
 

Examensarbete, 30 hp 
Ämneslärarprogrammet, Examensarbete, 30 hp, Samhällsvetenskap, 30 hp 

  Vt 2019 

 

 

 

Skillnad på ”vi” och ”de andra”? 

En kvalitativ textanalys hur framställning görs av ”de andra” i läroböcker för 

samhällskunskap 

 

Lars Bengtsson  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstrakt 

Den här studien har undersökt hur framställningar görs av individer med utländsk härkomst, 

etniska grupper och icke-västerländska kulturer görs i svenska läroböcker för samhällskunskap. 

Det undersöks också om det görs framställningar av ett ”vi” och ”de andra” i läroböckerna. I 

resultatet får läsaren följa fem olika teman som kommit fram genom läsning av sex läroböcker. 

Resultatet har analyserats med en postkolonial teori för att göra analyser om framställningarna 

som görs i läroböckerna kan tolkas som diskriminerande. I studien har också en läromedels 

teori använts för att analysera om framställningarna som görs i läroböckerna har en funktion av 

att förmedla diskriminerande diskurser. Vad resultatet av studien visar är att funktionen med 

läroböckerna inte är att göra diskriminerande framställningar, dock gör framställningarna att 

det görs ett ”vi” och ”de andra”. Av resultatet framkommer också att det förekommer 

tveksamma framställningar i läroböckernas innehåll.  

Nyckelord: Läroböcker, samhällskunskap, etnicitet, eurocentrism, rasifiering, vithetsnorm, 

kultur, rasism, diskriminering, ”vi”, ”de andra”. 
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1. Inledning 

I takt med att allt fler människor migrerar världen över, att andelen utlandsfödda människor i 

Sverige blir fler, gör att representationen av olika kulturer och värderingar i samhället ökar. 

Enligt Ove Sernhede kan migrationen kan vara en utmaning, på en samhällelig nivå handlar 

dessa om att på olika sätt arbeta för att undvika att människor marginaliseras. Han menar också 

att segregation kan leda till en känsla av främlingskap, att stå utanför samhället i deras nya 

land.1 Enligt en studi gjord av Pirjo Lahdenperä, finns liknande utmaningar även i skolan. Hon 

har kommit fram till att det i skolan görs en omedveten reproduktion och förstärkningar av en 

viss syn på invandrarelever. Den förstärkta synen handlar enligt Lahdenperä om att 

invandrareleven har en annan kultur och andra värderingar än vad en etnisk svensk elev har, 

där ges de svenska värderingarna företräde. Hon visar också att elever med invandrarbakgrund 

kan behandlas som ”de andra eleverna” i skolan.2  

Enligt Lena Sawyer och Masoud Kamali har utbildningssystemet en uppgift att reproducera 

normer och värderingar om nationalstaten. Reproduktionen ska forma eleverna till en homogen 

samling medborgare, detta gör dock att det görs en medveten diskriminering av elever med 

invandrarbakgrund. Författarna menar att reproduktionen ska forma eleverna till en homogen 

samling medborgare, att det leder till en medveten diskriminering av elever med 

invandrarbakgrund. De menar vidare att reproduktionen även sker i läromedel vilka aktivt 

skapar ett ”vi” och ”de andra”.  ”Vi” är de som är kristna, vita och västerlänningar. ”De andra” 

är exempelvis muslimer, hinduer eller människor från andra geografiska områden.3  

I en intervjustudie av Michael Lindblad tillsammans med människor som migrerat till Sverige, 

framkommer vittnesuppgifter av flera som intervjuades, att de känt sig tvingade under sin 

skolgång att ta på sig en kollektiv identitet. En identitet antingen som invandrarkillen- eller 

tjejen. Identiteten menar de som intervjuades växte fram till följd av en för dem upplevd rasism, 

som de menade hade med deras hudfärg att göra, eller att de blivit sedd som ”den andre”.4 I 

                                                 
1 Sernheden, Ove. Territoriell stigmatisering, ungas informella lärande och skolan i det postindustriella 
samhället. Utbildning och demokrati. Vol. 18 nr. 1 (2009): 7 – 32. https://www.oru.se/globalassets/oru-
sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2009/nr1/ove-sernehede---territoriell-
stigmatisering-ungas-informella-larande-och-skolan-i-det-postindustriella-samhallet.pdf. S. 8 – 9. (hämtad 2019-
02-25) 
2 Lahdenperä, Pirjo. Interkulturellt ledarskap: förändring i mångfald. Uppl. 1. Studentlitteratur. Lund. 2008. S. 
80 – 81. 
3 SOU 2006:40. Utbildningens dilemma: Demokratiska ideal och andrafierande praxis. S. 12 – 14. 
4 Lindblad, Michael. ”De förstod aldrig min historia”: unga vuxna med migrationsbakgrund om 
skolmisslyckanden och övergångar mellan skola och arbete. Diss. Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap. Umeå. Umeå Universitet. 2016. S. 103. Finns att hämta via: http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:927700/FULLTEXT02.pdf. 
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annan forskning gjord av Niklas Ammert visar att läromedel fungerar som en spegel mot det 

kringliggande samhället runt skolan, förutom läromedlens funktion att förmedla olika 

kunskaper till eleverna.5 Ammerts forskning kan också relateras till värdegrunden för den 

svenska skolan. I den står att utbildning som bedrivs ska vara utformad i samstämmighet med 

de grundläggande demokratiska värderingarna. Tillsammans med de mänskliga rättigheterna 

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

jämställdhet samt solidaritet mellan människor”.6 

Utifrån vad som presenterats om utmaningar på en samhällelig nivå kopplade till migration, 

och att lärare i skolan omedvetet framhåller svensk kultur och dess värderingar framför 

invandrarbarns kulturer. Samt att man nu vet att läromedel kan ses som en spegel mot det 

samhälle läromedlet används i, och används för att förmedla olika kunskaper om det samhället. 

Därför är det intressant att undersöka om läromedel som används i svensk skola reproducerar 

en rasistisk eller diskriminerande diskurs av människor med utländsk härkomst. När det svenska 

samhället är mer mångkulturellt än någonsin är det relevant att undersöka hur människor från 

olika delar av världen framställs i läromedel. Det är också relevant att undersöka om det görs 

en uppdelning mellan ”vi” och ”de andra” i läromedlen. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka svenska läroböcker för samhällskunskap och hur det i dessa 

görs framställningar av människor med olika härkomst, etniciteter och kulturer. Att undersöka 

om det finns innehåll i läroböckerna som skapar en förställning om ”vi” och ”de andra”.  

1.2 Frågeställningar 

 Vilka framställningar och eventuella reproduktioner av människors härkomst, 

etniciteter och kulturer görs i läroböcker för samhällskunskap? 

 Görs det framställningar av ett ”vi” och ”de andra” i läroböcker för samhällskunskap, 

hur görs i så fall sådana framställningar? 

 Hur skiljer sig framställningar och eventuella reproduktioner av exempelvis etniciteter 

och av ”vi” och ”de andra” mellan läroböcker? 

                                                 
5 Ammert, Niklas (red.) Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1 uppl. Studentlitteratur. Lund. 
2011. S. 32 – 33. 
6 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Skolverket. 2011. 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/w
s/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2705.pdf?k=2705. S. 11. (hämtad 2019-01-14) 
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1.3 Bakgrund 

Bakgrunden i den här studien ska ge kontexter till hur människor, vilka inte ursprungligen 

kommer från Europa, eller västvärlden7 har setts på och behandlats. Relevansen för studien är 

att det ger en bakgrund till uppsatsens teoretiska ramverk. Bakgrunden går även ihop med 

studiens syfte och frågeställningarna om hur framställningar görs av människor med 

exempelvis en annan etnicitet än den svenska i läroböcker för samhällskunskap.  

1.3.1 Biologisk, kulturell och strukturell rasism 

I denna del av bakgrunden kommer man få reda på vilka strukturer och idéer som ligger till 

grund för rasism, det vill säga definitionen av rasism samt hur den gestaltar sig. Det finns två 

nivåer av rasism enligt Jan Jämte, som skriver att den kan manifesteras antingen på en 

individuell nivå eller på en strukturell samhällelig nivå.8  

På den individuella nivån manifesteras rasism antingen ur biologiska eller kulturella orsaker. 

Den biologiska rasismen kan definieras såhär, ”de biologiska skillnaderna återspegla sig i olika 

karaktär och egenskaper, t.ex. skillnader i mentala, intellektuella, sociala, kulturella, fysiska 

eller moraliska förmågor eller beteenden”.9 Dessa skillnader skapas för att kunna beskriva 

grupper som annorlunda eller avvikande, ges inte sällan en underordnad position och ett lägre 

värde som människor och som grupp.10 

Den kulturella rasismen har växt fram i och med att vetenskapen kunnat falsifierat att det skulle 

finnas biologiska skillnader mellan människor på grund av hudfärg. Forskning visar att det finns 

större biologisk variation inom en etnisk grupp än mellan etniska grupper. Kulturrasismen 

attackerar istället kulturella markörer som språk, religion, nationalitet eller traditioner och vilar 

på samma premisser som den biologiska rasismen. Vad som menas är att andra kulturer än den 

dominerande anses vara underlägsna, primitiva och fientliga. Idag anses speciellt den 

muslimska kulturen vara särskilt fientlig, farlig och hotande mot den västerländska kulturen. 

                                                 
7 Västvärlden används i uppsatsen som synonymt till västerlandet och definieras av Nationalencyklopedin som 
en term för ett geografiskt område innefattande länder i Europa, Nordamerika samt Australien och Nya Zeeland. 
Nationalencyklopedin. 2019. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/västerlandet (hämtad 2019-02-
08) 
8 Jämte, Jan. Antirasismens många ansikten. Diss. Umeå. Umeå Universitet. 2013. Finna att hämta via: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-81637. S. 15. 
9 ibid. S. 16. 
10 ibid. S. 16. 
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Islam anses farlig på olika plan som politiskt, religiöst och kulturellt, en del av förklarningen är 

uppfattningen hos islamofober11 att Islam är antidemokratisk och våldsam.12 

En strukturell rasism kan definieras som att det i en nation styrs normerna av den rådande 

majoritetskulturen. Majoritetskulturen innehar vissa grundläggande värden som religion eller 

moralisk kompass vilka är vägledande för folkets karaktär. Dessa grundläggande värderingar 

förknippar sig invånarna inom ett geografiskt område med, och när det kommer människor 

utifrån som inte delar dessa grundläggande värderingar kan en strukturell rasism yttra sig. När 

det sker rangordnas kulturer, det skapas en social hierarki. Den strukturella rasismen är nära 

förknippad med både den biologiska och kulturella rasismen, eftersom människor ges markörer 

vilka används till att förklara en människas härkomst. Markörerna kan vara fysiska som hudfärg 

eller icke-fysiska som språk, religion eller namn. De fungerar genom att dela upp människor i 

kategorier blandat av biologiska och kulturella markörer. Dessa markörer används för att 

systematiskt diskriminera olika grupper i samhället, ofta minoriteter vilket ger olika 

konsekvenser för de som inte hör till normen. Några exempel på konsekvenser är att inte få 

deltaga i det politiska livet, svårigheter att komma in på bostads- eller arbetsmarknaden och att 

missgynnas inom utbildningsväsendet.13  

1.3.2 Svenskars uppfattning om invandring och invandrare 

Studien handlar om att undersöka om det görs framställningar av sådana värderingar i 

läroböcker i samhällskunskap för den svenska gymnasieskolan. Därför är det på sin plats att 

även ge en bakgrund till svenskars attityder för eller emot människor från andra delar av 

världen. Marie Demker skriver om perioden 1950 till 1980-talet om svenskars inställning till 

invandring. Hon menar att resultaten är svårtolkade, men att i de undersökningar som gjordes 

av bla. SIFO visas det att svenskar som är positiv till invandring och invandrare ökar med tiden. 

Svaren från undersökningarna som Demker hänvisar till vittnar samtidigt att det finns en 

motvilja till att släppa in fler människor än det antal som kom under tiden för undersökningarna. 

                                                 
11 Islamofober eller islamofobi enligt, Nationalencyklopedins definition, är ett begrepp för att förklara socialt 
reproducerade fördomar samt en avsky mot Islam och muslimers kultur. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islamofobi. (hämtad 2019-01-22) 
12 Jämte, Jan. Antirasismens många ansikten. Diss. Umeå. Umeå Universitet. 2013. Finna att hämta via: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-81637. S. 18 – 20. 
13 ibid. S. 21 och 24. 
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Undersökningarna visade också att inställningen var att de som kom till Sverige bör 

assimileras,14 snarare än integreras i det svenska samhället.15 

I två andra undersökningar som Demker analyserar, vilka gjordes åren 1994 och 2011. I 

undersökningen från 1994 ansåg 80% av de tillfrågade att invandrarpolitiken bör fokusera 

assimilering. 2011 hade den siffran ökat till 81%. Det frågades också om det ska ges stöd till 

invandrare för att kunna bevara sin egen kultur, 1994 svarade 23% att det är ett bra förslag. 

2011 hade 28% svarat att det är ett bra förslag. Enligt Demker visar det att majoritetssamhället 

menar att det bör gå att både assimilera de som kommer till Sverige samtidigt som de ska ha 

möjligheten att kunna leva ut sin egen kultur.16  

Demker skriver också att svenskars attityder angående hur många invandrade Sverige har och 

undersökningar visar att svenskar inte anser att det finns för många invandrare.17 

Främlingsfientligheten som finns i samhället verkar främst riktat mot religion och det är främst 

mot Islam. Religionen islam uppfattas av svenskarna att vara ett större hot än invandringen i 

stort, även om åsikterna om Islam förbättrats och stödet för religionsfrihet stärkts på senare år. 

Undersökningen visar att svenskar har en mer positiv attityd gentemot invandrare än för bara 

några år sedan.18 

1.3.3 Värdegrunden för gymnasieskolan 

Det skrevs kort om värdegrunden i inledningen och med studiens syfte att undersöka hur 

exempelvis etniciteter framställs i läroböcker är det relevant att titta på vad som står i 

styrdokumenten. I den aktuella läroplanen för gymnasieskolan, Lgy 11, kan det läsas att skolan 

ska arbeta efter vissa värden, vilka av det svenska samhället ses som premierade.  

I läroplanen kan det läsas om skolans grundläggande värden att: ”Utbildningen ska förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på […] Var och en som verkar inom skolan ska 

också främja aktning för varje människas egenvärde”19 Vidare går det att läsa: ”Ingen ska i 

                                                 
14 Assimilation enligt, Nationalencyklopedins definition, att en minoritet eller invandrargrupp överger sin kultur 
för majoritetssamhällets, så kulturskillnader kan förvinna. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/assimilation. (hämtad 2019-01-21) 
15 Demker, Marie. Sverige åt svenskarna: Motstånd och mobilisering mot invandring och invandrare i Sverige. 
Atlas. Stockholm. 2013. S. 83 – 87. 
16 ibid. S. 88 – 89. 
17 ibid. S. 97. 
18 ibid. S. 101 – 103. 
19 Skolverket. 2011. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-
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skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning”.20 Det står tydligt att skolan har ett ansvar för att den utbildning eleverna får 

ska präglas av värden om människors okränkbarhet, deras rättigheter till att bli visad respekt 

för deras egenvärde.  

1.4 Tidigare forskning 

I inledning lyftes forskning fram som gjorts på området, dessa studier kommer även i detta 

delkapitel att presenteras kortfattat. Annars har relevant forskning som skulle sägas vara gjord 

på vetenskaplig grund varit svår att finna. På grund av det har även några studentuppsatser tagits 

med i redogörelsen för att visa på olika undersökningar som gjort inom detta område.  

I inledningen framkom det från Sernhedes undersökning att olika utmaningar kommer med 

migrationen på en samhällsnivå. Migrationen kan skapa en marginalisering och segregation 

mellan människor som invandrat till Sverige och svenskar. Vad som mer framkom av Sernhedes 

undersökning är att det skapar utmaningar även i skolan. Han skriver att många unga från 

”invandrartäta” områden har uppgett att de lever med en känsla av icke-tillhörighet.21 Det är 

något som verkar bekräftas av både Lahdenperä och Lindblads undersökningar. De visar att 

elever med en invandrarbakgrund kan behandlas som ”den andre” och att dessa elever 

behandlas annorlunda än svenska elever på grund av kulturella skillnader eller hudfärg.2223 

Även Sawyer och Kamali uppger att det sker diskriminering mot elever invandrarbakgrund, de 

menar att diskrimineringen sker då skolan har till uppgift att reproducera vissa normer och 

värderingar. Normer och värderingar som enligt dem syftar till att skapa en homogen samling 

medborgare. Vad de också skriver i den statliga utredningen är att det i läromedel förekommer 

ett skapade av ”vi” och ”de andra”. Att ”vi” är de vita och kristna européerna och att ”de andra” 

                                                 
gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgy&sv.url=12.6011fe5
01629fd150a2714f#anchor_1. (hämtad 2019-01-21) 
20 ibid. 
21 Sernheden, Ove. Territoriell stigmatisering, ungas informella lärande och skolan i det postindustriella 
samhället. Utbildning och demokrati. Vol. 18 nr. 1 (2009): 7 – 32. https://www.oru.se/globalassets/oru-
sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2009/nr1/ove-sernehede---territoriell-
stigmatisering-ungas-informella-larande-och-skolan-i-det-postindustriella-samhallet.pdf. S. 8 – 9. (hämtad 2019-
02-25) 
22 Lahdenperä, Pirjo. Interkulturellt ledarskap: förändring i mångfald. Uppl. 1. Studentlitteratur. Lund. 2008. S. 
80 – 81. 
23 Lindblad, Michael. ”De förstod aldrig min historia”: unga vuxna med migrationsbakgrund om 
skolmisslyckanden och övergångar mellan skola och arbete. Diss. Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap. Umeå. Umeå Universitet. 2016. S. 103. Finns att hämta via: http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:927700/FULLTEXT02.pdf. 
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är exempelvis muslimer, hinduer och människor från andra geografiska områden.24 Det leder 

vidare till andra undersökningar som gjorts av läroböcker. 

I en undersökning av Angerd Eilard, om förekomsten av stereotyper25 i svenska läseböcker 

mellan 1962 till 2007. I undersökningen kunde hon visa att det förekommer främmandegöring, 

samt isolering av människor av olika härkomst. Exempelvis en minoritetsgrupp som samerna 

porträtteras som främmande och vilda genom att visa upp dem i traditionella kläder, ”kolt” och 

att de bor i tält ”kåtor”.26 I en annan liknande undersökning om hur etniciteter framställs i 

svenska läromedel har Jörgen Mattlar funnit att samerna främmandegörs gentemot 

majoritetssamhället. Det görs bland annat genom reproducering av stereotyper om samerna som 

renskötare och trolltrummor.27 I en annan läroboksanalys han gjort fann han likande passager 

om att samer främmandegörs och de framställs som en grupp underställda majoritetssamhället 

och att vara i behov av majoritetssamhällets hjälp.28 

Både Eilard och Mattlar visar i sina undersökningar att det finns ett ”vi” och ”de andra” 

förhållandet mellan svenskar och samer i läroböcker. Andra exempel från deras undersökningar 

har visat hur även andra etniciteter framställs i läroböcker. Ett exempel är hur den kulturella 

skillnaden förklaras mellan svenskar och araber som framställer svenskar som tillbakadragna, 

och araber som kontaktsökande. Det skapas ett ”vi” och ”dom” som skiljer svenskar och araber 

åt genom kulturella markörer.29 Ett annat exempel är hur gästarbetare från länder kring 

medelhavet framställs. De framställs som rökare av starkare typer av cigaretter, vilket gör att 

de luktar annorlunda. Analysen som Eilard gör är att det utifrån läroboken ska förstås att det är 

en form av medelhavskultur att röka starkare cigaretter.30 Hon menar även att det går att se en 

                                                 
24 SOU 2006:40. Utbildningens dilemma: Demokratiska ideal och andrafierande praxis. S. 12 – 14. 
25 Stereotyp enligt, Nationalencyklopedins definition, en förenklad föreställning om utmärkande egenskaper för 
en viss grupp, exempelvis nationalitet, ras, religion. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stereotyp. 
(hämtad 2019-01-21) 
26 Eilard, Angerd. Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 – 
2007. S. 125. Diss. Lund. Lunds Universitet. 2008. Finns att hämta via: 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5588/avhandling_eilard.pdf?sequence=3. 
27 Mattlar, Jörgen. Mångfald och etnicitet i svenska som andraspråk för vuxenstuderande. I Kritisk läsning av 
pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra kategoriseringar. Carlsson, Marie & Brömssen, Kerstin von (red.) 
181 – 202. Studentlitteratur, Lund, 2011. S. 188. 
28 Mattlar, Jörgen. Skolbokspropaganda?: En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995 – 
2005). Diss. Uppsala. Uppsala Universitet. 2008. S. 103. Finns att hämta via: http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:172855/FULLTEXT01.pdf. 
29 Mattlar, Jörgen. Mångfald och etnicitet i svenska som andraspråk för vuxenstuderande. I Kritisk läsning av 
pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra kategoriseringar. Carlsson, Marie & Brömssen, Kerstin von (red.) 
181 – 202. Studentlitteratur, Lund, 2011. S. 196. 
30 Eilard, Angerd. Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 – 
2007. S. 19 och 419. Diss. Lund. Lunds Universitet. 2008. Finns att hämta via: 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5588/avhandling_eilard.pdf?sequence=3. 



 

8 
 

progressiv förbättring från 1960-talet när läseböckerna tydligt var präglade av en rasbiologisk 

modell. I läseböcker från 2000-talet menar hon att det försvunnit, men att det har ersatts av en 

kulturrasistisk modell istället där rasismen lättare kan döljas.31 

I en rapport beställd av Skolverket om läroböcker i samhällsorienterade ämnen framkommer 

ett annorlunda resultat jämfört med övrig forskning som tas upp här. I rapporten går det att läsa 

om innehållet de 63 undersökta läroböckerna gör diskriminerande framställningar eller 

stereotypiserar människor med olika bakgrunder. Vad forskaren Harald Runblom kommer fram 

till i undersökningen är att det inte förekommer inslag av diskriminering eller fördomar i 

läroböckerna. Han menar att det inte gått finna några explicita uttryck om individer, grupper, 

samhällen eller nationer som kan tolkas som diskriminerande eller kränkande relaterat till 

etnicitet. Han menar dock att det finns delar som är på gränsen till vara tolerabla, exempelvis 

framställningen av invandringen till Sverige under efterkrigstiden.32 

Två studenter undersökte hur samhällskunskapsläroböcker utgivna för Gy11, hur dess innehåll 

förhåller till rådande forskning om etnicitet. De kommer fram till att det verkar finnas en 

medvetenhet i hur etniciteter skrivs om i läroböcker, men att i deras undersökta material 

förekom föråldrade syner på etniciteter. Exempelvis kan en etnicitet ges en viss egenskap, vilket 

Bosäter Kindwall och Vikström tolkat som att det kan ha skett slentrianmässigt efter 

stereotyper.33 I en annan studentuppsats om hur kulturer framställs i läroböcker för historia på 

högstadiet är slutsatsen är utomeuropeiska kulturer framställs som kaosartade. Dock ska det 

framhållas att detta kaos är en restprodukt av den europeiska kolonisationen. Resultatet blir vad 

studenten kallar för en ”andrafierande” diskurs. Detta då det i läroböckerna främst förmedlar 

olikheter, det vill säga skillnader mellan europeiska- och utomeuropeiska kulturer. Han menar 

                                                 
31 Eilard, Angerd. Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 – 
2007. S. 19 och 419. Diss. Lund. Lunds Universitet. 2008. Finns att hämta via: 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5588/avhandling_eilard.pdf?sequence=3. S. 420. 
32 Runblom, Harald. I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Skolverket. Stockholm. 
2006. S. 46 – 48. Finns att hämta via: 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/w
s/skolbok/wpubext/bilaga/Blob/pdf40.pdf?k=40. 
33 Bosäter Kindwall, Emelie och Vikström, Rebecca. Etnicitet i samhällskunskapsläromedel: En 
läromedelsanalys av hur etnicitet framställs i samhällskunskapsläromedel för gymnasiet. Uppsala universitet, 
2013. S. 46. Tillgänglig via: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:694288/FULLTEXT01.pdf. (hämtad 
2019-01-09) 
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i sin slutsats att problematiseringen mellan ”vi” och ”dom” inte följs upp i läroböckerna och 

således brister dessa i relation till skolans värdegrund.34 

1.5 Teori 

En teori kan ses som ett instrument som används för att förstå verkligheten, eller annorlunda 

uttryckt, som ett ”verktyg för att hantera verkligheten”.35 Studien använder sig av två olika 

teorier, dels en läromedelsteori utifrån Niklas Ammert, dels en postkolonial teori formulerad 

främst utifrån Edward Saids förklarning av begreppet orientalism.  

1.5.1 Läromedelsteori 

Ammert skriver att läroboken har en viktig plats i undervisningen som sker inom skolans ramar. 

Aven om lärare använder olika typer av medier i sin undervisning står läroboken ändå centralt. 

Han fortsätter och förklarar att lärobokens uppkomst kommer ur vad han kallar för, den 

didaktiska kommunikationskedjan. Den betyder att läroboken har ett innehåll, som ska vara en 

replik mot rådande styrdokument. Samtidigt är läroboken en spegel av hur samhället den agerar 

inom såg ut när den skrevs. Denna kommunikationskedja kan analyseras ur tre olika perspektiv, 

det processuella, det strukturella och det funktionella perspektivet.36 

Det processuella perspektivet är att se på läroboken som en del av en process med start i en 

samhällelig kontext, från den som författat läroboken, till en färdig produkt. Längre fram i 

processen blir läroboken en produkt som konsumeras av skolan och dess elever, i det samhälle 

som de är en del av och påverkar. Det strukturella perspektivet innebär att läroboken undersöks 

ur vilken kontext och struktur den producerats ur. Olika förutsättningar för lärobokens 

framtagande tas i beaktande, exempelvis styrdokument, det rådande politiska- och kulturella 

klimatet eller nya vetenskapliga iakttagelser. Det politiska och kulturella klimatet är hur 

samhället övergripande sett ut vid författandet av läroboken, vad vetenskapliga iakttagelser kan 

vara är, hur undervisning bäst bedrivs för optimalt lärande för eleverna. Det funktionella 

perspektivet är att studera vad eleverna möter i läroboken, alltså vilka kunskaper är det 

                                                 
34 Björnberg, Martin. Andrafiering i läromedel: Kartläggning av läromedel ur en postkolonial teori. Högskolan i 
Halmstad, 2015. S. 41. Tillgänglig via: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:809037/FULLTEXT01.pdf. 
(hämtad 2019-01-09) 
35 Sohlberg, Peter och Sohlberg, Britt-Marie. Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. Uppl 3. 
Liber. Stockholm. 2013. S. 224. 
36 Ammert, Niklas (red.) Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1 uppl. Studentlitteratur. 
Lund. 2011. S. 26 – 28. 
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läroboken förmedlar vidare till eleverna. Kunskaperna formar elevernas identitet men också 

elevens relation till andra människor och till staten.37  

1.5.2 Postkolonial teori 

Den andra teorin som används i den här studien är blandning mellan flera olika begrepp vilka 

relaterar till en postkolonial teori. Teorins grund är Edward Saids definition av begreppet 

orientalism tillsammans med andra relevanta begrepp, etnicitet, eurocentrism, rasifiering och 

vithetsnorm.  

Said skrev i sin bok, Orientalism, att begreppet orientalism, betyder att människor från Europa, 

eller västerlänningar,38 är på ett sätt och människor från orienten39 är på ett annat. Han förklarar 

att västerlänningarna skapade ett ”vi” och ”de andra”.40 De europeiska och västerländska 

länderna beskrivs som ett maktcentrum där det bestämdes vilken kunskap som är sann om 

människor från orienten. Detta maktcentrum kan förklaras som en hierarki där människor från 

västvärlden står högst upp i en rangordning med den mest avancerade civilisationen och sedan 

finns ”de andra”. Den uppdelningen menar Said, har ett syfte till att reproducera en bild av 

människor från orienten med ett annat värde och med andra egenskaper än människor från 

västvärlden. Reproduktion görs genom att kategorisera människor, exempelvis västerlänningar 

som bättre än ”de andra”. Den hierarki som skapats ger de västerländska länderna en makt att 

bestämma en sanning om människor utanför västvärlden, det görs enligt Said både i ett 

historiskt perspektiv som i samtiden.41 

Bilden av ”de andra” kan fördjupas med de andra begreppen etnicitet, eurocentrism, rasifiering, 

och vithetsnorm. Hübinette och Pripps definition av etnicitet är, ”en ideologi om kulturell 

särskillnad mellan folkslag”42 De menar att en etnisk grupp likställs med en viss kultur, hur 

människor som identifierar sig med en viss etnicitet förklaras vara och förväntas bete sig. Det 

gör att det skapas föreställningar om hur människor tillhörande en viss grupp ska vara. 

Kulturmarkörer ges till dessa etniska grupper, som språket de talar eller religionen de tillber. 

                                                 
37 Ammert, Niklas (red.) Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1 uppl. Studentlitteratur. 
Lund. 2011. S. 29 – 31 och 33 – 34. 
38 Västerlänning i denna studie definieras som människor från Europa, Nordamerika, Australien och Nya 
Zeeland.  
39 Orienten, ett geografiskt område som brukade användas för att beskriva Asien samt nordöstra Afrika. 
Nationalencyklopedin. 2019. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/orienten. (hämtad 2019-01-03)  
40 Said, Edward W. Orientalism. Månpocket. Stockholm. 1997. S. 362 – 363. 
41 ibid. S. 118 – 120. 
42 Hübinette, Tobias och Pripp, Oscar. Etnicitet, ras och vithet. I Tillämpad kulturteori. Gunnarsson Payne, Jenny 
och Öhlander, Magnus (red.) 293 – 317. Lund. Studentlitteratur. 2017. S. 293 – 294. 
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Författarna menar att det sker en stereotypisering, som kan förklaras vara en förenkling av 

kulturmarkörer där vissa markörer medvetet lyfts fram medan andra medvetet undanhålls.43 

Linda Berg förklarar begreppet eurocentrism på så sätt att det finns en föreställning om att en 

europeisk kultur44 är mer utvecklad, därmed överlägsen andra kulturer. Begreppet används 

också till att förklara att ha en europeisk härkomst anses finare eller bättre än att härstamma 

från en annan kultur utanför Europa och västvärlden.45  

Ett annat begrepp som också bygger ihop den postkoloniala teorin för den här studien är 

begreppet rasifiering. Begreppet förklaras av Berg att, istället för att handla om kultur, handlar 

rasifieringsbegreppet istället om att människor från västvärlden ses som bättre på grund av 

hudfärg. Med hudfärg kommer också vissa egenskaper, vilka anses fördelaktiga hos den vita 

populationen, det skapar en exkludering. En exkludering där människor med mörkare hudfärg 

kommer att stå utanför normen, ses som någonting avvikande.46 Det sista begreppet, 

vithetsnorm förklaras av Hübinette, Hörnfeldt, Farahani och Rosales, betyder att den vita 

hudfärgen är det normala, att det är mer eftersträvansvärt att vara vit än att ha en mörkare 

hudfärg. De menar att begreppet ska förstås om en individ har vit hudfärg, kommer individen 

kunna åtnjuta olika förmåner. Exempelvis gör den vita hudfärgen det enklare att nå högre 

positioner i samhället och möjligheten till att få en enklare resa genom livet. Det betyder det att 

det ska finnas ett hierarkiskt system som ger vita människor ett högre människovärde och som 

ger fler förmåner.47 I den statliga utredningen, Det blågula glashuset har utredarna Sawyer och 

Kamali kommit fram till att det finns strukturer i det svenska samhället. De menar att det görs 

rangordningar mellan svenskar och invandrare. Ett exempel som de tar upp är arbetsmarknaden, 

där epitetet invandrarjobb automatiskt gör yrket till ett lågstatusjobb, som enligt utredarna visar 

att det finns en svenskhetsnorm. Det ska enligt utredarna förklara att det svenska, att svenskar 

strukturellt är överordnade det som inte anses vara svenskt. De icke-svenska kan också kallas 

för ”de andra”, de som inte tillhör majoriteten i samhället.48  

 

                                                 
43 Hübinette, Tobias och Pripp, Oscar. Etnicitet, ras och vithet. I Tillämpad kulturteori. Gunnarsson Payne, Jenny 
och Öhlander, Magnus (red.) 293 – 317. Lund. Studentlitteratur. 2017. S. 294 – 295. 
44 Europeisk kultur i den här studien används synonymt till västerländsk kultur. 
45 Berg, Linda. Postkoloniala studier. I Tillämpad kulturteori. Gunnarsson Payne, Jenny och Öhlander, Magnus 
(red.) 273 – 292. Lund. Studentlitteratur. 2017. S. 278 – 279. 
46 ibid. S. 279 – 281.  
47 Hübinette, Tobias, Hörnfeldt, Helena, Farahani, Fataneh & León Rosales, René (red.) Om ras och vithet i det 
samtida Sverige. Mångkulturellt centrum. Tumba. 2012. S. 16. 
48 SOU 2005:56. Det blågula glashuset: Strukturell diskriminering i Sverige. S. 31. 
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1.5.3 Operationalisering av teori 

Nedan kommer teoriernas funktions att preciseras, som börjar med att operationalisera 

läromedelsteorin innan den postkoloniala teorin. Efter det kommer en precisering om hur 

teorierna samverkar och hur de tillsammans kommer att fungera i studien.  

1.5.4 Operationalisering, läromedelsteori 

Läromedelsteorin kommer att ha fokus på det sista av perspektiven, som förklarades i kapitel 

1.5.1, det vill säga det funktionella perspektivet. Att fokusera på det funktionella perspektivet 

blir naturligt då studien ämnar undersöka hur framställningen av människor av olika etnicitet 

görs i läroböcker. Det funktionella perspektivet går in i alla frågor som ställts upp till studien, 

exempelvis i den första forskningsfrågan om hur framställning görs av människor med olika 

härkomst, etnicitet eller kulturer. Perspektivet kommer vara till hjälp för att förstå funktionen 

med innehållet i läroböckerna, exempelvis i hur en framställning om samerna görs, vilken 

kunskap som förmedlas genom läroboken. För den andra frågeställningen om hur ”vi” och ”de 

andra” framställs komer perspektivet vara till hjälp för att exempelvis avläsa skillnader mellan 

”vi” svenskar och ”de andra” från Asien i läroböckerna. För den tredje frågeställningen om hur 

läroböckernas funktion är relaterat till varandra är ett exempel hur en viss etnicitet framställs. 

Det kan göras på ett sätt i lärobok A men görs på ett annat sätt i lärobok B och C. Vilket är 

innehållet som skiljer läroböckerna åt i deras funktion att förmedla kunskap till elever? Det 

funktionella perspektivet kommer hjälpa till att upptäcka skillnaderna mellan läroböckernas 

innehåll.  

1.5.5 Operationalisering, postkolonial teori 

Den postkoloniala teorin kan se spretig ut, den består av ett flertal begrepp vilka ska komplettera 

varandra och ge olika dimensioner i analysarbetet, både i ett historiskt som ett samtida 

perspektiv. De olika begreppen är styrande på olika sätt, exempelvis kommer orientalism 

användas för att i läroböckerna kunna avtäcka de historiska idéerna om ett europeiskt 

maktcentrum och det tolkningsföreträde om vad som anses vara fördelaktigt och inte. Det ger 

en dimension i att kunna ta reda på vad och hur det i läroböckerna skapar eller framställer ett 

”vi” och ”de andra” i en form av hierarkiskt system idag. Begreppet etnicitet kommer användas 

för att avläsa markörer för vad en etnicitet är enligt läroböckerna. Exempelvis kan det vara 

kläder, språk, mat och annat som förklaras vara förknippat med en viss kultur eller etnicitet, det 

vill säga det som skiljer ”vi” och ”de andra” åt. Det kan också ses som exempel på hur studiens 
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första och andra frågeställning undersöks. Eftersom exemplen både visar hur en framställning 

kan göras och för att förstå om det görs en uppdelning mellan ”vi” och ”de andra”. Studiens 

tredje frågeställning om hur framställningar skiljer mellan läroböcker används för att undersöka 

om det faktiskt görs olika framställningar i läroböcker. Exempelvis att människor från Balkan 

framställs på ett sätt i lärobok A men på ett annat i läroböckerna B och C.  

Begreppet eurocentrism ger en dimension i analysen att kunna avläsa om västerländsk eller 

europeisk kultur framställs som mer fördelaktig, eller bättre gentemot andra kulturer. 

Exempelvis att europeiska stater framställs som bättre, som mer avancerade än stater i 

exempelvis Asien eller Afrika snarare än vissa specifika diskurser. Ett mer specifikt exempel 

på det kan vara att stater som står utanför den västerländska sfären är odemokratiska eller 

diktaturer och att det framställs tillsammans med en viss kultur. Begreppet ska även användas 

till att avtäcka om mindre fördelaktiga drag från västerlandet eller Europa inte tas upp i 

läroböckerna men att det som inte tas upp om västerländerna lyfts fram från andra kulturer och 

stater. 

Begreppet rasifiering kommer används för att avläsa om människor från andra kulturer med en 

annan hudfärg än den i västvärlden normerade ljusare hudfärgen framställs som annorlunda. 

Några exempel kan vara att det finns fysiska eller mentala skillnader beroende på en individs 

hudfärg. Det kan också vara att de med annan hudfärg än vit framställs som exkluderade på 

något sätt eller att de menas ha ett mindre människovärde. Användningen av begreppet kommer 

vara specifik till att kopplas ihop med biologiska skillnader som framställs bero på grund av 

exempelvis hudfärg.  

Begreppet vithetsnorm kommer fungera till att få ett bredare perspektiv vid avläsningen om det 

i läroböckerna framställs att det finns strukturer som gynnar människor med vit hudfärg. 

Exempelvis att ha ett typiskt svenskt namn gör det enklare att få komma på arbetsintervju när 

ett namn som förknippas till andra delar av världen gör det svårare. Det kan också vara andra 

situationer i det vardagliga livet som exempelvis möjligheter som att få tillgång till en viss 

utbildning eller att få möjlighet till att hyra en bostad. Begreppen används även för att kunna 

göra avläsningar om det finns en svensknorm till en svensk kontext som ger svenskar en högre 

status i samhället. Begreppet kommer också att användas för att kunna avläsa om det sker 

diskrimineringar av människor som inte kategoriseras som svenskar i läroböckerna. 
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1.5.6 Teoriernas samverkan 

Teorierna samverkar på ett sådant sätt att läromedelsteorin gör det möjligt att kunna analysera 

vilken kunskap det är som förmedlas vidare till eleverna genom läroböckerna om människor 

med olika etniciteter. För att förstå om om den kunskapen kan tolkas som diskriminerande, 

kränkande eller att det skapar ett ”vi” och ”de andra” behövs ytterligare teori. Där kommer den 

postkoloniala teorin in och tillsammans går det att undersöka om det görs diskriminerande 

framställningar eller reproduktioner i läroböckerna. Den postkoloniala teorin och 

begreppsapparaten är nödvändiga för att kunna upptäcka och avläsa dessa diskriminerande och 

eventuellt problematiska framställningarna och reproduktionerna. Teorin ska även ge möjlighet 

till att se om äldre föreställningar än idag framställs och reproduceras i läroböckerna. Denna 

samverkan mellan teorierna ska även ge möjligheten till att undersöka om det görs ett ”vi” och 

”de andra”. Samt att teorierna möjliggör att kunna jämföra framställningarna mellan 

läroböckerna.  

1.6 Metod 

I detta kapitel kommer metoden som användas i studien presenteras, som används för att kunna 

uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna. För att lyckas kommer det i studien att 

användas av en kvalitativ textanalys. 

1.6.1 Textanalys: Kvalitativ textanalys 

I studien görs en kvalitativ analys, mer specifikt en kvalitativ textanalys, beskriven av Pär 

Widén. En kvalitativ analys kan kort förklaras att forskaren gör en systematisk genomgång av 

sitt undersökningsmaterial. Den systematiska genomgången innefattar dessutom att forskaren 

är aktiv med undersökningsmaterialet. Att vara aktiv innebär att forskaren arrangerar sitt arbete, 

som att organisera materialet, göra kategoriseringar, bryta ner undersökningsmaterialet för att 

kunna göra sammanställningar, finna mönster och senare dra slutsatser.49  

Att göra en kvalitativ textanalys betyder att forskaren använder texter som grund för 

undersökningen, i detta fall är det läroböcker. Widén förklarar att en kvalitativ textanalys 

innebär att man gör en undersökning av de övergripande samhälleliga strukturerna, men för den 

här studien innebär det att undersökningen görs på de framställningar som görs i läroböckerna. 

Han förklarar vidare att bakgrunden är hermeneutiskt, vilket kommer från grekiskans hermes, 

                                                 
49 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert. Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Handbok i kvalitativ 
analys. Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (red.) 16 – 43. Stockholm: Liber, 2015. S. 34 – 35. 
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som betyder ungefär att tolka eller att förklara. När en gör textanalyser går det ut på att läsa 

materialet som undersöks, skapa sig en förståelse och göra tolkningar, antingen med fokus på 

författaren eller forskarens tolkning av texten.50 Metoden kompletteras med den hermeneutiska 

handlingsprincipen, spiralen. Spiralen är en metafor för att det sker en fördjupning av 

förståelsen för texten genom flera genomläsningar vilket kommer vara utgångspunkten för 

metoden som genomsyrar undersökningen.51  

Widén förklarar att analysmetoden har tre olika dimensioner, den första dimensionen handlar 

om att göra en undersökning av upphovsmannen, ”skola, rektor, lärare” eller textförfattare. Den 

andra dimensionen har fokus på textens form och budskap. Analysmetodens tredje dimension 

är mer övergripande, som att forskaren gör en analys av den samhälleliga strukturen för att 

förstå vilka normer eller kulturer som är närvarande i formandet av läroböckerna. Det är den 

andra dimensionen som är relevant för studien som har fokus på textens form och budskap, 

vilket menas att analysen kommer att utgå från läroböckerna och dess innehåll och hur 

framställningar av exempelvis etniciteter, individers härkomst eller kulturer görs. Det kan också 

vara att analysera olika språkliga begrepp som förekommer eller som inte förekommer i 

framställningarna som görs i läroböckerna.52  

I analysen kommer innehållet i läroböckerna tolkas och värderas om vad som kan vara en 

problematisk framställning. En saklig framställning kan förklaras att texterna i läroböckerna 

utifrån teorin för uppsatsen inte tolkas göra uttryck för diskriminering av exempelvis en 

etnicitet. En problematisk framställning är när det i läroböckernas texter kan med hjälp av teorin 

tolkas att innehållet är diskriminerande. Ett konkret exempel är om det i en lärobok görs en 

framställning att människor från Afrika är okultiverade, lata eller ointelligenta. En sådan 

framställning skulle utifrån teorin tolkas som problematiskt utifrån flera begrepp, som 

eurocentrism och orientalism. Utifrån begreppet eurocentrism kan en tolkning vara, att 

framställningen som görs i läroboken menar att afrikaners kultur är underordnad en mer 

utvecklad europeisk kultur. Utifrån begreppet orientalism kan framställningen tolkas till att 

européer och västerlänningar framställs att ha makten till att bestämma vilken sanning som ska 

råda om människor från Afrika. Exempelvis som okultiverade, lata eller ointelligenta. Vad mera 

som kan vara problematiska framställningar är sådana om ”vi” och ”de andra”. Ett exempel på 

                                                 
50 Widén, Pär. Kvalitativ textanalys. I Handbok i kvalitativ analys. Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (red.) 
176 – 193. Liber. Stockholm. 2015. S. 176 – 178. 
51 Westlund, Ingrid. Hermeneutik. I Handbok i kvalitativ analys. Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (red.) 71 
– 89. Liber. Stockholm. 2015. S. 80. 
52 Widén, Pär. Kvalitativ textanalys. I Handbok i kvalitativ analys. Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (red.) 
176 – 193. Liber. Stockholm. 2015. S. 178 – 180. 



 

16 
 

en sådan framställning kan vara att det i en lärobok görs skillnad mellan svenskar och irakier 

beroende på exempelvis kulturella faktorer som språk eller religion. 

1.6.2 Operationalisering, textanalys 

När en studie görs är det viktigt, speciellt vid en kvalitativ studie att det råder klarhet i hur 

forskaren gått tillväga i undersökningen, här kommer metodens användning förtydligas. Arbetet 

har lagts upp enligt den hermeneutiska spiralen som nämndes i delkapitlet ovan. Det första 

steget är att läsa igenom materialet, först en gång övergripande lärobok för lärobok för att få en 

första anblick om vad som tas upp i läroböckerna. I det första steget ses innehållsförteckningen 

över efter intressanta huvudkapitel och underkapitel, för att finna potentiella teman att göra 

analysen utifrån. Även registret kommer ses över efter vissa ord, exempelvis, flykting, 

assimilering eller etnicitet. En del av det första steget är att arrangera arbetet, det görs för att 

göra det enklare att hantera allt material från läroböckerna. Det görs även för att kunna finna 

eventuella mönster mellan läroböckerna, för att kunna göra tolkningar och senare dra slutsatser.  

I det andra steget görs en djupare, mer kritisk läsning av de delar i läroböckerna som bedömdes 

som intressanta för studien i det första steget. Varje lärobok kommer i detta steg av analysen 

att göras var för sig för att kunna plocka ut det innehåll som bedöms intressant för studien, 

utifrån syftet samt frågeställningarna. Analysarbetet påbörjas i det här steget utifrån teorierna 

som är satta för den här undersökningen. Det görs genom att kritiskt granska de kapitel, 

underrubriker och ord i registret som bedömdes intressanta i analysprocessens första steg. I 

analysprocessens andra steg undersöks exempelvis om vissa etniciteter framställs på ett 

stereotypt sätt. Eller om det sker en inkludering eller exkludering mellan minoritetsgrupper och 

majoritetsgruppen, det vill säga om det görs en uppdelning mellan ”vi” och ”de andra”. Vad 

mer som görs i detta steg är att med den postkoloniala teorins hjälp finna de teman som analysen 

utgår ifrån, vilka teman som analysen utgår från det är kan läsas i början av resultat och 

analyskapitlet. 

I det tredje steget kommer den kritiska granskningen fördjupas ännu mera, den görs genom 

ytterligare analys för att kontrollera om något väsentligt missats från läroböckerna. I detta steg 

görs också en jämförelse mellan läroböckerna, vilket betyder att det kommer göras en 

jämförande analys mellan läroböckerna för varje tema. I den analysen kommer det att lyftas 

fram innehåll från läroböckerna som är gemensamt samt innehåll som skiljer läroböckerna åt. 
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1.7 Studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

I det här avsnittet diskuteras studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Det vill säga 

hur trovärdigt resultatet kommer att vara, hur pålitligt resultatet är, som kortfattat kan förklaras 

hur väl det går att följa undersökningsprocessen. Studiens överförbarhet diskuteras också vilket 

förklaras hur väl det går att använda studiens resultat för att göra generaliserande slutsatser. 

1.7.1 Studiens trovärdighet och pålitlighet 

På grund av studiens kvalitativa karaktär finns det inget säkert sätt att säkerställa att den 

tolkning som görs av läroböckernas framställningar den mest rätta analysen. Det går till skillnad 

mot kvantitativa studier inte att göra en exakt likadan mätning där experiment görs med hjälp 

av diverse mätinstrument, dessa instrument möjliggör att kunna göra samma studie likadant. 

Det beror på studiens natur, att det inte finns några kvalitativa forskningsinstrument som kan 

användas för att pröva en forskningsfråga i en likadan forskningsmiljö och få ut samma svar. 

Vad forskaren som gör studien kan göra är att vara tydlig med sin redovisning om hur studien 

genomförts. Detta för att förvissa sig om att läsaren kan känna sig trygg med att den ”kvalitativa 

data producerats och kontrollerats i överenskommelse av god praxis”.53  

1.7.2 Studiens överförbarhet 

Studiens överförbarhet handlar om hur väl det resultat som framkommer ur analysen går att 

göra generaliseringar av. Denscombe förklarar varför en direkt överförbarhet i en kvalitativ 

studie inte är möjlig att genomföra. Han menar att det är det egna jaget i studien som gör det 

omöjligt. Detta eftersom jaget går in med en viss uppsättning erfarenheter och värderingar till 

studien, erfarenheter och värdering vilka förmodligen är olik andra människors. Det gör att 

forskarens egen världsbild om synen om ”de andra” mycket troligt skiljer sig mot andra 

människors erfarenheter.54 Det betyder att forskarens bakgrund gör att hen inte kan med sin 

egen unika förförståelse dyka ner i forskningsmaterialet, som en person med en annan 

bakgrund. En bakgrund som kan innefatta att en annan person har en annan etnicitet än 

forskarens och som kan ha varit utsatt för diskriminering och rasism. Forskaren ska göra sitt 

yttersta när hen går in för en studie, att ha ett öppet sinne utan förutfattade meningar. Istället 

ska forskaren låta bakgrunden vara förförståelsen och teorierna vara verktygen för analysen. 

                                                 
53 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 4 
uppl. Studentlitteratur. Lund. 2018. S. 386 – 388 och 419 – 421. 
54 ibid. S. 422. 
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1.8 Avgränsning och materialurval 

Här förklaras vilken avgränsning som är satt för studien i form av vilka läroböcker som mött 

vissa uppsatta kriterier. Vidare sker en presentation av de läroböcker som sedan valts ut efter 

dessa uppställda kriterier.  

1.8.1 Avgränsning 

Urvalet av läroböcker till studien har genomgått en kravlista som jag själv ställt upp för att 

kunna avgränsa vilka läroböcker som skulle kunna bli aktuella till den här studien. Det ställdes 

upp tre olika krav. 1) Läroböckerna ska vara framtagna för gymnasieskolan. 2) Läroböckerna 

ska vara producerade med den senaste läroplanen Lgy11 i åtanke 3) Läroböckerna ska vara 

riktade mot samtliga kurser inom samhällskunskap på gymnasiet, det vill säga kurserna 1, 2 och 

3. Det sista kravet ställdes för att kunna få ut så mycket innehåll från läroböckerna att analysera 

som möjligt.  

Avgränsningen är också satt till att enbart undersöka i läroböcker hur det i text framställer 

människor av olika härkomst, etniciteter och kulturer. Urvalet är sex olika läroböcker och i 

delkapitlet nedan kommer dessa närmare att presenteras. Läroböckerna kommer från tre olika 

förlag, Liber, Gleerups och NA förlag.  

1.8.2 Materialurval 

Från Liber har läroboken: Vårt samhälle: Samhällskunskap 1, 2 och 355 valt ut som författats 

av Gunilla Rundblom och Leif Berg. De presenteras som lärare vilka har många års 

yrkeserfarenhet samt skrivit flertalet läroböcker.56 Vårt samhälle presenteras som en lärobok 

vars utmärkande drag är att den har lättlästa men resonerande texter, ger konkreta exempel, har 

ett medborgarperspektiv, ger historiska bakgrunder samt ger ifrågasättande uppgifter. Vårt 

samhälle har enbart utkommit i en upplaga 2014, det är alltså ett relativt nytt läromedel.57 

Också från Liber har läroboken Zigma: samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 358 mött kriterierna 

som författats av Bengt-Arne Bengtsson som presenterar som en läromedelsförfattare och själva 

läroboken i sig presenteras som en klassiker. Zigma 123 har utkommit i tio upplagor och 

                                                 
55 Läroboken kommer hädanefter att nämnas som, Vårt samhälle. 
56 Liber. https://www.liber.se/Gymnasium/Gymnasiegemensamt-och-
hogskoleforberedande/Samhallskunskap/Samhallskunskap-1a1/Kurslaromedel/Vart-samhalle/. (hämtad 2019-02-
13) 
57 Rundblom, Gunilla och Berg, Leif. Vårt samhälle Samhällskunskap. 1, 2 och 3. 1 uppl. Liber. Stockholm. 
2014. 
58 Läroboken kommer hädanefter att nämnas som, Zigma 123. 
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läromedlet beskrivs att ha både bredd och djup i innehållet.59 Den upplaga som kommer 

undersökas för den här studien är den senaste tionde upplagan, som nådde marknaden 2017.60 

Ett tredje läromedel har också valts från Libers förlag, det är Libers samhällskunskap 123,61 

den är författad av Daniel West som presenteras som lärare i samhällskunskap och filosofi. 

Läromedlet beskrivs som resonerande som uppmanar eleven till reflektion, de har ett kritiskt 

samhällsvetenskapligt angreppssätt, läroboken ger faktapåståenden i ett meningsbärande 

sammanhang där eleverna ges möjlighet att pröva sina egna uppfattningar mot andras.62 

Upplagan som kommer undersökas är den senaste, det vill säga upplaga två vilken kom ut på 

marknaden 2018.63 

Från förlaget Gleerup har läroboken Arena 123 valts ut, den är författad av Lars-Olof Karlsson 

som presenteras som en person med lång erfarenhet av läraryrket.64 Läroboken presenteras ha 

ett klassiskt upplägg med en tydlig struktur, med bilder som levandegör innehållet, med 

spännande fördjupningar och att den har ett aktuellt innehåll. Det ger eleverna verktyg för att 

självständigt kunna genomföra analyser.65 Den upplaga som kommer undersökas är nummer 

två vilket också är den senaste, den kom ut på marknaden 2014.66 

Också från Gleerup har Reflex 123 valt ut, den är författad av Hans Almgren och presenteras 

som en erfaren läroboksförfattare som också är gymnasielärare.67 Läromedlet presenteras ha ett 

enkelt men berättande språk, innehållande ett inspirerande och flexibelt material som bjuder in 

till debatter och innehållande caseövningar där eleverna möjliggörs att ta ställning.68 Den 

upplaga som kommer undersökas är den senaste och det är den andra upplagan som utkom 

2017.69 

                                                 
59 Liber. https://www.liber.se/Gymnasium/Gymnasiegemensamt-och-
hogskoleforberedande/Samhallskunskap/Samhallskunskap-1b/Kurslaromedel/Zigma/#furtherdescription. 
(hämtad 2019-02-13) 
60 Bengtsson, Bengt-Arne. Zigma: samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3. 10 uppl. Liber. Stockholm. 2017. 
61 Läroboken kommer hädanefter att nämnas som, Libers samhällskunskap. 
62 Liber. https://www.liber.se/Gymnasium/Gymnasiegemensamt-och-
hogskoleforberedande/Samhallskunskap/Samhallskunskap-1a1/Kurslaromedel/Libers-samhallskunskap/. 
(hämtad 2019-02-13) 
63 West, Daniel och Hedengren, Uriel. Libers samhällskunskap 123. 2 uppl. Liber. Stockholm. 2018. 
64 Gleerup. https://www.gleerups.se/forfattare/lars-olof-karlsson-a10821. (hämtad 2019-02-13) 
65 Gleerup. https://www.gleerups.se/laromedel/gymnasium-och-vuxenutbildning/samhallskunskap/arena. 
(hämtad 2019-02-13) 
66 Karlsson, Lars-Olof. Arena 123 Samhällskunskap för gymnasiet. 2 uppl. Gleerup. Malmö. 2014. 
67 Gleerup. https://www.gleerups.se/forfattare/hans-almgren-a10441. (hämtad 2019-02-13) 
68 Gleerup. https://www.gleerups.se/laromedel/gymnasium-och-vuxenutbildning/samhallskunskap/reflex. 
(hämtad 2019-02-13) 
69 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan och Nilsson, Erik. Reflex 123 Samhällskunskap för 
gymnasieskolan. 2 uppl. Gleerups. Malmö. 2017. 
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Den sista boken som undersöks är, Perspektiv på samhället 1–3,70 från NA förlag och är 

författad av Johan Eriksson som är samhällsvetare och författare.71 Boken förklaras vara lättläst 

med faktakunskaper tagna ur elevernas vardag, med många aktiverande inslag som ska främja 

elevdiskussioner. Den presenteras innehålla granskningar för att utveckla elevernas 

medborgarkompetens, men läromedlets tyngdpunkt förklaras vara frågor som rör källkritik, 

integritets- och öppenhetsfrågor i ett informationssamhälle.72 Läroboken finns i en första 

upplaga och den kom ut på marknaden år 2017.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Läroboken kommer hädanefter att nämnas som, Perspektiv på samhället. 
71 NA förlag. 2019. https://naforlag.se/profil/19/johan-eriksson. (hämtad 2019-02-13) 
72 NA förlag. 2019. https://naforlag.se/laromedel/9789188229076/perspektiv-pa-samhallskunskap-1-3. (hämtad 
2019-02-13) 
73 Eriksson, Johan, Thornström, Peggy och Kesselfors, Jenny. Perspektiv på samhället 1-2-3. NA förlag. Lund. 
2017. 
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2 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag beskriva urvalsprocessen om vilket innehåll från läroböckerna som 

analyseras samt hur de olika teman som analysen bygger kring vuxit fram. Efter det kommer 

analysen och den följer de olika teman som framkommit genom nämnda urvalsprocess.  

2.1 Urvalsprocess i materialet och teman 

Delarna i läroböckerna som valts ut för undersökning kommer från genomläsningar som sedan 

resulterat i fem olika teman. Dessa teman växte fram med hjälp av den postkoloniala teorin och 

metoden för kvalitativ textanalys. Vad som gjordes var en första genomläsning av läroböckerna 

enligt den kvalitativa textanalysens första steg, att titta på rubrikerna. Tillsammans med den 

postkoloniala teorin det varit möjligt att avgränsa vilka kapitel och delar i läroböckerna som är 

av intresse för studien. De teman som framkommit efter att den första övergripande 

genomläsning av läroböckerna är. 1) Individen och grupper i samhället. 2) Demokrati och 

diktatur. 3) Invandring och integration. 4) Internationella relationer. 5) Kriminalitet.  

Tema 1) Vad som fanns var att för temat, individen och grupper i samhället, ingår allt under ett 

paraply som innefattar just individer och grupper i ett samhälle, med ett fokus på det svenska 

samhället. I temat blir det tydligt att analysera begrepp som etnicitet, europé, västerlänning, 

människor från Asien eller Afrika. Hur framställs individer och grupper, ges dem 

diskriminerade värden och eller egenskaper utifrån den postkoloniala teorin. 

Tema 2) För temat, demokrati och diktatur är det de kapitel i läroböckerna som tar upp och 

förklarar olika typer av statsskick som kommer analyseras. I analysen undersöks om 

stater/nationer framställs som demokratier eller diktaturer på grund av en viss kultur. I studien 

undersöks även vart världens demokratier och diktaturer återfinns enligt läroböckerna. 

Analysen kommer utgå från teorierna som är valda för uppsatsen.  

Tema 3) Temat invandring och integration innefattar även begrepp som migration och 

assimilation. För temat kommer det analyseras hur framställningar görs av migranter och 

invandrare i läroböckerna utifrån teorierna för uppsatsen. 

Tema 4) I temat för internationella relationer ligger fokus på de konflikter som kan uppstå inom 

och mellan stater. Vilka i läroböckerna framställs som skurk, offer eller som hjältar. Ges stater, 

grupper eller individer sådana epitet utifrån teorierna för uppsatsen. Görs det framställningar i 

läroböckerna om ett Europa och västvärlden som bättre än andra världsdelar. 
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Tema 5) Temat kriminalitet kommer analysera hur kriminalitet och brott framställs, exempelvis 

vilka det är som framställs som brottslingar. Är det människor av en viss härkomst och etnicitet, 

vilka typer av brott görs av de som framställs som kriminella i läroböckerna. 

Det ska också nämnas att urval gjorts i läroböckernas innehåll kopplade till de olika teman som 

växte fram. Att göra det urvalet har varit nödvändigt för att dels, hinna skriva uppsatsen, dels 

för att få ner den totala mängden innehåll från läroböckerna att analysera för att inte överskrida 

det maximala sidantalet för uppsatsen. Urvalet har även gjorts för att kunna återge innehåll som 

är återkommande i flera läroböcker, samt för att kunna ge exempel där innehållet är annorlunda. 

Det ytterligare urvalet har alltså gjorts utifrån. 1) Tidsaspekten. 2) Det maximala sidantalet. 3) 

För att kunna visa innehåll som är återkommande och att kunna ge några exempel där innehållet 

i läroböckerna skiljs åt. 

2.2 Tema: Individen och grupper i samhället 

Först kan det konstateras att innehållet i de olika läroböckerna kan skilja sig mycket åt, dock 

finns det flera gemensamma nämnare som återkommer i flera av läroböckerna. Först 

presenteras det innehåll som ofta är gemensamt mellan läroböckerna. 1) Att förklara olika typer 

av grupper som finns i samhället. 2) Reda ut begreppet etnicitet och kultur. 3) Att normer kan 

vara annorlunda mellan olika grupper i samhället. Sedan presenteras innehåll som skiljer 

läroböckerna åt. 

I de flesta läroböckerna förklaras vad som skiljer grupper åt, ibland handlar det om att förklara 

vilken en individs så kallade primärgrupp består av. Andra begrepp för att förklara samma 

fenomen är majoritetsgrupp eller majoritetskultur. Primärgruppen är den närmaste familjen och 

dennes vänner som individen främst påverkas av i form av regler, normer och värderingar. Även 

sekundärgrupper, subgrupper eller subkulturer förklaras i flera av läroböckerna oftast i formen 

av människor som har ett gemensamt intresse som exempelvis en viss musiksmak eller 

motorcyklar. Dessa begrepp gör ingen framställning av eurocentrism, rasifiering, vithetsnorm 

eller annan diskriminering gentemot människor som identifierar sig till fler kulturer än den 

svenska. 

I läroboken, Vårt samhälle, förklaras att människor kan placeras i grupper utan att tillfrågas. 

Exempelvis människor som flyttat till Sverige placeras i en invandrargruppen.74 Det är inget 

                                                 
74 Rundblom, Gunilla och Berg, Leif. Vårt samhälle Samhällskunskap. 1, 2 och 3. 1 uppl. Liber. Stockholm. 
2014. S. 201. 
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unikt för läroboken Vårt samhälle och görs även i Arena 123.75 Dessa framställningar har inte 

tolkas som uttryck för exempelvis, eurocentrism, rasifiering eller vithetsnorm. Eftersom det i 

läroböckernas framställningar inte görs några antydningar att diskriminera människor beroende 

på deras etnicitet, hudfärg, härkomst eller kulturella bakgrund. Dock skapar dessa 

framställningar ett ”vi” svenskarna och ”de andra” invandrarna som kan ses som exkluderande, 

vilket bör tolkas som problematiskt. Exempelvis utifrån Said, som menade att den dominerande 

civilisationen har makten att bestämma sanningen om hur andra civilisationer och människor 

ses på. Det gör att det eventuellt kan ske en rangordning av människor på sådant sätt att de som 

kommit till Sverige automatiskt placeras i en grupp som, invandrarna. Funktionen med 

framställningen i läroböckerna ska förmodligen inte tolkas vara att skapa ett ”vi” och ”de 

andra”. Eller att rangordna de människor som kommit till Sverige då framställningen som görs 

inte utifrån teorin tolkats som diskriminerande. 

I andra läroböcker som Libers Samhällskunskap, förklaras också en typ av ”vi” och ”dom”-

grupper men utan att göra en framställning av människors härkomst. Det gör att beskrivningen 

tolkas som mer inkluderande än exkluderande.76 I Reflex 123, tolkas också förklarningen 

mellan ”vi” och ”dom”-grupper som mer inkluderande. I läroboken används ett porträtt om en 

flicka som identifierar sig som svensk, men som också är etnisk albanska med sekulära 

muslimska värderingar.77 Tolkningen är att i Reflex 123, utmanas vad som är typiskt svenskt 

och gör en svensk identitet mer inkluderande. Detta eftersom framställningen inkluderar 

människor från andra delar av världen som svenskar. Tolkningen kan stärkas av begreppet 

invandrargrupp inte används. Framställningarna i läroböckerna ska nog inte tolkas som att det 

är uttryck för eurocentrism, det vill säga att en kultur anses bättre än en annan. 

Framställningarna bör inte heller tolkas som uttryck för rasifiering, det vill säga att ens hudfärg 

avgör om ens identitet som svensk då hudfärg inte nämns som en faktor för att vara svensk. 

Framställningarna bör inte heller tolkas till att det görs rangordningar av människor, att 

exempelvis svenskar anses bättre än somalier, då det görs några sådana framställningar i någon 

lärobok.  

Vad som bör analyseras är framställningen om vad som anses vara typiskt svenskt. I två av 

läroböckerna görs en sådan framställning, som kan skapa ett ”vi” och ”de andra” utifrån frågan 

om vad som är svenskt. I Arena 123 står det, ”Om man utomlands får frågan ”Hur är en typisk 

                                                 
75 Karlsson, Lars-Olof. Arena 123 Samhällskunskap för gymnasiet. 2 uppl. Gleerup. Malmö. 2014. S. 29. 
76 West, Daniel och Hedengren, Uriel. Libers samhällskunskap 123. 2 uppl. Liber. Stockholm. 2018. S. 111. 
77 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan och Nilsson, Erik. Reflex 123 Samhällskunskap för 
gymnasieskolan. 2 uppl. Gleerups. Malmö. 2017. S. 44. 
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svensk?” skulle de flesta av oss beskriva normen”.78 Vad som framställs är att den som skulle 

beskrivas förmodligen inte är en invandrare, det kan tolkas att framställningen menar till att den 

som kommer beskrivas som svensk troligen är blond och blåögd. Förklarningen som ges i 

läroboken är att det ofta beror på den dominerande normen i ett samhälle, det vill säga vilka 

som är majoritet i samhället.79 I Perspektiv på samhället stereotypiseras den typiska 

svenskheten till att vara blond, blåögd, konflikträdd och att vara tystlåten. Vad som framgår av 

läroboken är att själva stereotypiseringen, eller jakten på svenskheten exkluderar ”de andra”, 

vilket bör tolkas som problematiskt. ”De andra” blir de som inte passar in i mallen för vad som 

är svenskt.80 Den exkludering som framställs sker även i de andra läroböckerna, den verkar visa 

på en samhällsstruktur som verkar just exkluderande mot de som inte passar in i mallen. 

Framställningarna bör inte tolkas som rasifierande mot ”de andra”, dock kan framställningen 

tolkas vara det mot en svensk etnicitet. En sådan tolkning kan göras om läroboken, Perspektiv 

på samhället, då svenskar förklaras ha vissa fysiska samt mentala egenskaper, en framställning 

som inte görs om andra etniciteter. Svenskars egenskaper kan dock inte påstås framställas som 

negativa, det som görs är en inkludering och exkludering, där de som uppfattas vara svenskar 

enligt normen är de inkluderade. Framställningarna kan tolkas utifrån begreppet vithetsnorm, 

att de som hamnar i den exkluderade gruppen inte ges samma möjligheter i Sverige som 

svenskarna. Saids förklarning gör att det kan tolkas att framställningen i läroböckerna är att det 

kanske görs en rangordning mellan svenskar, och ”de andra”, där svenskhet rangordnas högre. 

Funktionen med läroböckerna bör förmodligen inte tolkas till att syftet är att rangordna eller 

göra skillnad mellan svenskar och människor som migrerat till Sverige. Framställningen kan 

också kopplas ihop med begreppet etnicitet, att det finns saker som skiljer svenskar och ”de 

andra” åt, något som kan vara problematiskt. Något mera som bör tolkas som problematiskt är 

framställningen om en vithetsnorm där den ”svenska normen” ges företräde.  

Under den andra punkten om begreppet etnicitet, vilket är ett begrepp som tas upp i samtliga 

läroböcker och likställs ofta med kultur. I läroböckerna Arena 123, Zigma 123, Perspektiv på 

samhället, Reflex 123 görs en tydlig framställning att etnicitet är något som särskiljer människor 

i form av kulturella markörer, som är olika egenskaper som språk, religion, normer, värderingar 

eller geografisk härkomst. Markörerna förklaras i flertalet av läroböckerna fungera till att 

etniska grupper kan vara exkluderande mot andra grupper. Framställningen av markörer som 

                                                 
78 Karlsson, Lars-Olof. Arena 123 Samhällskunskap för gymnasiet. 2 uppl. Gleerup. Malmö. 2014. S. 20. 
79 ibid. S. 20. 
80 Eriksson, Johan, Thornström, Peggy och Kesselfors, Jenny. Perspektiv på samhället 1-2-3. NA förlag. Lund. 
2017. S. 74 – 75.  



 

25 
 

används i läroböckerna för att definiera en etnisk grupp, bör inte tolkats vara problematiska 

utifrån teorin. Detta eftersom etniciteter inte exemplifieras med stereotypa föreställningar. 

Eurocentrism, rasifiering, antydningar om vithetsnorm, eller rangordningar har alltså inte 

kunnat tolkats förekomma i analysen om framställningen av etniciteter i läroböckerna. Något 

som kunnat tolkas som problematiskt är framställningarna om etniska grupper som agerar 

exkluderande, dock förklaras det samtidigt att alla etniska grupper är exkluderande mot 

varandra. Då kan inte exempelvis Saids teori inte förklara att det finns en dominerande 

civilisation, som har möjligheten att bestämma sanningen om andra etniciteter eftersom. Detta 

eftersom alla etniciteter exkluderar varandra.  

I den tredje punkten om normer, att normer framställs som olika mellan grupper. I läroboken 

Vårt Samhälle, framställs det att normer är annorlunda beroende på varifrån någon kommer.81 

I Perspektiv på samhället tas det upp att normer är annorlunda beroende på etnicitet.82 Att 

normer är annorlunda mellan grupper kan inte menas vara någonting märkligt och det har inte 

tolkats att det i läroböckerna framställs att vissa normer kopplas ihop med en viss etnicitet. Inte 

heller har någon nationalitets normer framställs att vara företrädande framför någon annan 

nations normer. I Arena 123 gör en framställning om att normer bestäms av 

majoritetsbefolkningen, i Sverige är det alltså etniska svenskar som är normgivande. Det 

förklaras i läroboken att det påverkar hur människor som inte tillhör normen ses på i ett 

samhälle. I läroboken ges även en uppmaning till eleverna att vara vaksamma och 

uppmärksamma på maktordningar i samhället. Istället för att döma människor utifrån grupper 

eller kategorier bör en istället se människan som individer.83 Det perspektivet hade varit 

önskvärt om det lyftes i de andra läroböckerna också. Framställningarna är i sig inte värderande, 

exempelvis att det svenska skulle framställas ha ett högre värde än det indiska även om det 

skrivs ut i läroböcker att majoriteten är normgivande. Något som blir problematiskt i 

framställningarna är uppdelningen mellan ”vi” svenskar som tillhör normen och ”de andra” 

som står utanför. Det kan nog inte tolkas att den svenska normen framställs ur exempelvis ett 

eurocentristiskt perspektiv som bättre, eller till och med överlägsen andra etniciteters normer. 

Läroböckernas funktion bör då inte tolkas vara att göra en framställning om en sanning att en 

svensk norm skulle vara bättre än andras normer.  

                                                 
81 Rundblom, Gunilla och Berg, Leif. Vårt samhälle Samhällskunskap. 1, 2 och 3. 1 uppl. Liber. Stockholm. 
2014. S. 196. 
82 Eriksson, Johan, Thornström, Peggy och Kesselfors, Jenny. Perspektiv på samhället 1-2-3. NA förlag. Lund. 
2017. S. 51 – 52.  
83 Karlsson, Lars-Olof. Arena 123 Samhällskunskap för gymnasiet. 2 uppl. Gleerup. Malmö. 2014. S. 21. 
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En annan del som är intressant att undersöka är hur framställningen om de nationella 

minoriteterna och andra minoriteter görs. I fyra av de undersökta läroböckerna nämns antingen 

samtliga nationella minoriteter eller att någon av de nämns vid något tillfälle. De nationella 

minoriteterna är, judar, samer, romer, sverigefinnar och tornedalingar.84 I Arena 123 nämns 

minoriteten samer, i kontexten av koloniseringen av Sápmi, samt i ett avsnitt om definitionen 

av olika etniska grupper. Andra minoritetsgrupper som nämns i läroboken är kurder och basker, 

dock nämns inte de övriga nationella minoriteterna.85 I Zigma 123 nämns samtliga nationella 

minoritetsgrupper, samerna framställs inte att vara Sveriges urfolk. Andra minoriteter som 

nämns i läroboken är serber, irakier och kurder.86 Även i Perspektiv på samhället nämns 

samtliga nationella minoriteter och det förklaras att de har ett särskilt skydd i enlighet med 

svensk lagstiftning.87 I Libers samhällskunskap nämns att samerna har speciella rättigheter och 

lyfter upp svårigheterna det kan finnas för en stat att följa dessa. Detta skrivs i relation mellan 

1700-talets idéer om naturrätten och de juridiska rättigheterna. Det är svårt att göra en generell 

analys utifrån vad som tas upp i läroböckerna eftersom det som framställs inte har tolkats som 

diskriminerande utifrån teorin. Det görs dock en form av ”vi” och ”de andra”, där exempelvis 

samerna nämns som samer och inte som svenskar, vilket kan vara problematiskt, då de 

exkluderas från att vara inkluderade som svenskar. Det kan även menas gälla övriga minoriteter 

som nämns i läroböckerna, dvs. det görs en exkludering av ”de andra” från att vara en del av 

svenskheten. Att tolka det till begreppet rasifiering eller vithetsnorm kan dock inte göras då det 

inte görs någon framställning av skillnader mellan svenskar och svenska minoritetsgrupper i 

läroböckerna utifrån hudfärg eller att svenskar ges förmåner som exempelvis samer inte får ta 

del av. 

Nu kommer två exempel som bedömts problematiska, vilka eventuellt också bör ifrågasättas 

varför de fått plats i läroböckerna. Kunskap om att etnicitet är något som kan separera 

människor från varandra finns redan från läroböckernas framställning. I Arena 123 gör den 

framställningen på ett speciellt sätt, ”Etnicitet innebär också att man huvudsakligen bildar 

familj, eller åtminstone uppmuntrar familjebildning, inom den egna gruppen”.88 Även om det 

inte görs en diskriminerande framställning om någon etnisk grupp kan det tolkas att 

                                                 
84 SFS 2009:724. 2§ Om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
85 Karlsson, Lars-Olof. Arena 123 Samhällskunskap för gymnasiet. 2 uppl. Gleerup. Malmö. 2014. S. 29. 
86 Bengtsson, Bengt-Arne. Zigma: samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3. 10 uppl. Liber. Stockholm. 2017. S. 
418 – 419.  
87 Eriksson, Johan, Thornström, Peggy och Kesselfors, Jenny. Perspektiv på samhället 1-2-3. NA förlag. Lund. 
2017. S. 53. 
88 Karlsson, Lars-Olof. Arena 123 Samhällskunskap för gymnasiet. 2 uppl. Gleerup. Malmö. 2014. S. 28. 
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framställningen i läroboken menar att det är så familjebildning bör gå till. Om det skulle vara 

funktionen med läroboken kan det tolkas utifrån teorin att det i läroboken, uppmuntras till att 

människor av olika kulturer och etniciteter inte bör mötas och skaffa familjer. Det kan eventuellt 

vara en framställning av eurocentrism, inte direkt som en form av hur begreppet är förklarat i 

teorin. Istället en tro på att den kultur en själv tillhör är överlägsen någon annan. Kanske är det 

en framställning om att olika kulturer inte går ihop och därför bör grupper exkludera varandra 

även om en rangordning av etniciteter inte framställs. Det kan eventuellt tolkas att inom de 

etniska grupperna görs egna rangordningar, där den egna etniciteten skattas högst. Oavsett vad 

funktionen med framställningen är, skapas det ett ”vi” och ”de andra”, vilket bör tolkas som en 

problematisk framställning. Även om framställningen i sig inte gör uttryck för att diskriminera.  

Det andra exemplet är från läroboken Vårt Samhälle, där frågan om vad som gör en till svensk 

tas upp. Den fråga som ställs till eleverna är, om de anser att det räcker med att ha ett svenskt 

personnummer eller medborgarskap för att kunna räknas som svensk? I läroboken förklaras att 

ett svenskt personnummer eller medborgarskap kanske inte räcker för att kunna definieras som 

svensk. Det krävs något mera som en särskild fostran, av bland annat språk, kultur och 

värderingar.89 En sådan definition är direkt exkluderande och gör en tydlig avgränsning om 

vilka som är svenskar och vilka som är ”de andra”, vilket är problematiskt. Framställningen kan 

tolkas till att om någon inte är född av svenska föräldrar och uppfostrade på ett visst sätt kan 

den personen inte bli svensk, vilket kan vara en framställning om att det finns en vithetsnorm. 

En sådan tolkning gör det exklusivt att få vara en del av den svenska gemenskapen och att inte 

vara del av den är att vara exkluderad. Det är något som får ses som problematiskt inte bara 

utifrån framställningen som görs, men också i relation till skolans värdegrund. Utifrån vad Said 

skrev om rangordningar, är detta kanske ett tydligt exempel på där vissa krav måste uppfyllas 

för att kunna vara svensk. Kraven blir en måttstock på vilken fostran, värderingar som skattas 

högst, dock framställs inte en svensk fostran eller värderingar att skattas högre. En tolkning om 

att det görs en eurocentristisk framställning kan inte göras då en viss kultur inte framställs vara 

bättre. Framställningen kan inte heller tolkas till att det görs rasifiering, då det inte görs en 

framställning att människor med mörkare hudfärg skulle vara exkluderade eller rangordnade 

lägre. Lärobokens funktion är troligtvis inte att göra en inkludering och exkludering, dock görs 

framställningen att det kan tolkas på ett sådant sätt.  

                                                 
89 Rundblom, Gunilla och Berg, Leif. Vårt samhälle Samhällskunskap. 1, 2 och 3. 1 uppl. Liber. Stockholm. 
2014. S. 423 – 424. 
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2.3 Tema: Demokrati och diktatur 

Även för detta tema kan konstateras att det finns mycket innehåll från läroböckerna som är 

gemensamt. Både vad gäller vilka demokratier och vilka diktaturer som används som exempel 

i framställningarna. Precis som i föregående tema om, individer och grupper i samhället, finns 

det också för detta tema innehåll som är unikt för vissa läroböcker. För detta tema har två 

gemensamma nämnare plockats ut som är återkommande i flera läroböcker. 1) Västerlandet 

framställs som det område med de ”goda” demokratierna. 2) Stater som används som exempel 

för diktaturer återfinns genomgående utanför västvärlden. 

Det bör även nämnas att webbsidan Freedomhouse använts som verktyg för att ta reda på om 

en stat som används som exempel i läroböckerna räknas som en demokrati eller som en diktatur. 

Freedomhouse är en icke-statlig organisation som genomför undersökningar på hur väl stater 

uppfyller de demokratiska idealen, exempelvis civila rättigheter eller politisk frihet.90 

Den första gemensamma nämnaren framkom omgående i läroböckerna, genom att i de kapitel 

där demokrati förklaras och diskuteras är det nästan uteslutande västerländska demokratier som 

omnämns. I läroboken Arena 123 är det enbart västerländska länder som används som exempel 

på demokratier, i Zigma 123 gör en framställning att det enbart är i västerlandet som det finns 

välfungerade demokratier, även om Japan även nämns som en fungerande demokrati. I Libers 

samhällskunskap nämns ett utom-västerländskt land som demokrati, Indien. De stater som 

genomgående används som exempel på goda demokratier är länder som Sverige, USA, 

Tyskland och Australien medan det sällan sker att ett land som Indien nämns som en demokrati. 

Det kan tyda på att de framställningar om vart demokratierna finns är ett uttryck för 

eurocentrism. Dock blir en sådan tolkning utifrån teorin svår att göra då läroböckerna inte 

framställer västerländsk kultur eller västerländska stater som bättre än exempelvis Tunisien.  

I nästa punkt, om att de exempel på diktaturer som används nästan uteslutande tagits utanför 

västvärlden. Stater som frekvent förkommer som exempel för diktaturer är Nordkorea, Kuba, 

Kina och Ryssland. Stater som Iran och Saudi Arabien används som exempel på teokratier.91 I 

Libers samhällskunskap framställs till och med Nordkorea och Burma/Myanmar som brutala 

diktaturer.92 Att västerländska stater inte tas upp som exempel på diktaturer är inte konstigt, 

                                                 
90 Freedomhouse. 2018. https://freedomhouse.org/. 
91 Teokrati, enligt Nationalencyklopedins definition, ett statsskick där en gudomlig auktoritet fungerar som den 
yttersta legitimitetsgrunden i samhället. https://www-ne-
se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teokrati. (hämtad 2019-04-17) 
92 West, Daniel och Hedengren, Uriel. Libers samhällskunskap 123. 2 uppl. Liber. Stockholm. 2018. S. 160. 
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eftersom inga stater som ingår i paraplyet för den västerländska sfären enligt Freedomhouse, 

rankas som diktaturer. Att just stater som Nord Korea eller Kina ofta används som exempel är 

förmodligen ingenting konstigt, då det finns mätningar som visar att dessa stater inte lever upp 

till flertalet demokratiska ideal.93 Vad som däremot kan vara värt att fundera över är bristen på 

innehåll i läroböckerna om hur den demokratiska tillbakagången i Europa ser ut. Den tas enbart 

upp i Reflex 123, det nämns som ett problem under rubriken, Är demokratin hotat? I det stycket 

går att läsa, ”I Europa monterar länder som Polen och Ungern ned domstolar och myndigheter 

som skulle ha kontrollerat regeringens verksamhet men som i stället förvandlats till regeringens 

förlängda arm”.94 I just Reflex 123 kan det inte tolkas utifrån begreppet eurocentrism att det 

skulle finnas en funktion med att visa upp Europa från sina bästa sidor, att den europeiska 

kulturen skulle vara klanderfri. 

I de övriga fem läroböckerna nämns inte den demokratiska tillbakagången alls. Vad 

läroböckernas funktion med att inte nämna den demokratiska nedgången i Europa skulle kunna 

tolkas till begreppet eurocentrism. Att det inte finns en vilja till att göra framställningen om att 

den goda europeiska och demokratiska kulturen skulle kunna vara på nedgång. Funktionen av 

läroböckerna skulle i så fall möjligen kunna tolkas till att vilja ge kunskapen om det fria och 

demokratiska Europa. Samtidigt som funktionen åt andra hållet är att ge kunskapen om att 

förtryckarstaterna återfinns utanför västvärlden. Att det skulle vara funktionen med 

läroböckerna är förmodligen att dra det alldeles för långt.  

I några av läroböckerna görs ändå framställningar om att diktaturer är något som funnits i 

Europa. I Perspektiv på samhället och i Reflex 123 förklaras kort att Hitlers nazi-regim var en 

diktatur.95 I läroboken Vårt samhälle används nazi-regimen som ett av flera exempel på nutida 

diktaturer i Europa. Andra diktaturer som tas upp är Italien under Mussolini och Spanien under 

Franco. Det är alltså inget som tar upp mycket utrymme i läroböckerna, men det förekommer 

några exempel på tidigare diktaturer i Europa. Om det är en funktion med läroböckerna att 

skapa en sanning, likt det som förklaras av Said om det europeiska maktcentrumet, om makten 

att bestämma sanningen. I detta fall kan en tolkning vara att det skapas en sanning om att 

diktaturer är en historisk rest, för att visa att en diktaturkultur inte längre har fäste i Europa. 

Framställningen ska nog inte tolkas på det sättet och läroböckernas funktion är förmodligen inte 

                                                 
93 Se exempelvis: https://freedomhouse.org/. 
94 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan och Nilsson, Erik. Reflex 123 Samhällskunskap för 
gymnasieskolan. 2 uppl. Gleerups. Malmö. 2017. S. 148. 
95 Eriksson, Johan, Thornström, Peggy och Kesselfors, Jenny. Perspektiv på samhället 1-2-3. NA förlag. Lund. 
2017. S. 167. Och Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan och Nilsson, Erik. Reflex 123 
Samhällskunskap för gymnasieskolan. 2 uppl. Gleerups. Malmö. 2017. S. 158. 
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att ge kunskap om diktatur som en historisk rest. Det begränsade utrymmet i läroböckerna för 

detta beror mer troligt på att det hör till ämnet historia och att dessa delarna tas upp där. 

Fortfarande på temat diktaturer är det intressant att analysera när teokratier exemplifieras, där 

är staten Iran vanligast att använda och ibland Saudi Arabien. Iran nämns i läroböckerna Arena 

123, Reflex 123, Vårt samhälle och i Perspektiv på samhället. Saudi Arabien nämns som en 

teokrati i Vårt samhälle och nämns som en diktatur i Reflex 123. De framställningar som görs 

kan möjligen tolkas utifrån teorin att vara eurocentrism. Om den goda västerländska kulturen 

med demokratier som inte utför religiöst förtryck, men att det sker i muslimska länder? Troligen 

finns det ingen sådan funktion med de framställningarna som görs i läroböckerna, att mena att 

det finns en sådan sanning. Dock skapar sådana framställningar ett ”vi” och ”de andra” i form 

av västvärlden och den muslimska världen. 

Som en förlängning från föregående stycke kan det läsas i läroboken Zigma 123, ”Under senare 

år har den västerländska demokratin fler gånger hamnat på kollisionskurs med Islam, inte minst 

i Danmark och Sverige”.96 Denna kollision som framställs handlar om yttrandefrihet, det 

exempel som används är om det ska vara tillåtet eller förbjudet att göra avbildningar av Islams 

profet Muhammed. Att göra avbildningar av Muhammed är inte tillåtet enligt Islam. I läroboken 

ställs två frågor om detta, hur västerländska demokratier ska hantera en sådan kulturkollision. 

Samt om västländerna ska böja sig för Islam och införa speciella undantag i yttrandefriheten.97 

Vad framställningen i denna lärobok kan tolkas göra är att religionen Islam och demokratiska 

ideal skulle vara oförenliga. I läroboken används kursivering för orden Islam och 

kulturkollision, en tolkning som kan göras av framställningen är att, västerländsk kultur är 

demokratisk och muslimsk kultur är icke-demokratisk. De kan i så fall tolkas till att vara 

varandras motsatser, att muslimsk kultur skulle vara en sämre kultur, då den inte accepterar det 

demokratiska idealet, yttrandefrihet. Om framställningen ska tolkas på det sättet är det 

potentiellt eurocentrism men också att det eventuellt görs en rangordning av kulturer i 

läroboken. Det som också eventuellt görs, är en exkludering av muslimer, det vill säga ett 

skapande av ”vi” och ”de andra”, något som får ses som problematiskt. Om framställningen i 

Zigma 123 ska tolkas ha som funktion att framställa en västerländsk kultur till att ha bättre 

värderingar är ändå tveksamt. Funktionen ska nog inte tolkas till att ställa kulturer mot varandra, 

                                                 
96 Bengtsson, Bengt-Arne. Zigma: samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3. 10 uppl. Liber. Stockholm. 2017. S. 
126. 
97 ibid. S. 126. 



 

31 
 

eftersom det i framställningen inte skrivs att den västerländska kulturen skulle ha bättre 

värderingar. 

2.4 Tema: Invandring och integration 

För detta tema har det vart tvunget att pussla ihop delar från olika block, kapitel eller 

underrubriker från läroböckerna för att kunna få ihop empiriskt material att redovisa och 

analysera. Precis som i de två tidigare teman som redovisats och analyserats finns det innehåll 

i läroböckerna som är lika mellan läroböckerna. Två punkter har tagit fram som ofta 

förekommer vilka kommer redovisas innan innehåll som särskiljer läroböckerna åt 

presenteras.1) Människor med utländsk härkomst saknar i högre grad arbete, att det finns 

strukturer som aktivt diskriminerar och segregerar människor med utländsk härkomst. 2) Att 

människor med utländsk härkomst är en förlustaffär för det svenska samhället.  

I den första punkten, att människor med utländsk härkomst i högre grad saknar arbete nämns i 

både Vårt samhälle och i Libers samhällskunskap. Vad som framställs är att det är svårt för 

invandrare att finna jobb i Sverige och läroböckerna lyfter fram tre olika orsaker som ligger till 

grund för svårigheterna att bli anställd. Den första orsaken är bristande kunskaper i det svenska 

språket, andra orsaken är att den invandrade saknar rätt utbildning för den svenska 

arbetsmarknaden. De orsakerna kan rimligen inte tolkas vara problematiska, dock kan den 

tredje orsaken vara det. Den tredje orsaken är att en invandrad på grund av sitt namn har svårare 

att få ett arbete. I Vårt samhälle går att läsa ”Mycket tyder på att den viktigaste orsaken är 

främlingsrädsla”,98 det exemplifieras genom August. Hans tidigare namn var Ahmed, han valde 

att byta namn på grund av problemen att bli kallad till arbetsintervjuer. August menar att sedan 

namnbytet har det blivit enklare att få komma på intervjuer. Det nämns i samma lärobok även 

att många som invandrat till Sverige bär på en känsla av att svenskar är föraktfulla mot de 

invandrade.99100 De två första orsakerna som tas upp kan inte tolkas vara problematiska, då det 

kan vara rimliga anledningar inom vissa yrken att inte bli anställd, exempelvis vill nog ingen 

bli opererad av en läkare som inte har rätt utbildning för att kunna genomföra operationen. 

Framställningarna som görs är i sig inte problematiska, då de inte diskriminerar etniciteter eller 

gör rangordningar utifrån vad Said skrivit om hierarkier. Vad som är värt att nämna är dock att 

läroböckerna lyfter ett större problem i samhället, nämligen främlingsrädsla. Framställningen 

                                                 
98 Rundblom, Gunilla och Berg, Leif. Vårt samhälle Samhällskunskap. 1, 2 och 3. 1 uppl. Liber. Stockholm. 
2014. S. 187. 
99 ibid. S. 187 – 188.  
100 West, Daniel och Hedengren, Uriel. Libers samhällskunskap 123. 2 uppl. Liber. Stockholm. 2018. S. 433. 
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förklarar också att det finns en norm, en vithetsnorm om ett hieratiskt system, vilket gynnar de 

som passar in i normen. Funktionen med läroböckernas innehåll kan tolkas vara att visa upp 

strukturella problem.  

I Vårt samhälle nämns en specifik grupp som speciellt svåranställda, afrikanerna101 och i Reflex 

123 framkommer att det främst är afrikaner och asiater som är arbetslösa i Sverige.102 I de 

övriga läroböckerna nämns inga specifika grupper som skulle ha speciella svårigheter att få ett 

arbete. Något som återkommer i flera av läroböckerna är förekomsten av en diskriminerande 

struktur i det svenska samhället. Strukturen försvårar för människor med utländsk härkomst till 

att få ett arbete. I exempelvis Libers samhällskunskap, Vårt samhälle, Perspektiv på samhället 

och i Reflex 123 kan det förstås att det finns en diskriminerande struktur. Ett exempel från 

Libers Samhällskunskap får visa hur det kan framställas att det finns diskriminerande strukturer, 

”En undersökning /…/ visade att även infödda svenskar, men med utländskt klingande namn, 

fick söka mer än 6 gånger fler arbeten än svenskar med namn som Kalle eller Stina innan de 

fick komma till en anställningsintervju. Trots att de hade fullständigt likvärdiga meriter”.103 

Som analysen i föregående stycke tyder det på att det görs en framställning om en vithetsnorm, 

att de som passar in i den rådande normen är de premieras högre vid tillfällen för anställningar. 

Vithetsnormen kan då eventuellt förklara framställningen av en diskriminerande kultur, kanske 

även en rasistisk sådan i läroböckerna. I en rangordning skapas då också ”vi” svenskarna, 

västerlänningarna och ”de andra” de som kommer utifrån, även om framställningen i 

läroböckerna inte gör det, lyfter läroböckerna ett samhällsproblem. Funktionen med 

läroböckerna kan då tolkas till att avtäcka strukturer i samhället. Strukturer som gör det svårare 

för människor med utländsk härkomst att få ett arbete.  

Innan analysen går vidare till nästa punkt är det nödvändigt att även ta upp vad som framställs 

i läroböckerna om segregation. Även om segregation inte är ett begrepp som används i alla 

läroböcker, är det något berörs i flera av läroböckerna. Det som tagit upp precis innan, om 

problemen att komma in på arbetsmarknaden är en typ av segregation. En annan form av 

segregation som tas upp i några av läroböckerna är boendesegregation. I Perspektiv på 

samhället nämns boendesegregationen som en av tre typer av segregation tillsammans med 

                                                 
101 Rundblom, Gunilla och Berg, Leif. Vårt samhälle Samhällskunskap. 1, 2 och 3. 1 uppl. Liber. Stockholm. 
2014. S. 187. 
102 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan och Nilsson, Erik. Reflex 123 Samhällskunskap för 
gymnasieskolan. 2 uppl. Gleerups. Malmö. 2017. S. 49 – 51.  
103 West, Daniel och Hedengren, Uriel. Libers samhällskunskap 123. 2 uppl. Liber. Stockholm. 2018. S. 433. 
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etnisk och socioekonomisk segregation.104 I Libers samhällskunskap nämns att de inflyttade 

som inte lyckats med integrationen hamnar i segregation, den nämns även som en grogrund till 

konflikter, motsättningar och fördomar.105 I Reflex 123 menas att det finns en etnisk 

boendesegregation, med det menas att människor med utländsk härkomst hänvisas till mindre 

attraktiva boendeområden på grund av exempelvis sitt namn.106 Det är i dessa nämnda 

läroböcker som begreppet segregation används, i  de andra läroböckerna används det inte. I 

Zigma 123 görs en framställning om segregation på arbetsmarknaden, det nämns att det finns 

olika bidrag en arbetsgivare kan söka för den som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Ett av bidragen som nämns är instegsjobb som, ”ska underlätta för invandrare, som fått 

uppehållstillstånd under de senaste tre åren, att komma ut på den svenska arbetsmarknaden”.107 

I Zigma 123 uttrycks det inte direkt att det handlar om segregation, dock står det klart att det 

handlar om segregation när det finns specifika bidrag som ska hjälpa invandrare att komma in 

på den svenska arbetsmarknaden.  

Om analysen börjar där segregation som begrepp används, är det boendesegregationen som 

främst nämns i läroböckerna. Den typen av segregation framställs att samexistera med 

svårigheter att få ett arbete. Dessa framställningar görs inte i alla läroböcker, dock pekar dessa 

framställningar till en förklarning om strukturer i samhället. Strukturer som gör det svårare för 

människor med utländsk härkomst att bli anställda och finna bostad utanför de mindre attraktiva 

områdena. En liknande analys som i de andra styckena som behandlat första punkten görs även 

för framställningarna om segregation. Att det kan handla om diskriminerande strukturer och att 

begreppet, vithetsnorm kan ge en viss förklaring till segregationen på boendemarknaden. Om 

det tolkas från Said kan det också handla om rangordningar av människor beroende på 

exempelvis etnicitet. Eftersom de med en annan etnicitet än en västerländsk framställs att enbart 

kunna få tag på boenden i mindre attraktiva områden. Biten om instegsjobbet gör dock att 

tolkningen om strukturer svajar lite, i alla fall om man tar in ett perspektiv om statens roll och 

vilja. Bidragets funktion är att hjälpa invandrare att integreras genom arbete, den svenska staten 

vill alltså hjälpa dem in på arbetsmarknaden. Att ett sådant specifikt bidrag behövs kan tolkas 

till att det finns en struktur som gör det svårare för de med utländsk härkomst att integreras till 

                                                 
104 Eriksson, Johan, Thornström, Peggy och Kesselfors, Jenny. Perspektiv på samhället 1-2-3. NA förlag. Lund. 
2017. S. 76 – 77.  
105 West, Daniel och Hedengren, Uriel. Libers samhällskunskap 123. 2 uppl. Liber. Stockholm. 2018. S. 130. 
106 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan och Nilsson, Erik. Reflex 123 Samhällskunskap för 
gymnasieskolan. 2 uppl. Gleerups. Malmö. 2017. S. 49 – 51.  
107 Bengtsson, Bengt-Arne. Zigma: samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3. 10 uppl. Liber. Stockholm. 2017. S. 
400. 
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det svenska samhället genom arbete. Strukturen som framställs är kanske sådan att människor 

med utländsk härkomst rangordnas lägre än svenskar och västerlänningar. Det skulle i så fall 

kunna tolkas att strukturen som förklaras är rasistisk. Det kan också vara att strukturen inte är 

biologiskt rasistisk, en förklaring kanske kan vara att det saknas en tro på att de kommer göra 

ett bra jobb. Även om den potentiella anställde har goda språkkunskaper och rätt utbildning. 

Den andra punkten som togs fram handlar om invandringens kostnader för Sverige. Det tas upp 

i läroböckerna Reflex 123, Libers samhällskunskap och Zigma 123. I just Zigma 123 nämns 

det mycket kort att invandringen kostar samhället närmare 80 miljoner varje år.108 I de två andra 

läroböckerna ges också siffror som menar att invandringen är kostsamt för det svenska 

samhället. Det framställs att antalet bland de med utländsk härkomst som behöver ha ett arbete 

inte möts och, därför framställs invandringen som en ren förlustaffär. Vilka som kostar 

samhället pengar utifrån vad som framställs, är de som har härkomst utanför Europa och 

västvärlden. En liknande analys som från föregående stycke kan göras även här, att det kan 

finnas strukturer som gör det svårare för människor med utländsk härkomst att komma in på 

arbetsmarknaden. Vithetsnormen kan även den användas för att förklara detta, att de med 

härkomst utanför västvärlden inte har arbeten, för att de eventuellt rangordnas lägre. För 

framställningen om invandringens kostnader kan rimliga orsaker vara bristande språkkunskaper 

eller att utbildningen inte matchar en arbetsgivares behov, något som nämnts i läroböckerna, 

Libers samhällskunskap och Vårt samhälle. Om en analys om de två punkterna görs om 

läroböckernas funktion kan de eventuellt tolkas vara, för att avtäcka möjliga diskriminerande 

eller rasistiska strukturer för eleverna och för att göra dem mer uppmärksamma på strukturen. 

Det är tre andra saker som är intressanta att nämna för detta tema som analyseras. Första 

innehållet är från läroboken, Vårt samhälle, som tar upp att Sverige en gång i tiden var ett 

utvandrarland och att svenskar och andra européer valde att söka lyckan i Amerika. Anledningar 

till utvandringen förklaras ha varit religiös förföljelse, fattigdom och svält. Det intressanta är 

framställningen om vilka möjligheter utvandrande hade när de kom till Amerika. Möjligheterna 

kan inte menas finnas för de som migrerar idag, ”Problemet för många av dagens fattiga länder 

är att det inte finns något folktomt och öppet land, dit människor kan flytta”.109 Det som är 

intressant är framställningen att Amerika skulle ha varit folktomt, det stämmer inte riktigt. Det 

levde människor där som än idag är bosatta i USA och Kanada. En tolkning av den här 

                                                 
108 Bengtsson, Bengt-Arne. Zigma: samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3. 10 uppl. Liber. Stockholm. 2017. S. 
450. 
109 Rundblom, Gunilla och Berg, Leif. Vårt samhälle Samhällskunskap. 1, 2 och 3. 1 uppl. Liber. Stockholm. 
2014. S. 184. 
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framställningen är dock svår. Å ena sidan är Amerika stort, områden att bosätta sig på fanns 

troligen lite överallt, å andra sida har urinvånarna som lever där helt glömts bort. Det är 

möjligen att det går att tolka utifrån både med Saids teori om den dominerande civilisationen 

som skapade sanningar om de amerikanska urinvånarna. Sanningar som kan ha möjliggjort 

övertagandet av stora landområden. Det går nog även att tolka framställningen ur begreppet 

eurocentrism. På det sättet att européer kom med, vad de själva tyckte, en mer avancerad kultur 

som kunde ersätta urinvånarnas primitiva kultur. Funktionen med framställningen är troligen 

inte att glömma bort att det levde människor i Amerika innan européerna kom. Det som 

framställs ska förmodligen fungera som ett exempel, på hur svårt det kan vara för någon som 

flyr krig och förtryck att komma till ett nytt land och samhälle. 

Det andra exemplet är från, Perspektiv på samhället och handlar om integration, i läroboken 

kan läsas, ”Genom integration kan svenskar och nyanlända omforma samhället och bilden om 

vad som är ”typiskt svenskt””.110 Det är även den enda lärobok där begreppet assimilation 

nämnts och att det varit en del av den svenska migrationspolitiken. Dock förklaras att den 

politiken övergetts till förmån att arbeta mot integration istället.111 Detta innehåll är något som 

är värt att lyfta fram eftersom det jämför hur den politiska diskussionen varit och hur den är 

idag. Det kan tolkas att lärobokens funktion är att ge kunskap om att Sverige förändras, från att 

ha velat att migranter skulle bli svenskar, till att de ska bli en del av Sverige och känna sig som 

svenskar. Om syftet med framställningen är något åt det hållet kan det tolkas att politiken i 

Sverige blivit mer för inkludering.   

Det sista exemplet som är värt att nämna är ett case från läroboken Reflex 123. Caset handlar 

om vad invandringen kan lösa för problem i Sverige, men också vilka problem som kan uppstå. 

Att göra ett case om detta är i sig inget problem, dock går det att reagera på hur caset presenteras. 

Caset börjas med att förklara den ökade flyktingströmmen till Sverige, det framställs att 

invandringen ger en möjlighet till att lösa personalbehovet, inom exempelvis vården och 

äldrevården. Vad som utmärker caset är referensen till nationalekonomen Tino Sanandaji, och 

hans uppfattning om invandringens kostnader, effekter på samhället. Den framställning som 

görs utifrån Sanandajis uppfattning är nästan dystopisk. Hela kommuner, stadsdelar och städer 

framställs som konkursmässiga på grund av en ökade flyttningsström. Vad mer som framställs 

i caset är bland annat, ”De tre kommuner som har högst andel invandrare – Södertälje, Botkyrka 
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och Malmö – är ekonomiska katastrofzoner. Utan det kommunala utjämningsbidraget skulle 

Malmö redan vara bankrutt”.112 Ett sådant här case är i sig inte problematiskt, det är 

framställningen som gör det. Den uppdelningen som görs i läroboken mellan ”de som bidrar” 

och ”de som inte bidrar” är absolut tveksam. Framställningen blir som en markering om vilka 

som är de inkluderade samt exkluderade i samhället. Funktionen med läromedlet kan tolkas 

utifrån Said, att de som har makten har möjligheten att skapa en sanning om de med utländsk 

härkomst. Att de som invandrat är en belastning för samhället som enbart kostar samhället 

resurser och därför inte är en tillgång. Även om framställningen kan ses på som tveksam eller 

problematisk, är troligen inte lärobokens funktion att göra en åtskillnad mellan ”vi” och ”de 

andra”. Mer troligt är att caset ska spegla en samhällsdebatt som sedan kan diskuteras i 

klassrummet.  

2.5 Tema: Internationella relationer 

Likt i de tidigare teman som analyserats förkommer det innehåll som är gemensamt i flertalet 

läroböcker. Men som i de övriga teman finns det även innehåll som skiljer läroböckerna åt, som 

kommer att tas upp i slutet av detta tema. Innehållet som bedömts intressant att analysera och 

som ofta förkommer är. 1) Terrorism och olika grupper som förknippas med terror 2) Den 

europeiska kolonialismen och dess effekter.  

Den första punkten som plockats upp är den om terrorism, det terrordåd som ibland används 

som exempel är det som skedde den, 11/9–2001 mot World trade center i New York. Det är ett 

exempel som används i Vårt samhälle och Libers samhällskunskap. Att använda attacken mot 

World trade center är inte något som kan ses som konstigt då det som skedde efter, var att det 

så kallade kriget mot terrorismen startades. Det kan läsas i Vårt samhälle, att attacken gjordes 

av regimen med fanatiska talibaner och att det var en aktion efter Usama Bin Ladin och Al-

Qaidas krigsförklaring mot USA, ”Bin Ladin hade långt innan förklarat krig mot USA och 

andra ”Islams fiender””.113 I samma lärobok under rubriken, Vi goda mot de onda, kan läsas, 

”I den muslimska världen har allt fler frustrerade människor börjat se USA som ondskan själv 

/…/ Militanta grupper har därför vuxit fram /…/ De hatar allt som USA står för, de avskyr allt 

västerländskt och vill återinföra sina länder till det strikt religiösa, muslimska sättet att leva”.114 

Det framställs att USA ser dem som terrorister medan de själva ser sig som frihetskämpar. Det 

                                                 
112 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan och Nilsson, Erik. Reflex 123 Samhällskunskap för 
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bör också nämnas att det i läroboken framställs att den stora majoriteten i ”arabvärlden” 115 

fördömer aktionerna och vill inget annat än leva i fred och kunna samarbeta med USA. 

Läroboken Libers samhällskunskap är inte lika ingående i själva attacken mot World trade 

center, även om dådet ges som ett exempel på en terrorhandling. Vad som istället är fokus i 

läroboken är att ge fler exempel på terroriststämplade grupper. Flera av exemplen är muslimska 

grupper, dock ges det i läroboken också andra exempel som kommer att tas upp längre ner i 

analysen.116  

I en analys av det första stycket, kan det nämnas att användandet av attacken mot World trade 

center som exempel, inte bör tolkas som konstigt eller problematiskt. Det som kan tolkas som 

problematiskt är användandet av begrepp som fanatiska och arabvärlden. Begreppet fanatiska 

skulle inte behöva vara problematiskt, då begreppet använts flitigt i exempelvis nyhetstidningar 

för att beskriva talibanerna.117 Det är kontexten som saknas i läroboken och det ges ingen 

förklarning till varför talibanerna beskrivs som fanatiska. Några exempel som hade kunnat 

användas är att talibanerna är, religiöst fanatiska eller politiskt fanatiska. Användningen av 

begreppet, arabvärlden har troligen en funktion i läroboken att peka mot ett geografiskt område, 

till vilken en vedertagen distinktion inte funnits. Arabvärlden som begrepp blir problematiskt i 

och med att distinktionen inte är klarlagd, och att det kan bidra till att skapa en sanning om att 

människor från det geografiska området skulle vara på ett visst sätt. Framställningen i Vårt 

samhälle, tenderar till att skapa det som Said skrev, att västerlänningar skapar ett ”vi” och ”de 

andra” och samtidigt skapar en sanning om människorna i ”arabvärlden”. ”Vi”, västvärlden är 

de goda, de som blev attackerade och som svarade på ”de ondas” attack. Eller till och med att 

”arabvärlden” attackerade västvärlden, och det gör hela den så kallade arabvärlden till de onda. 

Framställningen kan eventuellt också vara eurocentristisk, på det sättet att framställningen görs 

i form av ett kulturkrig. Framställningen som görs framhåller dock varken en västerländsk eller 

arabisk kultur som bättre eller sämre än den andra. Eftersom framställningen menar att 

terroristerna vill återinföra ett religiöst samhälle till arabvärlden, kan det förmodligen tolkas 

utifrån framställningen att en västerländsk kultur ska anses som mer utvecklad. Att mena att det 

skulle vara lärobokens funktion är tveksamt eftersom det inte framstår i någon framställning. 

                                                 
115 Distinktionen som verkar rådande om vilka länder som hamnar under begreppet arabvärlden, är länderna i 
norra Afrika samt länderna på den arabiska halvön. Dock verkar det inte vara en rådande distinktion. 
116 West, Daniel och Hedengren, Uriel. Libers samhällskunskap 123. 2 uppl. Liber. Stockholm. 2018. S. 368 – 
369. 
117 Se exempelvis, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RxrokW/han-bets-ihjal-av-fanatiska-talibanfangar, 
https://www.svd.se/talibaner-sprider-skrack-i-swatdalen eller https://www.expressen.se/nyheter/ambassadoren-
det-ar-fruktansvart-tragiskt/. (hämtad 2019-04-18) 
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Genomgången går vidare till hur framställningen görs av andra grupper eller individer på temat 

terrorism. Där går att se ett mönster av att innehållet i läroböckerna tenderar att handla om 

muslimska grupper. Dock finns det i flera läroböcker exempel på grupper som förknippas med 

andra syften och mål än religiösa. I läroböckerna Arena 123, Libers samhällskunskap och i 

Reflex 123 nämns flertalet terrorstämplade grupper som inte är muslimska. Arena 123 ger 

exempel på några historiska grupper, tyska Röda armé-fraktionen, RAF eller Baader-

Meinhofligan som de står i läroboken. Den italienska Brigate rosse, Röda brigaderna nämns 

också. Båda grupperna gjorde dåd i det egna landet.118 I Libers samhällskunskap nämns en 

buddistisk terrororganisation, Aum Shinrikyo, men som idag går under namnet Aleph. En annan 

grupp som nämns är LRA, Herrens motståndsrörelse, en kristen terroristgrupp i Afrika som 

främst agerar i Uganda och Sydsudan. Deras mål förklaras vara att skapa en stat som bygger på 

Guds 10 budord. Noterbart är att den norske terroristen Anders Behring Breivik nämns som ett 

exempel, handlingen förklaras ha motiverats av hans hat mot muslimer.119 I Reflex 123 nämns 

irländska IRA, baskiska ETA vilka båda förklaras vara inaktiva och genomfört terroristaktioner 

på nationell nivå. Två andra grupper som nämns är turkiska PKK samt de palestinska 

självmordsbombarna.120  

I tre av sex läroböcker framställs andra terroristgrupper än muslimska, de grupper som nämns 

och har Europa som bas är exempelvis, IRA, ETA, RAF. Dessa grupper förklaras vara inaktiva 

och dåden de utförde skedde inom den egna nationens gränser. Den afrikanska kristna 

terrorgruppen LRA har terroriserat människor främst i länder som Uganda och Sydsudan. Det 

mönstret som framträder är att de terroristgrupper som inte är muslimska antingen är inaktiva, 

eller de har utfört främst nationell terrorism, eller i ett avgränsat område. De muslimska 

grupperna framställs som aktiva och har även hela världen som spelplan för terrorhandlingar. 

Utifrån Said skulle det kunna tolkas att en dominerade civilisation kan bestämma sanningen om 

exempelvis muslimer som terrorister. Framställningen kan även kopplas till begreppet 

eurocentrism, att terrorgrupper i Europa inte längre är aktiva beror på att det inte är en del av 

en europeisk kultur att genomföra terrorhandlingar. Förmodligen ska och bör den framställning 

som görs i läroböckerna inte tolkas på det sättet. Det vill säga att framställa muslimer som 
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119 West, Daniel och Hedengren, Uriel. Libers samhällskunskap 123. 2 uppl. Liber. Stockholm. 2018. S. 369 – 
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terrorister, snarare är det möjligt att användningen av muslimska terroristgrupper är för att ge 

eleverna mer igenkännande och tidsrelevanta exempel.  

Nästa punkt handlar om den europeiska kolonialismen och det är ett innehåll som förekommer 

i Arena 123, Zigma 123, Perspektiv på samhället, Libers samhällskunskap och i Reflex 123. 

Det är enbart i läroboken Vårt samhälle den europeiska kolonialismen inte återfunnits i de delar 

som undersökts. Framställningarna som görs är exempelvis att den europeiska kolonisationen 

haft olika effekter, särskilt i Afrika enligt Arena 123. I läroboken nämns kolonisationen som en 

anledning till underutvecklingen på kontinenten, som förklaras vara en konsekvens av den 

gränsdragning som gjordes när kolonialmakterna skulle dela upp kontinenten mellan sig. 

Gränsdragningen gjorde av geografiska skäl utan att ha de stora etniska skillnaderna på 

kontinenten i åtanke. Gränsdragningen framställs ska ha lett till flertalet konflikter, inbördeskrig 

och ska också ha legat till grund för en kultur av korruption.121 I Zigma 123 ges olika 

förklarningar till kolonisationen, förutom ekonomiska motiv som att få tillgång till olika 

naturresurser görs också en framställning om ”den vite mannens börda”.122 Att det skulle finnas 

pliktkänsla hos européerna att stödja de koloniserade och dela med sig av den europeiska 

civilisationen. En annan orsak som lyfts fram i Zigma 123, var att sprida kristendomen för att 

hedningarna skulle kunna bli frälsta.  

I Perspektiv på samhället förklaras att kolonialismen skapat strukturer i samhället i form av 

sociala hierarkier genom bland annat slavhandeln. Två perspektiv lyfts fram, det liberala och 

det kritiska. Det liberala perspektivet menar att få igång en demokratisering kommer att lyfta 

länderna ur fattigdom. En demokratisering ska hjälpa dem komma ur ett ålderdomligt tänk, och 

kulturella föreställningar som bromsar upp tillväxten. Det kritiska perspektivet menar att 

strukturerna från kolonialismen finns kvar. Det håller kvar de tidigare kolonierna i ett 

bidragsberoende till västvärlden, och som fortsätter att exploatera de tidigare koloniernas 

naturresurser.123 I Libers samhällskunskap förklaras européernas kolonisation och begreppet 

nykolonisation förklaras också. Nykolonisationen framställs i princip att vara samma sak som 

det kritiska perspektivet i Perspektiv på samhället, att tidigare kolonisatörer behåller ett visst 

inflytande i sina tidigare kolonier. Den nya formen av kolonisation förklaras också att ett land 
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som Kina kan köpa inflytande i afrikanska länder för att komma åt naturresurser.124 I Reflex 

123 ges exempel på kolonisatörer som Storbritannien och Belgien. Det förklaras hur de lämnade 

kolonierna illa rustade att kunna fungera som suveräna stater. En effekt av det agerandet 

framställs att många av de tidigare kolonierna vuxit fram till att bli auktoritära stater. Eliten styr 

det låg- eller outbildade folket i landet och behåller en kolonisatör – koloniserad relation. 

Orsaken till den utvecklingen framställs vara att kolonisatörerna inte visade hänsyn till 

koloniernas kulturella, språkliga eller etniska förhållanden. Det kan också nämnas att några 

goda effekter av kolonisationen nämns i denna lärobok, som järnvägsutbyggnaden i Indien eller 

bygget av Suezkanalen i Egypten.125 

En analys av de två senaste styckena kan göras utifrån Said, och den postkoloniala teorin. Hur 

de dominerande europeiska makterna, skapade egna sanningar om människorna i de områden 

de tog som kolonier. Dock görs det inga framställningar om i läroböckerna om att det skulle 

finnas en sanning som kan tolkas som diskriminerande mot människorna i de koloniserande 

områdena. Kolonialismen är främst en historisk mörk fläck för många länder, och en anledning 

till att kolonisationen skedde kan relaterats till begreppet eurocentrism. Att de europeiska 

makterna ansåg sin kultur som överlägsen de koloniserades, vilket också framställs till att ha 

varit ett motiv, att ge de underutvecklade civilisation. Funktionen ska nog tolkas vara att 

framställningen om kolonisationen ska ge en historik, eller en bakgrund till underutvecklingen 

i många länder och inte till att framställa tidigare kolonier som underutvecklade samhällen. 

Framställningen är svår att tolka som eurocentriskt eftersom det snarare lyfter fram problem 

orsakade av européernas framfart.  

Det finns också en del innehåll som är unika för vissa läroböcker och som är intressanta att ta 

med i analysen. Det första exemplet är från Arena 123, där ett uttryck används. Först en kontext, 

vilken är 1900-talet och den snabba befolkningstillväxten, i läroboken kan läsas, ”Många i den 

rika världen var också rädda för att de skulle ”översvämmas” av massimmigration från t.ex. 

Kina /…/ talade i Europa och USA om ”den gula faran””.126 Framställningen och användningen 

av uttrycket den gula faran bör tolkas som problematisk, diskursen att kineser är gula kan 

mycket väl vara rasifiering. Den ”gula” hudfärgen användes då som en fysisk markör för att 

förklara människor från en viss del av världen. Från bakgrundkapitlet och Jämtes definition kan 
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en sådan framställning tolkas vara biologisk rasism. Inte för att försvara uttrycket som används, 

men att tolka framställningens funktion i läroboken till att föra en rasistisk diskurs får ändå ses 

som tveksam. Troligare är att eftersom det verkar som att ”gula faran” var ett för den tiden 

vedertaget uttryck ansågs det vara motiverat att använda i läroboken. Det är ändå ett tveksamt 

val av begrepp som hade kunnat göras annorlunda.  

I Vårt samhälle tas den pågående konflikten mellan Palestina och Israel upp, där båda parterna 

framställs vara fanatiska. Bakgrunden som ges är att båda parterna söker hämnd för vad den 

ena parten gör mot den andra. Det förklaras också att utsikterna för fred inte ser goda ut, i 

läroboken ges ett förslag på hur fred mellan parterna ska kunna nås. Det förslag som ges är det 

som använts i Europa, det vill säga att skapa kontakter och samarbeten mellan stater. 

Framställningen avslutas med att, i dagens Europa ser sig både individer och stater som 

européer, tack vare det europeiska samarbetet.127 Begreppet fanatiska kan eventuellt kopplas 

till begreppet etnicitet, att det finns förväntningar på hur palestinier och israeler förväntas vara. 

Till de förväntningarna ges de en markör om att de är fanatiska som en eventuell sanning. 

Kontexten som ges ger dock en förklarning till varför de är fanatiska i konflikten, fanatiska 

efter hämnd. Det kan också vara att det görs en framställning för eurocentrism, den tolkningen 

är eventuellt möjlig att göra eftersom den europeiska kulturen framställs vara mer fredlig. Med 

fredlig menas att framställningen som görs om palestinierna och israelerna är att de är 

motsatsen, det vill säga fanatiska och krigslystna. Om framställningen i läroboken ska tolkas 

ha den funktionen är dock mindre självklart. 

I Perspektiv på samhället i delen om kolonialism, återfanns en framställning som bedömdes 

vara intressant att göra en egen analys av. Det görs en framställning om en anledning till att, de 

nordeuropeiska staterna på ett smidigt sätt kunde övergå från jordbrukssamhällen till 

industrisamhällen. Den framställda anledningen är den kristna protestantiska moralen.128 En 

snäv tolkning till eurocentrism kan förmodligen göras, som är koncentrerad till de 

nordeuropeiska staterna. Tyskland kan förmodligen också räknas med till den protestantiska 

moralen. Den framställning som görs är att det är just den protestantiska moralen, eller kulturen, 

är en grundorsak till den lyckade omvandlingen till industrisamhällen. Något som det eventuellt 

kan tolkas till är att framställningen menar att en protestantisk moral, eller kultur skulle vara 

föredragen eller bättre än andra moralsystem och kulturer. Om det ska finnas arbetsvilliga och 
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flitiga medborgare inom staten det vill säga, även om det troligen inte är funktionen med 

framställningen. Att tolka att det kan handla om begreppet etnicitet kan vara möjligt, att 

nordeuropeiska protestanter är flitiga, vilket då blir en markör för kristna protestanter. De som 

inte är nordeuropeiska protestanter kan då tolkas vara motsatsen till flitiga, det vill säga lata. 

Det skapas till synes ett ”vi” och ”de andra”, samtidigt som nordeuropeiska protestanter 

rangordnas högt. Det är en tolkning som kan göras med hjälp av vad Said skrivit om att de med 

makt har möjligheten att bestämma sanningen. Om det kan tolkas vara lärobokens funktion att 

rangordna nordeuropeiska protestanter högt får nog ändå ses som tveksamt. En trolig anledning 

till framställningen kan vara att presentera en möjlig anledning till den snabba omvandlingen 

från lantbruk till industrisamhälle. Eftersom det i läroboken skrivs i samband med den 

europeiska kolonialismen, och från läroboken vet man sedan tidigare att afrikanska länder haft 

problem att komma vidare i utvecklingen. Framställningen av detta innehåll i läroboken får 

anses vara tveksamt utifrån teorin för studien. Det finns säkert andra exempel än protestantisk 

kristendom som hade fungerat som exempel. Eftersom framställningen gör att det blir en 

skillnad ”vi”, protestanterna och ”de andra” är motsatsen till de flitiga nordeuropéerna.  

2.6 Tema: Kriminalitet 

För detta tema har det förekommit mindre innehåll i läroböckerna som tolkats som 

problematiska än vid de andra teman som uppsatsens resultat och analys utgjorts av. I 

läroböckerna Arena 123, Perspektiv på samhället och Reflex 123 har det inte funnits något 

innehåll som bedömts vara problematiskt. I Libers samhällskunskap finns det inte ens ett eget 

kapitel eller delar i andra kapitel som tar om lag och rätt, brott och straff eller kriminalitet. I 

läroböckerna, Vårt samhälle och Zigma 123 har innehåll som kan tolkas vara problematiska 

och vara värt att analysera funnits. På grund av att det i läroböckerna överlag gör sakliga 

framställningar där etniciteter eller annat ges som förklarning till kriminalitet, har det inte dykt 

upp några egna punkter att analysera som vid de andra teman. Istället plockas det innehåll som 

bedömts kunna vara problematiska från läroböckerna, presenteras och analyseras. 

I Vårt samhälle görs det överlag en saklig framställning av innehållet i läroboken, dock finns 

det ett visst innehåll som ska analyseras och det handlar om varför brottsligheten i Sverige ökar. 

Vad som kan läsas är en förklarning till den ökade brottsligheten som många ger är att, ”Det 

har kommit för många kriminella till Sverige”.129 Det ges också andra förklarningar som, för få 
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poliser eller bristande barnuppfostran. En fråga ställs också om det kan finnas medfödda 

egenskaper eller att en haft en svår uppväxt som gör en till kriminell.130 Att tolka 

framställningarna som problematiska är möjlig men svårt att koppla till teorin, då varken någon 

specifik etnicitet, nationalitet, eller att människor från en viss del av världen förklaras vara 

överrepresenterade i brottsstatistiken. Dock bör man ha Saids teori med i en analys, om att 

människor från västvärlden står högre upp i hierarkin än ”de andra”. Västvärlden har makten 

att skapa sanningar om människor med en icke-västerländsk härkomst, exempelvis ge dem 

andra egenskaper. Det görs dock ingen framställning om att en viss etnicitet, eller grupp i 

samhället menas ha några andra egenskaper som gör dem mer kriminellt benägna. Funktionen 

med framställningarna i läroboken är mest troligen att ge exempel på möjliga förklarningar som 

brukar kunna nämnas när kriminalitet diskuteras. Frågn som ställs i läroboken om att det kan 

finnas medfödda egenskaper får dock ses som problematiskt. Eftersom frågan öppnar upp för 

möjligheten att det kan finnas andra egenskaper hos människor som kommit till Sverige som 

potentiellt kan göra dem mer kriminellt benägna,  

I Zigma 123 har det återfunnits innehåll som kan ses som väldigt problematiska, det är två saker 

som tas upp i läroboken som är värt att analysera. Det tas en utgångspunkt i två olika studier 

publicerade av Brottsförebyggande rådet, ”BRÅ” som är gjorda 1996 och 2005. I läroboken 

förklaras att från dessa studier går det att dra slutsatser om att invandrare är överrepresenterade 

i brottsstatistiken, eftersom de anmäls dubbelt så ofta som det övriga befolkningsgenomsnittet. 

Från studien 1996 framställs att invandrare tenderar att utföra grövre brott såsom mord, dråp, 

våldtäkt, misshandel och rån. Vad mer som kan läsas är, ”När BRÅ vägde in faktorn 

ursprungsland kunde man konstatera att invandrare från norra Afrika och västra Asien (dvs 

ungefär den region som brukar kallas Mellanöstern) var de allra mest överrepresenterade”.131 

Samtidigt konstateras i läroboken att rapporterna visar att personer från sydöstra Asien, 

Australien, Kanada och USA är tydligt underrepresenterade. En tolkning om att framställningen 

är problematiskt är inte svårt, något man kan fundera över på om det är motiverat att skriva ut 

grupperna? Framställningen som görs är att människor från de nämnda regionerna är mer 

aggressiva, våldsamma och att de verkar se kvinnor som mindre värda i och med våldtäkter. 

Ser man detta utifrån Said, skapar detta sanningar om människor från dessa regioner med att 

besitta vissa egenskaper. Om det kan tolkas som biologiska egenskaper är inte säkert, dock kan 
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framställningen kanske tolkas till att det tillhör en kultur som finns i de regionerna som nämndes 

i rapporterna från BRÅ. Det finns många etniciteter i de regionerna, dock kan detta tolkas till 

att framställningen menar att det är något kulturellt gemensamt för människor från norra Afrika 

och västra Asien. En tolkning av framställningen i läroboken som förmodligen inte varit dess 

funktion kan härledas till begreppet eurocentrism. Att de som är uppväxta i en västerländsk 

kultur behåller lugnet, respekterar kvinnor, därav kan det tolkas vara en bättre kultur, eventuellt 

är framställningen till och med ett uttryck för en kulturell rasism. Att göra en tolkning till att 

framställningen handlar om olika kulturer mot varandra, ett ”vi” och ”de andra” är i sig 

problematiskt.  

Det andra innehållet från läroboken Zigma 123, handlar om varför brott begås och vilka 

anledningar som kan finnas till att leva i kriminalitet. I läroboken lyfts tre olika perspektiv 1) 

brister på individnivå, ”Kriminalitet beror på biologiska och/eller psykologiska ”fel” hos en del 

människor”.132 Vad som också nämns är att det kan bero på en medfödd svag karaktär eller 

ärftlig moralisk defekt. 2) På gruppnivå, att människor begår brott på grund av en svår barndom, 

att det handlar om ett socialt arv, det kan bero på för lite trygghet och kärlek från familjen. 3) 

Det kan bero på samhällsförhållanden som att vissa områden är mer drabbade av kriminalitet, 

på grund av exempelvis lägre inkomster. Därför finns en större risk att människor som bor i 

sådana områden hamnar i en kriminalitet.133 Det görs en framställning på individnivå till varför 

brott begås, det skulle kunna förklaras av biologiska, psykologiska störningar eller att 

kriminalitet är ärftligt. Från föregående framställning vet man att det i denna lärobok nämner 

specifikt, att människor från norra Afrika och västra Asien begår fler brott. Med den vetskapen 

kan framställningen som görs kan det tolkas till att vara rasifiering. Eftersom människor från 

de regionerna framställs vara mer aggressiva, på en individuell nivå skulle det eventuellt kunna 

tolkas till att vara en framställning för biologisk rasism. Det kan eventuellt också tolkas att 

människor från norra Afrika och västra Asien har en biologi som mentalt gör dem mer 

aggressiva, våldsamma och som skulle förklara den högre risken för brottlighet. Dock kunde 

man läsa i studiens bakgrundskapitel att det är vetenskapligt bevisats om avsaknaden av 

biologiska skillnader mellan människor som skapar olika raser. Funktionen med läroboken är 

mest troligt inte att göra en framställning av att det skulle finnas biologiska skillnader mellan 

människor, det blir en väldigt olycklig framställning. Framställningen gör det för enkelt att 

kunna tolka det till att människor från de regionerna nämnda regionerna är mer benägna att 
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utföra kriminella handlingar. Det går dock inte att komma fram till någonting annat än att 

framställningen som görs är mycket tveksam. 
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3 Diskussion 

I diskussionen kommer upplägget att vara annorlunda mot hur det gjordes i föregående kapitel, 

resultat och analys. Diskussionen kommer göras efter studiens frågeställningar, vilka jag 

kommer att referera till under diskussionens gång. Allt som tagit upp i analysen kommer inte 

att diskuteras, istället har centrala delar valts ut för att kunna göra en mer sammanhängande 

diskussion och jämförelse mellan läroböckerna. 

3.1 Tillbakablick till studiens syfte och frågeställningar 

Innan diskussionen börjar ska studiens syfte och frågeställningar repeteras. Syftet var att göra 

en undersökning av läromedel för ämnet samhällskunskap, framtagna för den svenska 

gymnasieskolan, om det i dessa framställer människor annorlunda. På det sättet att människor 

med annan härkomst, en annan etnicitet än svensk och med en annan kulturell bakgrund skulle 

vara annorlunda på något sätt. Syftet var också att undersöka om olika kulturer framställs 

annorlunda, exempelvis att en viss kultur framställs som bättre, eller finare. Vad syftet mera 

var att undersöka om det i läroböckerna görs framställningar om ”vi” och ”de andra”. För att 

kunna uppfylla syftet ställdes tre frågeställningar upp, vilka var att ta reda på vilka 

framställningar, eller reproduktioner som görs av exempelvis etniciteter i läroböcker. Att ta reda 

på om det görs en framställning av att det finns ett ”vi” och ”de andra” och att göra en jämförelse 

mellan läroböckernas framställningar.  

3.2 Utländsk härkomst, etnicitet och kultur blir ”de andra”  

En naturlig start på diskussionen av studien bör vara att diskutera den första frågeställningen, 

vilka framställningar och eventuella reproduktioner av människors härkomst, etniciteter och 

kulturer görs i svenska läroböcker? Vad som kan skrivas om det är att denna frågeställning har 

använts vid samtliga teman i analysen. Det som generellt kan skrivas om framställningar av 

härkomst och etniciteter, är att det oftast inte tolkats som att det i läroböckerna görs 

diskriminerande framställningar av exempelvis irakier eller kineser. Det vill säga att i 

läroböckerna görs inga diskrimineringar mot någon enskild etnicitet. Istället buntas olika 

etniciteter och nationaliteter ihop till större grupper, som exempelvis afrikaner, att vara från 

västasien/mellanöstern, eller att vara europé. Det görs i läroböckerna ett skapande av ett ”vi” 

och ”de andra”. Det kan ske på olika sätt i läroböckerna, som ”vi” svenskar och ”de andra” 

invandrarna. Som ”vi” européer och västerlänningar och ”de andra” från västasien/mellanöstern 

eller Afrika. ”Vi” som har goda demokratier och ”de andra” som är diktaturer på olika sätt, 
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vilket också ofta är en uppdelning mellan västvärlden och övriga världen. ”Vi” som har en 

västerländsk kultur och ”de andra” som har en muslimsk kultur.   

Fortsättningsvis under denna del i diskussionen, är att fokusera på skapandet av ”vi” svenskar 

och ”de andra” i läroböckerna. Det gör att de teman som berörs av diskussionen är från, 

individen och grupper i samhället, från invandring och integration och från kriminalitet. 

Diskussionen kopplas främst till studiens andra frågeställning, om hur framställningar om ”vi” 

och ”de andra” görs i läroböcker. Mycket av det som framställs om ”vi” svenskarna och ”de 

andra”, har med etnicitet att göra. Detta skapande av ”vi” och ”de andra” beror på att det görs 

skillnad mellan etniciteter genom att det förklaras bero på markörer. Det betyder att oavsett 

etnicitet får de som exempelvis kategoriseras som svenskar vissa markörer, som att vara blonda, 

blåögda, tystlåtna och konflikträdda. Andra etniska grupper skulle få andra markörer, vilket då 

skiljer ”vi” svenskar och ”de andra” åt. Dessa markörer som man nu förstår att alla har, verkar 

sedan ha påverkan på hur människor blir sedda på ute i samhället. Exempelvis från temat om 

kriminalitet där det i Zigma 123, kan tolkas att människor från Afrika och 

västasien/mellanöstern är mer benägna att utföra våldsamma brott. Med tanke på att den ena 

orsaken till att brott begås kan tolkas till att bero på någons biologi. Det vill säga att det 

öppnades upp för tolkningen att det finns olika raser mellan människor. Dock finns kunskapen 

från bakgrundskapitlet att raser och biologiska skillnader mellan människor av olika hudfärg 

har falsifierats av vetenskapen.134 Sådana framställningar i läroböcker blir problematiska och 

lägger ett större ansvar på läraren att förklara den framställningen, exempelvis genom att lägga 

fram vetenskapliga fakta om att det inte finns raser inom människosläktet.  

Om den framställningen ska tolkas att det finns olika människoraser gör det emot vad Eilard135 

och Mattlar136 kom fram till i sina undersökningar. Att det inte längre gick att härleda innehållet 

i läroböcker idag till att innehålla skillnader på människor på en rasbiologisk grund. Dessa två 

kom istället fram till att den rasbiologiska framställningen ersatts av vad de kallar för en 

kulturrasism. Kanske är det då en kulturrasistisk framställning som görs i det fallet. Att orsaken 

till att just afrikaner och västasiater är mer benägna att begå grova brott beror ska då bero på 

                                                 
134 Jämte, Jan. Antirasismens många ansikten. Diss. Umeå. Umeå Universitet. 2013. Finna att hämta via: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-81637 S 18 – 20. 
135 Eilard, Angerd. Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 
– 2007. S. 19 och 419. Diss. Lund. Lunds Universitet. 2008. Finns att hämta via: 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5588/avhandling_eilard.pdf?sequence=3. 
136 Mattlar, Jörgen. Mångfald och etnicitet i svenska som andraspråk för vuxenstuderande. I Kritisk läsning av 
pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra kategoriseringar. Carlsson, Marie & Brömssen, Kerstin von (red.) 
181 – 202. Studentlitteratur. Lund, 2011. S. 196. 
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deras kultur. Dock görs det inte i någon av läroböckerna någon explicit framställning av att 

någon etnicitet eller kultur skulle vara mer våldsbenägen än någon annan. Istället ska fokus 

kanske riktas mot vilka strukturer som framträder i läroböckerna. Speciellt i temat som 

behandlade invandring och integration kan det både tolkas samt att det direkt framställs att det 

finns strukturer i det svenska samhället som är diskriminerande. Det är diskriminerande på ett 

sådant sätt att människor från andra kulturer än den svenska, eller ännu bredare en västerländsk 

kultur har det betydligt svårare att lyckas i Sverige. Problem som människor från andra kulturer 

kan drabbas av är att inte lyckas få ett arbete, problem att få bostad i områden som inte är 

drabbade av kriminalitet. Det skulle kunna vara en struktur om att det finns en vithetsnorm. Att 

människor som har vit eller ljusare hy premieras, att de får förmåner, och som då öppnar fler 

dörrar för svenskar och västerlänningar. Det kan eventuellt också vara ett uttryck för 

eurocentrism, att strukturen ser den svenska, västerländska kulturen som bättre. Det skulle 

eventuellt kunna ge en förklarning till varför människor med utländsk härkomst har det svårare 

att lyckas i Sverige. Funktionen med läroböckerna verkar att vara att avtäcka denna struktur för 

att göra eleverna medvetna om att det sker, vilket om man får spekulera, förhoppningsvis kan 

leda till förändring. 

Vad som dock eventuellt kan hända med dessa framställningar är att elever med utländsk 

härkomst kan uppleva en exkludering? Frågetecknet är ditsatt eftersom det är något som kan 

vara möjligt om elever med utländsk härkomst tolkar det som framställs i läroböckerna som en 

sanning. Att det blir en sanning för dem att möjligheterna att lyckas i Sverige, att komma uppåt 

är en nästintill omöjlig uppgift. Dock ska nog funktionen med läroböckerna inte tolkas att 

cementera en bild av att de eleverna som har en utländsk härkomst inte kan lyckas. Som att få 

ett jobb eller komma in på den utbildning en alltid drömt om och sedan kunna flytta in i det fina 

villaområdet. Det blir viktigt att lärare inte gör vad som framkommer i Sernhedens 

undersökning,137 likt i Lahdenperäs och Lindbladhs undersökningar att det sker en 

diskriminering av elever med invandrarbakgrund.138139 Om det sker en diskriminering både från 

                                                 
137 Sernheden, Ove. Territoriell stigmatisering, ungas informella lärande och skolan i det postindustriella 
samhället. Utbildning och demokrati. Vol. 18 nr. 1 (2009): 7 – 32. https://www.oru.se/globalassets/oru-
sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2009/nr1/ove-sernehede---territoriell-
stigmatisering-ungas-informella-larande-och-skolan-i-det-postindustriella-samhallet.pdf. S. 8 – 9. (hämtad 2019-
02-25) 
138 Lahdenperä, Pirjo. Interkulturellt ledarskap: förändring i mångfald. Uppl. 1. Studentlitteratur. Lund. 2008. S. 
80 – 81. 
139 Lindblad, Michael. ”De förstod aldrig min historia”: unga vuxna med migrationsbakgrund om 
skolmisslyckanden och övergångar mellan skola och arbete. Diss. Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap. Umeå. Umeå Universitet. 2016. S. 103. Finns att hämta via: http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:927700/FULLTEXT02.pdf. 
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lärare och att framställningen i läroböckerna visar att, svenskar har större möjligheter att lyckas 

nå sina mål. Då kan det självklart bli tufft för en elev med utländsk härkomst att känna att det 

finns möjligheter för hen att lyckas. Den struktur som då kan tolkas fram men som också 

framställs i några läroböcker verkar då även finnas i skolan. Det är beklämmande att om det i 

läroböckerna görs försök till att avtäcka dessa strukturer för att en förändring i samhället ska 

kunna ske, men att det samtidigt motarbetas i skolan genom rangordning av elever. En sådan 

motarbetning får då också menas strida mot skolans värdegrund.  

Om en lite längre sammanfattning ska göras. Det kan inte direkt tolkas att det skulle finnas 

biologiska skillnader mellan människor, beroende på härkomst, etnicitet eller hudfärg i 

läroböckerna. Det var ändå förväntat om hänsyn tas till vad som framkom i kapitlet, tidigare 

forskning. Där kunde man läsa om Skolverkets rapport av 63 läroböcker, i dessa kunde inte 

forskaren Runblom, finna att det förekom diskriminerande diskurser om exempelvis 

etniciteter.140 Det är resultat som både Mattlar141 och Eilard kommit fram till i sina 

undersökningar, att det går att se en progression, där den biologiska diskrimineringen 

försvunnit. Exempelvis visade Eilards undersökning att diskriminering och rasism på biologisk 

grund inte längre förekommer i läseböcker, varken för individer eller grupper.142 Deras resultat 

verkar stödjas av det resultat som framkommit ur den här studien. Vad Runblom mera kom 

fram till i sin läroboksanalys, att det finns tveksamheter i vissa framställningar som görs i 

läroböckerna, dock inga som kan menas göra uttryck för en biologisk rasism. 143 Det resultatet 

stöds även i den här studien. Istället för att det görs framställningar för en biologisk rasism kan 

det förekomma en form av kulturrasism, när rangordningar av människor i läroböckerna 

framställs göras inom en samhällsstruktur. Det skulle kunna betyda att det i läroböckerna görs 

vissa framställningar för att lyfta fram diskriminerande strukturer. Dessa strukturer kan härledas 

                                                 
140 Runblom, Harald. I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Skolverket. Stockholm. 
2006. Finns att hämta via: 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/w
s/skolbok/wpubext/bilaga/Blob/pdf40.pdf?k=40. 
141 Mattlar, Jörgen. Mångfald och etnicitet i svenska som andraspråk för vuxenstuderande. I Kritisk läsning av 
pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra kategoriseringar. Carlsson, Marie & Brömssen, Kerstin von (red.) 
181 – 202. Studentlitteratur. Lund, 2011. 
142 Eilard, Angerd. Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 
– 2007. Diss. Lund. Lunds Universitet. 2008. Finns att hämta via: 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5588/avhandling_eilard.pdf?sequence=3. 
143 Runblom, Harald. I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Skolverket. Stockholm. 
2006. Finns att hämta via: 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/w
s/skolbok/wpubext/bilaga/Blob/pdf40.pdf?k=40. 
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till att det i samhället finns, dels en vithetsnorm, som är aktiv i att diskriminera de som står 

utanför normen, dels eurocentrism i en form av att i strukturen ses den svenska, västerländska 

kulturen som företrädande andra kulturer i samhället. Att det skulle vara funktionen med 

framställningarna som görs i läroböckerna är möjlig, och det kan slås fast att vissa 

diskriminerande strukturer i det svenska samhället lyfts fram i läroböcker. 

3.3 Vi och ”de andra” i läroböcker på global nivå 

I föregående del diskuterades framställningen av ”vi” svenskar och ”de andra”. I den här delen 

diskuteras istället framställningarna på en annan nivå. Om föregående del diskuterade mera på 

individ och samhällsnivå kommer det här kapitlet diskutera på en global nivå. Det gör att det 

som diskuteras här främst kommer att vara från temana, demokrati och diktatur samt 

internationella relationer. Denna del fokuserar också på den andra frågeställningen om hur 

framställningar av ”vi” och ”de andra” görs.  

Det första som kommer diskuteras här är vilka demokratier som används som exempel i 

läroböckerna. De stater som oftast för att exemplifiera demokratier är bland annat Sverige, 

USA, Tyskland och Australien. Vad som direkt märks är avsaknaden av demokratiska stater 

från andra delar av världen än den som brukar räknas som den västerländska. Det var i två 

läroböcker, Zigma 123 och Libers samhällskunskap som det användes någon annan stat utanför 

västvärlden som exempel, dessa var Japan och Indien. Just att det görs sådana framställningar, 

nästan helt genomgående mellan samtliga sex läroböcker där det enbart ges exempel på 

västerländska stater, kan förmodligen ses som eurocentristiskt. Även om det inte explicit 

uttrycks att det beror på att de västerländska demokratiernas kultur skulle vara föredragen 

framför andra demokratiers, är det en eventuellt möjligt att göra en sådan tolkning. Det är ändå 

märkligt när det finns flera demokratiska stater i Afrika, Sydamerika och Asien som kunnat 

användas som exempel. Det gör att det kan tolkas som en framställning om att det är ”vi” i 

västvärlden som har de goda demokratierna, medan ni övriga stater med demokrati inte alls är 

lika goda. Att göra en sådan hård tolkning är såklart ytterst tveksamt, en mer rimlig förklarning 

av det bero troligen på att ge eleverna välkända exempel. De allra flesta har ändå koll på 

exempelvis USA och att Australien är demokratier. Det är dock tveksamt om alla vet om att 

Chile, Namibia eller Mongoliet klassificeras som välfungerade demokratier.  

Om diktaturer nämns ofta Ryssland, Kina, Iran och Nord Korea som exempel. Det har också 

getts exempel på teokratier, Iran och Saudi Arabien. Att just dessa stater används som exempel 

kan inte ses som vare sig konstigt eller kontroversiellt. Det är ändå rätt allmänt känt att dessa 
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stater är diktaturer. Det troliga med att dessa exempel nästan uteslutande används, är som med 

vilka demokratier som används som exempel, att de gärna ska vara välkända hos eleverna. Att 

tolka just detta till eurocentrism är svårt eftersom Ryssland används som exempel, alltså lyfts 

det fram att även att en diktaturkultur finns i Europa. Dock hade den kunnat göras mera, genom 

att plocka upp det som sker i en del stater i Europa där demokratin verkar monteras ner. Det är 

i enbart en lärobok, Reflex 123 som den vinkeln tas upp i när Ungern och Polen nämns som 

exempel. Varför det är så, kanske beror det på att det råder en form av eurocentrism, funktionen 

blir då att inte avtäcka problemen som finns inom Europa? Diktaturer verkar framställas som 

en historisk rest, när diktaturer i Europa nämns i några av de undersökta läroböckerna är det 

nazi-regimen främst som används som exempel. Sedan om det med läroböckerna som använder 

historiska diktaturer ska tolkas ha funktionen att förmedla att en diktaturkultur är något Europa 

har utvecklats ifrån. En sådan tolkning är nog ändå tveksam, dock tenderar de exemplen som 

används mest att skapa ett ”vi” och ”de andra”. Den goda demokratiska västvärlden och sedan 

de andra. 

På det om den goda demokratiska västvärlden och ”de andra”, bör det även reflekteras om 

framställningen av terrorism. Huvudsakligen är att de aktiva terrorgrupperna som anges är 

muslimska. De förklaras också agera och utföra sina dåd på en global nivå. I motsats till de 

europeiska grupperna som nämns, dels som inaktiva eller upplösta, dels att de enbart utför dåd 

inom en gränserna för en stat. Överlag är framställningen av terrorism saklig, det som främst 

kan ses som problematiskt är att det är just muslimska grupper som exemplifieras. Det är i 

framför allt en lärobok, Vårt samhälle som terrorhandlingen mot World trade center framställs 

som en krigsförklaring från Al-Qaida mot den västerländska världen och kulturen. Sedan är det 

också intressant att enbart muslimska terrorgrupper används som exempel i hälften av 

läroböckerna. Detta kan tolkas som att de som är terrorister är uteslutande muslimer. Detta kan 

potentiellt vara problematiskt, dels utifrån ett eurocentristiskt perspektiv, dels att det kan ge en 

bild av att terrorism är en del av en muslimsk kultur. Om diskussionen startar utifrån det 

eurocentristiska perspektivet, kan det tolkas att framställningen menar att en muslimsk kultur 

skulle vara mer våldsam än exempelvis en västerländsk kultur. På grund av att den skulle vara 

mer våldsam kan den förmodligen också tolkas till att vara mindre utvecklad och därav 

underlägsen en västerländsk kultur. Förmodligen är det inte lärobokens funktion att framställa 

muslimer och muslimsk kultur som mer våldsam än andra kulturer, om man tänker att 

lärobokenkan tolkas framställa att terrorism är en del av muslimsk kultur. Det är en potentiellt 

farlig tolkning som kan göras eftersom det skulle kunna vara såsom Said skrev om den 
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dominerande civilisationens makt att bestämma sanningen. Den sanning som farligt nog skulle 

kunna komma att bli verklig är att terrorism blir en del av en muslimsk kultur. Att mena att det 

skulle vara funktionen med läroböckernas framställningar är tveksamt då det inte explicit nämns 

att terrorism är en del av muslimsk kultur. Dock har bla. Eilard och Mattlar kommit fram till 

sina studier att det återfinns kulturrasistiska framställningar i läroböcker.144145 Det skulle kunna 

vara uttryck för kulturrasism enligt Jämtes definition, att en annan kultur exempelvis förklaras 

som farlig och våldsam.146 En sådan slutsats är dock tveksam om den göras i relation till 

resultatet och den analys som gjorts i den här studien. 

Sammanfattningsvis kan en bedömning vara att det generellt görs bra framställningar i 

läroböckerna. Det skulle vara önskvärt om demokratier från andra delar av världen än den del 

som kallas för västvärlden användes som exempel. Det skulle också vara föredraget om den 

demokratiska tillbakagången i Europa togs upp upp i fler än en lärobok. En slutsats som kan 

dras är att det görs framställningar om ”vi” i form av västländer med goda demokratier och ”de 

andra”, som inte har goda demokratier. Dock ska framställningarna som görs i läroböckerna 

inte tolkas ha som funktion att vara diskriminerande utifrån teorin för uppsatsen.  

3.4 Sammanfattning och slutsats 

Överlag görs det bra framställningar i läroböckerna, det finns absolut vissa delar som är 

tveksamma i alla läroböcker. Att det i läroböckerna generellt skulle framställa vissa etniciteter, 

människor med utländsk härkomst i en diskriminerande diskurs har resultatet i den här studien 

visat är falskt. På den första frågeställningen till studien kan det alltså ges svaret att det inte 

görs diskriminerande framställningar av enskilda etniciteter eller av människor med utländsk 

härkomst. 

På den andra frågeställning har resultatet i studien visat att svaret på frågeställningen är ja.  I 

läroböckerna görs det ett ”vi” och ”de andra” på olika sätt, dock har det inte tolkats utifrån 

studiens teori, att de framställningarna är aktivt diskriminerande. Inte kan resultatet heller visa 

att framställningarna i läroböckernas skulle ha en funktion till att diskriminera individer, eller 

etniska grupper. Det finns såklart även här innehåll i läroböckerna som är tveksamma men att 

                                                 
144 Eilard, Angerd. Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 
– 2007. Diss. Lund. Lunds Universitet. 2008. Finns att hämta via: 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5588/avhandling_eilard.pdf?sequence=3. 
145 Mattlar, Jörgen. Skolbokspropaganda?: En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995 – 
2005). Diss. Uppsala. Uppsala Universitet. 2008. Finns att hämta via: http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:172855/FULLTEXT01.pdf. 
146 Jämte, Jan. Antirasismens många ansikten. Diss. Umeå. Umeå Universitet. 2013. Finna att hämta via: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-81637. 
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det görs en aktiv diskriminering av ”de andra” i läroböckerna är också falskt enligt resultatet 

från studien. Läroböckernas framställningar kan också menas göra det bra med att avtäcka 

diskriminerande strukturer som kan återfinnas i det svenska samhället.  

I en jämförelse mellan de olika läroböckerna som undersökts kan det inte menas att den ena 

läroboken skulle göra mer diskriminerande framställningar än någon annan. Det finns olika 

delar i alla läroböcker som kan menas är tveksamma i framställningarna, vilka kan tolkas 

diskriminerande när det kanske egentligen lyfts strukturella problem. Det kan inte heller menas 

vara en funktion med läroböckernas framställningar att förmedla kunskaper som är 

diskriminerande mot individer med utländsk härkomst eller etniska grupper. 

Resultatet och analysen har i den här studien visat att det inte förekommer några framställningar 

av diskriminering i de undersökta läroböckerna. Dock har resultatet visat att det i alla läroböcker 

som undersökts finns delar som kan menas vara tveksamma i framställningarna. Dock kan ingen 

lärobok anses ha en funktion med ett syfte att diskriminera individer med utländsk härkomst 

eller etniska grupper. 

3.5 Reflektion över studiens överförbarhet 

Resultatet och analysen utifrån den här studien gör inget anspråk på att vara direkt överförbar 

som en sanning om hur de läroböcker som undersöks bör tolkas. Anledningen är dels den 

kvalitativa metoden vilket innefattar att en egen tolkning görs av det material som används i 

undersökningen, dels att jag inte analyserat allt innehåll i läroböckerna. Vissa delar där det kan 

ha funnits innehåll som varit intressant att analysera kan ha fallit bort under urvalsarbetet. Det 

finns inte heller några garantier för att om någon annan bestämmer sig för att undersöka samma 

sex läroböcker, använda samma teori och textanalysmetod kommer att komma fram till samma 

slutsatser. Det är inte heller säkert att den personen skulle göra samma urval i läroböckerna för 

analys. Det resultat som framkommit bör snarare tolkas att studien ger ett till perspektiv på 

tolkning av läroböcker för samhällskunskap efter läroplanen Gy 11.  

3.6 Förslag på vidare forskning 

Något som kan vara intressant är att göra en annan studie på samma område. Den studien skulle 

ha en utgångspunkt i att genomföra intervjuer med elever. Intervjuerna skulle handla om hur 

elever själva upplever läroböcker som de använder. Hur de själva tolkar om det görs 

diskriminerande framställningar och skillnad mellan ”vi” och ”de andra”. En sådan 

undersökning skulle vara intressant då man skulle komma ifrån sig själv och sina egna 
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värderingar som kan påverka tolkningen av läroböcker. En annan dimension som kan vara 

intressant i en sådan studie är om underlaget är stort nog göra en jämförelse mellan elever födda 

i Sverige och elever födda utomlands.  
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