Perspektiv på samhället, Arena och Forum definierar kultur som en social konstruktion som 

skapar samhörighet hos en grupp, vilket överensstämmer med teoridefinitionen av kultur, där 

samhörigheten skapas utifrån gemensamt levnadssätt och livsåskådning. Enligt ovanstående tre 

läroböcker utgörs kulturen av traditioner och sedvänjor, rutiner, vanor och normer, samt att 

kultur är något människan lär sig, inget man föds med. Forum ger jul- och midsommarfirande, 

men även hur svenskar står i kö som exempel på vad som anses vara svenska kulturyttringar. 

Perspektiv på samhället förklarar att nya traditioner som Halloween numera också är en del av 

den svenska kulturen, samt att många svenskar även firar judiska, muslimska och persiska hög-

tider. Genom sina beskrivningar integrerar läroboken olika kulturyttringar i den svenska sam-

hällsgemenskapen och kan på så sätt ses som inkluderande enligt den mångkulturella modellen, 

där kulturella skillnader uppmuntras i samhället, medan Forums beskrivning snarare kan ses 

som ett uttryck för assimilationsmodellen.144 De skilda framställningarna mellan Forum och 
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Perspektiv på samhället går även att koppla till den lärobokstradition som Holmén och Lång-

ström lyfter, där icke-kontroversiellt innehåll, i Forums fall reproduceras.145 Sverige anses idag 

vara mångkulturellt, vilket innebär att det ryms flera kulturer i det ”svenska” och en anledning 

till att Perspektiv på samhället lyfter in andra kulturyttringar kan vara att läroboksförfattarna 

anser att kultur är en viktig fråga. Enligt Perspektiv på samhället kan kultur användas för att 

beskriva en grupps eller ett samhälles agerande, vilket överensstämmer med definitionen från 

teoriavsnittet att kultur är ett generaliserande begrepp om en kollektiv identitet för en särskild 

grupp. Identiteten grundas i sin tur i levnadssätt och livsåskådning.146 

 

Enligt Reflex, Libers samhällskunskap, Perspektiv på samhället, Arena och Forum innebär 

mångkultur att flera kulturer existerar i ett samhälle. Reflex, Libers samhällskunskap och till 

viss del Forums framställningar nyanserar bilden av det mångkulturella Sverige. Diskrimine-

ringen av de med utländskklingande namn kan ses som ett uttryck för assimilationsmodellen, 

där kulturella gemenskaper måste avstås för att få ses som fullvärdig medborgare.147 Att flera 

kulturer lever sida vid sida inte nödvändigtvis att de gör det på samma villkor. Diskrimineringen 

grundas i stereotypa uppfattningar om hur den Andre är, vilket överensstämmer med teorins 

definition.148 Libers samhällskunskap tillskriver globaliseringen och den ökade rörligheten som 

orsak till att flera samhällen blivit mångkulturella. Forum beskriver hur många av de traditioner 

som anses vara svenska härstammar från andra kulturer, vilket kan tolkas som ett sätt att öka 

acceptansen och toleransen för olika kulturer.  
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Diskussion	

I detta kapitel diskuteras uppsatsens resultat i förhållande utifrån de forskningsfrågor som upp-

satsen ämnat att besvara. 

 

Läroböckernas	framställan	av	begreppen	etnicitet,	nationalism,	invandrare	och	kultur.	

Den empiriska genomgången har visat att samtliga läroböcker utom Zigma lyfter etnicitet, till 

viss del även nationalism och kultur/mångkultur i avsnitt som berör individ, identitet, kultur 

eller kategorier och som är centrala i formandet av en personlig identitet. Genom en sådan pla-

cering av begreppen förmedlas att innebörden av den är viktigt för den egna identitetsforme-

ringen. Zigma, som är undantaget, saknar inte ett liknande avsnitt, men har valt att placera et-

nicitetsavsnittet i blocket som berör rättssystemet och invandring. Det kan visa på att Zigma 

inte ser etnicitet eller kultur som central del av individers formande av en identitet och i så fall 

förmedlas en bild av den Andre som koppling till lag och rätt. Av de undersökta läroböckerna 

är det bara Libers samhällskunskap som inte har etnicitet som ett explicit makrotema i läro-

boken. Däremot lyfter läroboken grupptillhörigheter och hur vi formas av dem, samt diskuterar 

vilka konsekvenser etnocentrism kan få. Att Libers samhällskunskap har valt att göra så kan 

visa på att de vill ta undvika ett ”vi” och ”dom”-tänkande genom att tala om grupptillhörigheter 

i en vidare bemärkelse. Samtidigt är etniciteten för många en central del av den personliga 

identiteten och på grund av begreppets komplexitet kan det vara relevant att definiera och pro-

blematisera det. Med undantag från Zigma och Arena som presenterar nationalism i avsnitt om 

internationella relationer, uppvisas en samstämmighet hos de övriga läroböckerna som ger nat-

ionalism störst fokus i samband med politik och ideologier. Placeringen av invandring/invand-

rare varierar mellan läroböckerna. Forum, Libers samhällskunskap och Zigma presenterar in-

vandring och invandrare i avsnitt som rör migrationspolitiken, medan Reflex och Perspektiv på 

samhället gör det i samband med presentationen av etnicitet. Zigma, Arena och till viss del 

Forum lyfter också invandrare när potentiella gärningsmän beskrivs i avsnitt om rättssystemet. 

Englund och Ammert har båda påtalat lärobokens centrala roll i undervisningen, dels som läro-

medel, men också som legitimerande funktion för lärarna. Om läroboken följs, anses också 

läroplanen följas.149 Placeringen av de teoretiska begrepp som undersökts i denna uppsats kan 

innebära att läsaren av exempelvis Zigma får uppfattningen att etnicitet, invandring och krimi-

nalitet hör ihop, vilket förmedlar en negtiv bild av den Andre. I sin avhandling hänvisar Spjut 
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till Klas-Göran Karlsson, som menar att läroboken kan ses som ett explicit uttryck för vad sta-

ten, genom läroboksförfattaren, anses vara viktigt att kunna inför framtiden. Det som inte pre-

senteras i läroboken kan ses som ett implicit ställningstagande om stoff som anses vara irrele-

vant för eleverna i framtiden.150 Till skillnad från de övriga läroböckerna presenterar inte Zigma 

begreppet kultur, vilket kan innebära att det inte anses viktigt att känna till begreppet, är irrele-

vant, eller att det anses vara för svårdefinierat. Här förmedlas ett ignorerande av den Andre. I 

det centrala innehållet för Samhällskunskap 1b stipuleras att eleverna ska lära sig om ”[…] 

grupper och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att män-

niskor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap”151. Kultur 

kan anses vara en komponent i skapandet av identitet, men också som en kategori människor 

grupperas i, av den anledningen är det märkligt att begreppet inte får något utrymme. 

 

I Reflex, Arena, Perspektiv på samhället, Libers samhällskunskap och Forum framställs be-

greppen ur ett övervägande konstruktivistiskt synsätt, där såväl, etnicitet, nationalism och kultur 

är en social konstruktion som ges betydelse i möte med andra grupper, vilket är samstämmigt 

med forskning om nationalism, exempelvis Eriksens.152 Läroböckerna förklarar även hur 

gruppindelningar kan leda till både gemenskap och utanförskap, vilket överensstämmer med 

det centrala innehållet från kursen Samhällskunskap 1b.153 I Zigma är avsnittet om etnicitet 

placerad i samma block som avsnitten om invandringspolitik och rättssamhället, vilket, utifrån 

hur begreppet definieras och det förhållandevis stora utrymme som tilldelas gammal statistik 

om invandrares överrepresentation i brottsmål och de efterföljande förklaringsmodellerna, kan 

leda till att stereotyper och fördomar skapas. Detta ligger i enlighet med den tidigare forsk-

ningen av exempelvis Andersson och Johnsson Harrie, där föreställningar om hur den Andre är 

skapas utifrån vad västerlandet inte är.154 Zigmas definition av etnicitet vidrör dels det kon-

struktivistiska- och det essentiella synsättet då hudfärg lyfts som en särskild egenskap för en 

etnisk grupp, vilket överensstämmer med Bosäter Kindwall och Vikströms resultat,155 att det är 

svårt att placera läroböckers framställan i endast ett synsätt. Det svenska samhället är så hetero-

gent och mångkulturellt att det inte går att använda hudfärg för att tillskriva någon en särskild 

                                                
150 Spjut. Att (ut)bilda ett folk, s. 17–18, 50–52. 
151 Skolverket. Ämne – Samhällskunskap. 
152 Eriksen. Etnicitet och nationalism, s. 93, 95, 47. 
153 Skolverket. Ämne – Samhällskunskap. 
154 Andersson. Intercultural Education and the Representation of the Other in History Textbooks, s. 56–57. 
Johnsson Harrie. En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på rasism, 
främlingsfientlighet och intolerans, s. 5 & 67. 
155 Bosäter Kindwall & Vikström. Etnicitet i samhällskunskapsläromedel, s. 2. 
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etnicitet. När Zigma beskriver nationalism används ordet ras som utmärkande för vissa folk-

grupper - detta är anmärkningsvärt då denna uppfattning är föråldrad, enligt aktuell forskning 

av bland andra Wikström, Holmén, Brännström och Spjut.156 Läroboken Zigma förmedlar ge-

nom denna tolkning en föråldrad och övergiven biologisk konstruktion av begreppen etnicitet 

och nation. 

	

Olika	tillskrivna	gruppegenskaper	eller	gruppattribut	

I den empiriska genomgången har inte några explicita egenskaper eller attribut framträtt – där-

emot går det att skönja vissa implicita teman. I Zigma används, som tidigare nämnt, ras och 

hudfärg i beskrivningen av etnicitet och nationalitet. Det kan innebära en biologisk uppdelning 

där etniska svenskar är ”vita” och att människor med annan hudfärg är invandrare, vilket inte 

behöver vara fallet. Beskrivningen blir både rasbiologiskt föråldrad och stereotyp då människor 

av vitt skilda etnicitet- och nationaliteter klumpas ihop till den Andre, som är det ”vi” inte är.157 

Inga direkta rasistiska eller främlingsfientliga värderingar syns i studiens läroböcker, vilket inte 

heller Johnsson Harries undersökning visade, däremot framträdde vissa uppdelningar som kan 

resultera i ett ”vi” och ett ”dem”, samt en bristande konsistens i begreppsanvändningen.158 Här 

ses alltså en likhet mellan föreliggande studie av gymnasieläroböcker och Johnsson Harries 

studier av läroböcker för åk 7-9. Reflex frångår sin egen definition när etnicitet ska exemplifie-

ras utifrån den svenska- och Mirelas kosovoalbanska etniciteten. Svensk etnicitet beskrivs sna-

rare som kultur genom traditioner som julfirande. Kultur var förvisso tidigare ett viktigt begrepp 

i identifikationsskapandet, men ersattes under mellankrigstiden av etnicitet.159 Reflex beskriver 

just detta och förklarar att det är lätt att blanda ihop kultur och nationalitet, därför är det bättre 

att använda etnicitet. I förklarandet av den kosovoalbanska etniciteten lyftes språk, religion, 

och kopplingen till Kosovo som komponenter i etniciteten, vilket överensstämmer med Reflex 

och teorins definition.160 Orsaken till begreppsglidningen kan vara att det i starka majoritets-

                                                
156 Wikström. Etnicitet, s. 13, Holmén. Den politiska läroboken, s. 99–104, Brännström. ”Ras” i efterkrigstidens 
Sverige, s. 33–34, Spjut. Att (ut)bilda ett folk, s. 143. 
157 SOU 2006:40, s. 25, 48–50, 93–95, Andersson, Andersson. Intercultural Education and the Representation of 
the Other in History Textbooks, s. 56–57, Johnsson Harrie. En granskning av läroböcker i samhällskunskap och 
historia för åk 7–9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans, s. 5 & 67, Spjut. Att (ut)bilda ett 
folk, s. 143. 
158 Johnsson Harrie. En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på rasism, 
främlingsfientlighet och intolerans, s. 5. 
159 Spjut. Den envise bonden och Nordens fransmän s. 23. 
160 Eriksen. Etnicitet och nationalism, s. 93,95, 47. 
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kulturer saknas en medvetenhet eller reflektion över den egna etniciteten då den utgör nor-

men161. För läsaren kan det framstå som att språket, kopplingen till ett visst land och i vissa fall 

religionen är relevanta för andras etnicitet, men inte den svenska. 

 

I Forum, Arena och Zigmas beskrivning av gärningsmannen beskrivs kortfattat att män utför 

majoriteteten av brotten. De förklarar även att invandrare ibland är överrepresenterade i brotts-

statistiken, men läroböckernas framställan skiljer sig åt. Zigma förklarar att det inte förs statistik 

över gärningsmännens ursprung, men tilldelar två gamla rapporter där invandrares, främst från 

Mellanöstern, överrepresentation i brottsstatistiken, stort utrymme. Detta, tillsammans med de 

efterföljande förklaringsmodellerna för varför brott begås, där två av dem ligger på individ-, 

respektive gruppnivå, kan innebära att invandrargrupper för läsaren betraktas som kriminella. 

Enligt Brännström förknippades många av samhällets problem med kulturskillnaderna mellan 

invandrarna och svenskarna under 1980-talet.162 Lärobokens struktur öppnar för en liknande 

tolkning. Vidare är det möjligt att analysera vem gärningsmannen är utifrån Kamalis resultat 

om att västerlandet definieras utifrån vad det ”andra landet” inte är.163 En sådan tolkning skulle 

förklara varför det lyfts fram att det är invandrarskapet, snarare än utanförskapet som ökar ris-

ken för kriminalitet. Arenas och Forums beskriver kortfattat att invandrare ibland är överrepre-

senterade i brottsstatistiken och förklarar det med att de ofta lever under socialt mer utsatta 

förhållanden.  

	

Bilden	av	den	Andre	i	svenska	samhällskunskapsläroböcker	för	gymnasiet	

För att ta reda på om en/vilken bild av den Andre som framställs i de studerade läroböckerna 

har presentationen av temana etnicitet, nationalism, kultur och invandrare undersökts. I teori-

avsnittet förklaras att samtliga av dessa begrepp är sociala konstruktioner som ges mening i 

möte med andra. Det framgår även att det är individers egna uppfattning tillsammans med and-

ras uppfattning som avgör vem man är. Ingen av läroböckerna i studien visar på explicita främ-

lings-fientliga eller rasistiska värderingar, men det finns vissa avsnitt som går att diskutera. 

Samtliga läroböcker beskriver ovanstående teman ur ett huvudsakligen konstruktivistiskt per-

spektiv, men vissa essentiella (biologiska) ansatser går att skönja. Den lärobok som tydligast 

anlägger ett (delvis) essentiellt perspektiv är Zigma, gällande såväl etnicitet, nationalism, som 

                                                
161 Spjut. Den envise bonden och Nordens fransmän, s. 23. 
162 Brännström. ”Ras” i efterkrigstidens Sverige, s. 32–36. 
163 SOU 2006:40, s. 25, 48–50, 93–95. 
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invandrare. Dels för att hudfärg och ras (!) anses utgöra särskild karaktäristika för olika folk-

grupper, men även för att det, enligt Zigma, kan krävas födsel inom gruppen för att räknas som 

medlem. Ett sådant resonemang kan leda till skapandet av den Andre, där exempelvis adopte-

rade elever, utifrån lärobokstexten betraktar sig själva - eller blir betraktade av andra som av-

vikande, vilket kan leda till utanförskap. Etnicitet är ett komplext begrepp, av den anledningen 

är det viktigt att problematisera det och förklara att individens egna uppfattning också är viktig.  

I denna studie har det vid ett par tillfällen konstaterats att vissa begrepp i läroböckerna inte 

definieras, exempelvis besvarar Zigma vilka som är invandrare, bland annat genom uppdel-

ningen av första och andra generationens invandrare. Vem som är svensk lämnas obesvarad. I 

andra fall frångår läroböcker sin egen definition, exempelvis när Reflex ska ställa den svenska 

och kosovoalbanska etniciteten mot varandra och använder jultraditioner som exempel på den 

svenska etniciteten. ”Svenskhet” definieras i båda fallen som motpoler till det läroböckerna 

förklarar. 

 

Långström och Holmén har visat att föråldrade värderingar tenderar att reproduceras i läro-

böcker, vilket kommer till uttryck när gärningsmannen diskuteras i läroböckerna. Forum och 

Arena beskriver att invandrare kan vara överrepresenterade i brottsstatistiken, men att det beror 

på att de är socioekonomiskt utsatta grupper. Zigma ger inaktuella rapporter om invandrarnas 

överrepresentation stort utrymme och visar att gruppen från Mellanöstern är mest överrepre-

senterade. Förklaringsmodellerna som följer anger inte utanförskapet som orsak, utan lyfter 

snarare biologiska eller kulturella orsaker. Zigmas beskrivning av gärningsmän kan skapa ste-

reotypa uppfattningar om invandrare, främst från Mellanöstern, som kriminella. De förklaringar 

som anges kan antingen ses som biologiska fel hos individerna, eller kulturella skillnader i en 

uppfostran utan kärlek och närhet. Resonemanget skapar en differentiering mellan vilka som är 

med i den (svenska) gemenskapen och inte.164 En viss etnocentrism är också närvarande då 

invandrarna från västvärlden är underrepresenterade, kanske för att de har lika värderingar som 

oss? Till skillnad från Kamalis resultat visar inte denna studie på någon diskriminering av ele-

ver, däremot går det att se hur västvärlden ibland definieras utifrån vad det ”andra landet” inte 

är. Delar av föreliggande studies resultat har dock visat att den tilltänkte läsaren är ”vit” svensk 

vilket, precis som Kamali – men även Andersson och Lozic poängterar, är problematiskt då det 

inte speglar elevsammansättningen,165 vilket riskerar en uppdelning i en reproducering av den 

                                                
164 Brännström. ”Ras” i efterkrigstidens Sverige, s. 32–36. 
165 SOU 2006:40, s. 25, 48–50, 93–95, Andersson. Intercultural Education and the Representation of the Other in 
History Textbooks, s. 44–50, 56–57, Lozic. I historiekanons skugga, s. 68, 201–205. 
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Andre. Denna studie har visat att läroböcker förmedlar en bild av den Andre genom förmedlan-

det av etnicitet, nationalism och kultur. Bilden av ett ”vi” beskrivs som västerländsk norm, 

vilket också skapar en bild ab en relativt sett mer negativ de Andra, med implicita attribut av 

etnicitet och även brottsstatistik som framställer ”dem” i sämre dager.  
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Sammanfattning,	slutsatser	och	vidare	forskning	

Sammanfattning	

Främlingsfientligheten ökar runtom i världen, där gemenskap och identifikation baserat på lik-

het upprättar osynliga gränser mellan ”vi” - som tillhör gemenskapen och ”dem” som inte gör 

det. den Andre används för att symbolisera något främmande och annorlunda i förhållande till 

majoritetsnormen och baseras inte sällan på stereotypa uppfattningar om hur ”dem” är. ”Vi” 

definieras således i relation till den Andre. Det svenska samhället är idag mångkulturellt och 

det är skolans uppgift att ge elever kunskap om individers och gruppers identiteter och livsvill-

kor utifrån att människor sorteras i kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

Studiens syfte är att därför undersöka vilken bild av den Andre i Sverige som förmedlas i sam-

hällskunskapsläroböcker för gymnasieskolan utifrån frågeställningarna Vad förmedlar svenska 

gymnasieläroböcker i samhällskunskap om etnicitet, nationalism, invandrare och kultur utifrån 

olika sammanhang och definitioner? och Hur beskrivs den Andre utifrån egenskaper och attri-

but, både explicit och implicit? Den tidigare forskningen har visat att läroboken har en stark 

ställning i undervisningen, samt att läromedelsstudier om den Andre främst riktats mot grund-

skolan eller inom historieämnet.  

 

De teoretiska utgångspunkterna utgår från begreppen etnicitet, nationalism, kultur och invand-

rare, som tillsammans utgör komponenter i en identitet och skapandet av den Andre. Samtliga 

begrepp betraktas i uppsatsen som sociala konstruktioner, vilka ges innebörd i möte med andra 

grupper, men det finns även andra synsätt som det essentiella, enligt vilket vissa egenskaper 

anses vara biologiska och oföränderliga. Begreppsapparaten utgör grunden för analysen av hur 

den Andre framställs i läroböcker. Källmaterialet består av sex samhällskunskapsläroböcker 

utgivna efter GY11s införande, där avsnitt som behandlar de teoretiska begreppen undersöks. 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats med komparativa inslag. En textanalys har använts för att 

undersöka lärobokstexterna, där fokus har legat på textens struktur och innehåll. 

 

Resultatet visar att majoriteten av läroböckerna, i varierande utsträckning presenterar etnicitet, 

nationalism och kultur i avsnitt som behandlar grupper, individ, identitet och samhälle. Begrep-

pen etnicitet, nationalism, invandrare och kultur presenteras ur ett huvudsakligen konstruktiv-

istiskt perspektiv, även om framför allt Zigma även uppvisar essentiella tendenser. Resultatet 

visar också att läroböckerna ibland frångår sina egna definitioner av studiens begreppsteman. 
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Slutsatser	

De slutsatser som kan underbyggas utifrån föreliggande studie är att läroböckerna presenterar 

etnicitet, nationalism, invandrare och kultur ur ett huvudsakligt konstruktivistiskt perspektiv 

som ges innehåll i möte med andra grupper, även om vissa essentiella (biologiska) beskriv-

ningar framträder, främst gällande yttre attribut om hudfärg och ras. De ovannämnda begreppen 

presenteras företrädelsevis i avsnitt som behandlar individen, grupper och identitet, där en av 

läroböckerna, Zigma, utgör undantaget. I vissa läroböcker framträder även en diskrepans mellan 

hur begreppen definieras och hur de sedan används. Läroböckerna generar inga explicita främ-

lingsfientliga värderingar och några läroböcker inkluderar det som ansetts tillhöra andra kul-

turer i den ”svenska” kulturen. Däremot kan exempelvis framställningen av invandrare tolkas 

som stereotypiserande och fördomsfulla, vilket resulterar i en förmedlad bild där ”vi” är norm 

och ”dem” är de Andra som, i vissa avseenden, bör bli som oss. 

 

Vidare	forskning	

I framtiden hade det varit intressant att studera hur läroboken används av lärare i frågor som rör 

den Andre, särskilt då dessa frågor verkar trögföränderliga. Holmén diskuterar hur läroböcker 

är förändras långsamt i vissa avseenden och snabbt i andra som är politiskt aktuella. Vissa lik-

heter finns mellan kritiken från denna studies resultat och tidigare forskning, men det finns även 

goda exempel, som när Perspektiv på samhället inkluderar andra kulturer än de ”traditionellt 

svenska” i beskrivningen av vad som är ”svenskt”. Lärobokens starka ställning i undervisningen 

har påvisats av bland andra Englund, Ammert och Spjut,166 men som studien visar finns det 

förbättringspotential. Det är förvisso upp till lärarna att granska och välja läroböcker, men det 

är sällan tid finns att läsa hela läroböcker. Lärare kan problematisera innehållet med sina elever, 

men det är också svårt att bli av med stereotypa fördomar om de står svart på vitt. Jarhall be-

skriver hur läroboken utmanas av andra sorters läromedel.167 Om läroboken ska behålla sin 

position i undervisningen måste den vara högkvalitativ. Av den anledningen vore det intressant 

att undersöka hur lärare använder läroboken när de undervisar i frågor som rör den Andre. 

 

 

                                                
166 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen, s. 20–25, Ammert, Niklas. Om läroböcker och studiet av dem, 
s. 26–28, Spjut. Att (ut)bilda ett folk, s.17–18, 50–52.  
167 Jarhall. En komplex historia, s. 174. 
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