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Sammandrag  

Dagens samhälle har en stor etnisk mångfald som behöver inkluderas och representeras 

positivt. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den etniska mångfalden erkänns samt 

representeras ur ett normkritiskt perspektiv. Vidare avser uppsatsen att undersöka om 

läroböckerna inkluderar textinnehåll från olika kulturer i världen. Studien baseras på en 

läromedelsanalys på två läroböcker avsedda för ämnet svenska som andraspråk och svenska, 

där texter och bilder analyseras. För att genomföra detta används en kvalitativ samt 

kvantitativ textanalys, det vill säga en triangulering. Resultatet visar på att läromedlen 

inkluderar texter från olika delar av världen vilket uppfyller läroplanen för gymnasiets 

kriterier, trots ett eurocentriskt fokus. Därmed är den etniska mångfalden begränsad. 

Slutsatsen är att läromedlen inte visar en representativ bild av den etniska mångfalden i 

förhållande till dagens samhälle då fokus mest ligger på den västerländska kulturen och 

personer därifrån.  

 

Nyckelord: Representation, erkännande, normkritik, svenska, svenska som andraspråk, 

läromedel, etnisk mångfald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



3 
 

Innehåll 
Sammandrag	......................................................................................................................................................................	2	
1	Inledning		........................................................................................................................................................................	4	
1.1	Syfte	och	frågeställningar	......................................................................................................................................................	5	
1.2	Disposition 	...................................................................................................................................................................................	5	

2	Forskningsöversikt	......................................................................................................................................................	6	
2.1	Skolans	bestämmelser	.............................................................................................................................................................	6	
2.1.1	Svenska	som	andraspråk	..............................................................................................................................................	6	
2.1.2	Svenska	.................................................................................................................................................................................	6	
2.1.3	Läromedel	...........................................................................................................................................................................	7	
2.1.4	Skönlitteratur	och	sakprosa	i	skolundervisning	................................................................................................	7	

2.2	Kultur	och	kulturella	möten	..................................................................................................................................................	8	
2.3	Etnicitet	och	etnisk	mångfald	...............................................................................................................................................	9	
2.4	Multimodala	texter	...................................................................................................................................................................	9	
2.5	Tidigare	läromedelsanalys 	.................................................................................................................................................	10	

3	Teoretiska	utgångspunkter	...................................................................................................................................	11	
3.1	Representation	.........................................................................................................................................................................	11	
3.2	Erkännande	................................................................................................................................................................................	12	
3.3	Normkritik	..................................................................................................................................................................................	13	

4	Metod	och	material 	..................................................................................................................................................	14	
4.1	Metodkombination	.................................................................................................................................................................	14	
4.1.1	Genomförande	av	kvantitativ	textanalys   	..........................................................................................................	14	
4.1.2	Genomförande	av	bildanalys	....................................................................................................................................	15	
4.1.3	Genomförande	av	kvalitativ	textanalys	................................................................................................................	17	

4.2	Material	och	avgränsning	.....................................................................................................................................................	17	
4.2.1	Svenska	1	Helt	enkelt	.....................................................................................................................................................	18	
4.2.2	Svenska	som	andraspråk	1	..........................................................................................................................................	18	

4.6	Metodreflektion	........................................................................................................................................................................	19	
5	Resultat	.........................................................................................................................................................................	20	
5.1	Kvantitativt	resultat av	Svenska	1	Helt	enkelt	.............................................................................................................	20	
5.2	Kvalitativt	resultat av	Svenska	1	Helt	enkelt	.................................................................................................................	21	
5.3	Kvantitativt	resultat	av	Svenska	som	andraspråk	1	..................................................................................................	23	
5.4	Kvalitativt	resultat	av	Svenska	som	andraspråk	1	.....................................................................................................	24	
5.5	Sammanfattning	av	resultatet	............................................................................................................................................	26	

6	Diskussion	...................................................................................................................................................................	26	
6.1	Hur	syns	och	märks	den	etniska	mångfalden?	...........................................................................................................	26	
6.2	Normkritiskt	förhållningssätt	............................................................................................................................................	29	
6.3	Globalt	textinnehåll?	..............................................................................................................................................................	31	
6.4	Skillnader	mellan	läromedlen	............................................................................................................................................	32	

7	Slutsatser	.....................................................................................................................................................................	34	
Litteratur	.........................................................................................................................................................................	36	
Material	...............................................................................................................................................................................................	37	



4 
 

1 Inledning  
Förmedlar läromedel för ämnet svenska som andraspråk och svenska en representativ bild i 

förhållande till dagens mångkulturella samhälle? Ansvaret för om samtliga läromedel som 

används i skolans olika ämnen är brukbara eller inte ligger på läraren (Ammert 2011:17).             

     Eftersom läromedel är något som lärare och elever använder dagligen i undervisningen, 

bör läromedel ha en viktig roll i att spegla en representativ bild av dagens mångkulturella 

samhälle. Eftersträvansvärt är att läromedlet inkluderar befintliga etniska minoriteter i 

läromedlet samt se till att representation av dem inte uppfattas som kränkande eller 

diskriminerande.  

     Statistik från 2018 visar att antalet elever med svensk bakgrund var cirka 81 500 vilket 

motsvarar 74 % av alla elever i Sverige. Alltså har 26 % av Sveriges elever en annan etnisk 

bakgrund än svensk (Skolverket 2018).  

     Skolverket (2008) menar att skolans undervisning ska präglas av västerländsk humanism. 

Men för att inkludera alla i samhället bör nya kulturer och språk istället uppskattas och inte 

upplevas som belastning (Haraldsson Sträng 2016:88). Det är viktigt att elever ska kunna 

identifiera sig i läroböcker men likaså är det viktigt att innehållet har variation så att elever får 

en lärdom om andra människors kulturer och levnadssätt. Tidigare läromedelanalys med 

fokus på etnisk mångfald har visat ett stort eurocentriskt fokus (Mattlar 2008). Västerländsk 

kultur samt västerländska människor är vad som representeras mest och detta påverkar i sin 

tur kulturella möten samt värderingar om andra människor då kunskap om varandra saknas.  

     Syftet är att leva upp till läroplanens ord om alla människors lika värde men fokus bör 

läggas på den etniska maktordningen som idag står som ett hinder för detta (Elmeroth 

2018:7). Idag utmärks en hierarki inom etnicitet där vit- och svenskhet leder. Skolan är en 

normgivande domän och en plats för idén om ett demokratiskt interkulturellt samhälle, där 

läroplanen samt skolans värdegrunds principer kan uppfyllas. Alla har ett ansvar över hur 

framtiden kommer att se ut (Elmeroth 2018:7–8). Som blivande lärare anser jag att läromedel 

som används i undervisning bör analyseras kritiskt för att undvika innehåll som skapar 

avstånd mellan människor och kulturer.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka läroböcker för elever som läser svenska som 

andraspråk och svenska på gymnasiet. Detta för att se eventuella skillnader på hur två olika 

ämnen som berör det svenska språket, representerar den svenska mångfalden i sina läromedel. 

Ytterligare ett syfte är att se om läromedlen främjar läsandet av texter från olika kulturer. För 

att få fram resultatet kommer texter och bilder i läromedlen att analyseras.  

 

Frågeställningar som ska besvaras är:   

  

1. Till vilken grad syns och märks svenska samhällets etniska mångfald i läromedlen för 

svenska som andraspråk och svenska avsedda för gymnasieelever?  

2. Hur inkluderas men framförallt representeras olika etniska grupper och kulturer i 

läromedlen?   

3. Kunskapskraven för ämnena svenska som andraspråk och svenska innehåller även 

läsande av skönlitteratur från olika kulturer. Främjas detta i läromedlet?  

1.2 Disposition   

Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt följt av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

Sedan presenteras metod samt material för arbetet. Efter kommer resultatet vilket svarar på 

uppsatsens tre frågeställningar. Vidare diskuteras resultatet tillsammans med teorin och 

frågeställningarna. Slutligen avrundas uppsatsen med en slutsats där bland annat vidare 

forskning tas upp.  
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2 Forskningsöversikt 
Detta kapitel beskriver skolans bestämmelser vilket även inkluderar syftet till ämnena svenska 

som andraspråk och svenska, läromedel samt skönlitteratur och sakprosans betydelse för 

skolundervisningen. Vidare behandlas kultur och kulturella möten. Efter kommer en 

förklaring till multimodalitet. Sedan presenteras tidigare forskning. 

2.1 Skolans bestämmelser  

Den nuvarande läroplanen för gymnasiet (Gy11) publicerad på Skolverket 2011, uttrycker att 

skolans värdegrund, vilket är utformat efter de mänskliga rättigheterna, fostrar skolans elever 

till demokratiska medborgare. Detta innebär att människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet mellan 

människor, är värden som skolan ska föra vidare. Ingen ska beroende på etnisk tillhörighet 

utsättas för diskriminering. Skolan ska även bidra till en ökad förståelse för andra människors 

bakgrund och kultur.  

     Vidare beskriver läroplanen att den svenska kulturen, historien och språket ska appliceras i 

majoriteten av skolans ämnen.  Genom skapandet av en trygg identitet och kännedom om det 

gemensamma kulturarvet, stärks förståelsen för andras villkor och värderingar. Samtidigt ska 

skolan bidra till att elever inom den svenska skolan inte enbart ska kunna relatera till det 

svenska, nordiska eller europeiska utan även resterande delar av världen (Gy11).   

2.1.1 Svenska som andraspråk 

Syftet med svenska som andraspråk är att elever med annat modersmål än svenska ska kunna 

utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Innehållet i undervisningen ska kopplas till 

elevens tidigare erfarenheter samt kunskaper. Genom ämnet ska flerspråkighet och tillit till 

den egna språkförmågan förstärkas. Samtidigt ska även respekt för andra människors språk 

och sätt att uttrycka sig gestaltas (Gy11). Vidare står det att elever ska få möjlighet att läsa 

och reflektera över olika typer av texter från spridda delar av världen. 

2.1.2 Svenska 

Syftet med ämnet svenska på gymnasiet är att elever ska få utveckla sina kunskaper i tal, 

skrift och läsning. Eleverna ska få arbeta med olika texter som exempelvis skönlitteratur 

(Gy11). Skönlitteraturen ska bidra till att öka förståelsen för andra medmänniskor samt deras 
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erfarenheter, tankar, livsvillkor och världsbild. Texterna ska dessutom vara från olika 

tidsepoker och kulturer. Eleverna ska vidare utöka sina kunskaper kring det svenska språket 

samt dess begynnelse men även få möjlighet till att möta andra språkliga variationer (Gy11). 

2.1.3 Läromedel  

Sedan 1991 har samtliga läromedelsanalyser utförts av lärare då statliga myndigheter inte 

längre utför dessa (Ammert 2011:17). I I enlighet med skolans värdegrund? (Skolverket 

2006:7–8) skrivs det att läromedel är vad staten har använt för att leda skolor i Sverige. Fram 

till 1990-talet hade statliga verksamheter som uppdrag att analysera och godkänna läromedel 

som följt skollagen samt skolförordningen. Staten tillsammans med läroboksnämnden fick 

1938 ansvaret för samtliga läromedelsanalyser. 

     Läroboksnämnden hade till ansvar att granska läromedel som skulle användas i 

undervisningssyfte. Detta innebär att läromedlen som myndigheten hade noterat, var dem 

enda läroböckerna som fick användas. Myndighetens läromedelsanalys fokuserade på att se 

om bokens innehåll var objektiv och förtroendeingivande samt undersöka om den följt 

läroplanen. Läroboksnämnden undersökte likaså om böckerna var anpassade efter 

kursmomentet, klassen och själva nivån den var gjord för (2006:8). 

     Efter industrialiseringen började läroböcker bli allt mer vanligt i skolundervisningen. 

Under denna period bestod läromedel inte bara av böcker utan planscher, växter och 

uppstoppade djur tillhörde även kategorin. Efter andra världskriget började lärare framställa 

läromedel tillsammans och omkring 1970-talet inledes ett arbete i skolan där syftet var att 

aktivera elever till att söka och finna egen kunskap. Runt 1980-talet började tidningar, 

tidskrifter samt bilder bli mer populärt. Något som fick begreppet att vidgas ännu mer var 

införandet av datorer eftersom internet började räknas som ett läromedel (Korsell 2007:17). 

Denna uppsats fokuserar enbart på läromedel i form av böcker.   

2.1.4 Skönlitteratur och sakprosa i skolundervisning  

Skönlitteratur bidrar till bättre förståelse av andra medmänniskor. Skönlitteratur är en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje (Gy11). Kåreland (2016:72) menar att språk och litteratur har 

en betydelse för den personliga identiteten. Läsning av skönlitteratur är en möjlighet till att 

visa motbilder på samhällsproblem som rasism, extremism, stereotypiska könsroller samt icke 

demokratiska omständigheter. Skönlitteratur kan bidra till förståelse för “de andra” alternativt 
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“de främmande”. Det kan dessutom uppmärksamma skillnader mellan västerländsk kultur och 

omständigheter i resterande delar av världen (Kåreland 2016:82). 

     Parmenuis-Swärd (2015:1) förklarar att även sakprosan är en stor del av innehållet i 

skolan. Till sakprosa hör exempelvis lärobokstexter, texter från uppslagsverk, faktatexter, 

artiklar från tidningar och tidskrifter. Texterna bidrar till att förmedla kunskap om samhällen 

runt om i världen samt ge oss andra perspektiv av olika ämnen. Sakprosatext är texter som 

skiljer sig från skönlitteratur. Sakprosatexter används efter dess funktion, alltså till vilken 

kontext den framgår i. Texterna kan uppfattas olika beroende på vem som läser, önskvärt är 

även att texterna framstår som konfliktfria men det är inte alltid möjligt. Vid läsning av 

sakprosatexter är budskapet en av de viktigaste punkterna att ha i åtanke.  

2.2 Kultur och kulturella möten  
Kulturer samt normer skiljer sig runt om i världen, vilket påverkar människors tänkande, 

tyckande samt uppträdande (Fredriksson & Wahlström 1997:85). Kulturella möten uppstår 

när individer från spridda kulturer samspelar med varandra och dessa möten kan likaså leda 

till något nytt. Människans tidigare kännedom om den nya kulturen är en avgörande del för 

upplevelsen av kulturmötet. Detta eftersom tidigare kulturella erfarenheter minskar risken för 

konflikter genom en bättre förståelse för varandras levnadssätt, tankar, idéer m.m. 

(Fredriksson & Wahlström 1997:87).    

     Fredriksson och Wahlström (1997:89–90) menar att uppfattningen av andra kulturer 

respektive den egna kulturen påverkar resultatet av kulturella möten. Kategorisering av olika 

kulturer beroende på status är något alla kulturer omedvetet men likaså medvetet gör. Risker 

för konflikter uppstår vid kategorisering av den egna kulturen som överlägsen och den andra 

som underlägsen. För att kulturmötet ska utvecklas positivt bör båda parterna ha en positiv 

inställning gentemot varandra, detta genom att acceptera och ibland till och med behöva 

kompromissa. Detta kommer i sin tur leda till att människor får kunskap om varandra.   

Fredriksson och Wahlström (1997:90) menar att drag av etnocentrism visas i alla kulturer och 

ibland även sätter hinder för positiva möten. Ett etnocentriskt tänkande innebär att individer 

sätter sitt eget folk i centrum med grund i att det är de som är överlägsna. För att uppnå 

positiva möten är det därför viktigt att övervinna det etnocentriska tänkandet. 
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2.3 Etnicitet och etnisk mångfald 

Begreppen etnisk och etnicitet har sitt ursprung från det grekiska ordet “ethnos” vilket betyder 

folk. Etnisk identitet är en känsla eller föreställning om delad historia, religion, ras eller språk 

vilket är baserat på gemensam härkomst (Runblom 2006:3). 

     Vad menas med etnisk tillhörighet? Diskrimineringsombudsmannen förklarar att etnisk 

tillhörighet syftar till den som tillhör en grupp där faktorer som nationell bakgrund, etnisk 

bakgrund, hudfärg och ras är gemensamt. Den egna tillhörigheten är upp till en själv att 

bestämma. Det går även att ha flera olika etniciteter (DO 2018:8). Wikström (2009:8) menar 

att en etnisk mångfald finns i nästan alla länder. Invånaren kan dessutom känna en etnisk 

tillhörighet till flera grupper än bara en då det finns flertal parametrar som påverkar den 

etniska tillhörigheten. Även Runblom (2006:4) menar att den etniska tillhörigheten är helt upp 

till en själv och därför kan kopplingen till den etniska gruppen vara stark men likaså svag. 

     Runblom (2006:3–4) skriver att begreppet blev allt mer omtalat efter 1960-talet, när 

Sverige började blir mer mångkulturellt vilket även ledde till att majoritetsbefolkningen blev 

“vi” och minoritetsbefolkningen blev “de andra”. Den etniska heterogeniteten blir bredare 

genom den globaliserade världen vilket även leder en större betydelse för att framhäva 

mångfalden, menar Wikström (2009:8).  

2.4 Multimodala texter  
Vid genomförande av kritisk textanalys är inte enbart språket i centrum utan bilder och 

illustrationer är likaväl centrala för förståelsen, vilket även gäller för läromedel. Bilder samt 

illustrationer ökar förståelsen samt tydliggör uppfattandet av verkets budskap (Bergström & 

Boréus 2012:307).  

      En symbolisk interaktion skapas mellan läsaren och betraktaren av texten samt den eller 

dem som avbildas i själva texten. Den symboliska interaktionen kan lyfta frågor som makt 

och dess fördelning samt inkludering till samhörigheten men likaså exkludering från den 

samhälleliga gemenskapen (Bergström & Boréus 2012:311). Multimodala texter medför inte 

bara symbolisk interaktion utan den skapar likaså en bild av världen, alltså att språket i texten 

beskriver omvärlden och bilder visualiserar den (Bergström & Boréus 2012:343).  
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2.5 Tidigare läromedelsanalys   

Skolpropaganda? (2008) är en avhandling skriven av Jörgen Mattlar som analyserat fem 

läroböcker som är tryckta mellan 1995 och 2005. Han har utfört en ideologianalys av 

läroböcker i svenska som andraspråk. Undersökningen presenterar värderingar och ideologier 

i läroböckerna både i en kvantitativ samt en kvalitativ metod.  

     Mattlars (2008:17) intresse låg i att analysera vad för uppfattningar samt värderingar som 

riktade sig gentemot eleverna genom läroboken. Han var även intresserad av att se hur 

läroböckerna återspeglade samhällets kulturella mångfald. Detta genomfördes genom att 

undersöka de relativa positionerna, alltså läroböckernas politiska och ideologiska positioner i 

relation mot varandra (Mattlar 2008:189).  

     För att undersöka detta användes en kvantitativ innehållsanalys. Analysen är användbar för 

att kunna räkna och identifiera namn, fenomen och begrepp som förekommer (Mattlar 

2008:62). De tre variablerna Mattlar har valt att fokusera på är klass, etnicitet och kön. 

Mattlar utgår från heterogenitet samt homogenitet men också framställning av mångkultur 

och segregation vid analysen av etnicitet. De drag han har valt att rikta sin fokus på är:   

● Fiktiva personers namn. 

● Historiska och levande personer. 

● Företag och varumärken. 

● Samhällsinstitutioner, organisationer och föreningar.   

Vidare presenteras enbart de resultat från Mattlars analys som berör etnicitet p.g.a. de 

resterande resultaten som berör klass och kön inte är relevant för min studie. För att 

undersöka historiska och levande personer samt fiktiva personers namn använde Mattlar en 

kvantitativ analys. Kvantitativa delen visar hur etnicitet representeras i böckerna genom de 

fyra olika parametrarna. Analysen identifierar etnicitet genom att belysa hur val av namn 

speglar den etniska homogeniteten respektive heterogeniteten (Mattlar 2008:76). Namnen 

delas upp i den etniska svenska namnkulturen eller i övriga namnkulturer. Mattlar som 

tidigare nämnts analyserar även social klass och där används den kvalitativa analysen, då hans 

motivering är att klass är svårt att redovisa kvantitativt (Mattlar 2008:61–62).  

     Den kvantitativa resultatdelen visar att det finns andra etniciteter representerade än bara 

svensk, inom variabeln fiktiva personer och historiska och levande personer (Mattlar 

2008:77–78). Personnamn med annat ursprung än svenskt används, men samtidigt så visar det 

sig även att majoriteten av de personer som visas är personer med härkomst från Europa. 

Sammanfattningsvis konstaterades det att Europa får mest plats i läromedlen och resterande 
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delar av världen inte syns i samma utsträckning. Läroböckerna visar därför på ett 

eurocentriskt fokus medan resten av världen marginaliseras (Mattlar 2008:79). Avslutningsvis 

menar även Mattlar (2008:197–198) att det i princip är omöjligt att förhålla sig objektivt och 

neutral rent ideologiskt i ett läromedel. Ett enda läromedel kan inte inkludera befintliga 

livsåskådningar, religioner, minoriteter samt andra sociala grupper. Lärarens didaktiska 

kompetens kommer istället påverka hur väl läraren kan komplettera, analysera och 

problematisera läromedlen. Att kritiskt analysera läromedel är viktigt i alla skolans ämnen 

men det är extra viktigt i ett ämne som är riktat till en grupp med en annan etnisk bakgrund än 

svensk då Mattlar menar att andraspråkstalare är underordnade i undervisningen och 

socioekonomiskt underordnade i samhället.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter  

Detta kapitel behandlar uppsatsens tre teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för den 

fortsatta analysen.  

3.1 Representation  
Representation utifrån ett teoretiskt perspektiv är en fråga om social tillhörighet, alltså vilka 

som tillhör en politisk gemenskap samt vilka som inte gör det (Heidegren 2009:23–24). 

     Green (2010:460) anser att representation alltid är en politisk fråga då det leder till 

avgränsningar av samhället. Representation av olika etniska grupper visar att samhället inte 

enbart har en representativ etnicitet. De personer som representeras mest är de personer som 

utifrån kategoriseringar har tilldelats mest makt, alltså samspelar representation och makt med 

varandra. Vid granskning av representation blir frågan om makt betydelsefull eftersom det 

visar vem som har makt och blir representerad respektive vem som är underordnad och inte 

representerad. Men frågan gäller inte bara om eller hur mycket en grupp representeras utan 

också hur de blir representerade.  

     Pietikäinen (2005:73) har genom att studera etniska minoriteters representation i 

journalistik visat på att minoriteten inte representeras lika mycket som 

majoritetsbefolkningen. De gånger minoriteterna representeras handlar om exceptionella 

händelser, alltså dramatiska förändringar, kriminalitet eller andra nya situationer. Detta i sin 

tur inkluderar etniska minoriteter i samhället men de representeras inom ramen för problem, 

brott och oroligheter. Negativ representation av etniska grupper leder till att strukturella 
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ojämlikheter som upplevs av etniska minoriteter förbises. Pietikäinen (2005:81) menar att 

representationer som dessa bidrar till upplösning av samhället och skapar istället gränser 

mellan olika etniska grupper. Etniska minoriteter utesluts eftersom de inte anses vara en viktig 

del av samhället. Trebbe m.fl. (2017:1) menar att erkännande samt representationen av en 

social grupp avgör gruppens möjlighet till integration och delaktighet i samhället.   

3.2 Erkännande 

Konsekvensen av att inte erkänna somliga människor bidrar till att de inte blir sedda rent 

socialt, då erkännande innebär erkännandet av någons existens. Dessa människor kan 

dessutom uppfatta sig själva som mer misslyckade än andra. Erkännandet fungerar som en 

social process som i sin tur frambringar integration i samhället (Heidegren 2009:7–8). Vidare 

skriver Heidegren (2009:11) att erkännande speglas i allt mänskligt umgänge och samspel till 

en viss del. Dessutom bör som Heidegren (2009:14) menar, båda parter acceptera varandra för 

att ett ömsesidigt erkännande ska inträffa, alltså bör båda parterna kompromissa. Trebbe m.fl. 

(2017:6) menar exempelvis att mer lämpliga och positiva representationer av olika etniska 

grupper skulle leda till att dessa sociala grupper får mer lärdom om varandra vilket främjar 

tolerans samt acceptans. 

     Heidegren (2009:15) exemplifierar hur två personer erkänner sin relation till varandra 

genom att hälsa. Om den ena individen inte hade bekräftat hälsningen hade förmodligen den 

andra parten betvivlat bekantskapen. Detta exempel på teorin går även att applicera inom 

större sammanhang. Erkännande är normativt och ses som en förutsättning för att människor 

ska kunna utveckla en positiv självbild samt besanna visionen om ett rättvist samhälle 

(Heidegren 2009:101).  

     Erkännande som ett teoretiskt perspektiv har sitt ursprung från filosofiska samt politiska 

teorier. I likhet med Green (2010:460) samspelar erkännande och makt med varandra likaså 

som representation och makt gör. Hayden och Schick (2016:2) menar att individer eftersträvar 

erkännande i familjen, samhället samt i nationen för bekräftelse. Komplexiteten uppstår när 

erkännandet inte sker, då samhällsgrupper som utmärker majoriteten och de som har makten 

inte erkänner minoritetsgrupper med rädsla av att förlora sin egen makt. Vidare förklarar 

Hayden och Schick (2016:3) den generaliserade effekten av att erkänna vissa grupper. Detta 

riskerar synen på gruppen då alla representeras som likadana, vilket i sin tur kan förstärka 

befintliga normer och stereotyper. Istället bör den egna unika individen erkännas. Pietikäinen 

(2005:73) stärker denna slutsats genom att belysa hur representationen av en person från en 
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specifik etnisk grupp blir representativ för hela den etniska gruppen. Trebbe m.fl. (2017:6) 

lyfter exempelvis hur kopplingen mellan islam och terrorism har stärkts efter terrordådet mot 

World Trade Center. Denna generalisering har lett till att olika etniska minoriteter motvilligt 

förknippas med terrorism på grund av tidigare representationer.  

3.3 Normkritik 

Likaså som erkännande och representation är tätt kopplat till makt gäller detsamma även för 

normers samspel med makt. Åkesson (2016:1) menar att normer bidrar till 

maktkonstellationer vilket leder till exkludering och diskriminering gentemot vissa grupper i 

samhället. Vidare skriver Åkesson (2016:2) hur begreppet normkritik har använts som ett 

redskap för att anmärka hur normer samspelar med varandra och genom de skapar 

maktobalanser inom olika pedagogiska organisationer. Åkesson (2016:3) lyfter att normers 

samspel med varandra är vad som bildar makt. Definitionen till vad som är normalt samt 

önskvärt, alltså normativt omskapas ständigt och på sätt fördelas även makten.  

     Intersektionalitet är ett viktigt begrepp när det kommer till förståelse av maktfördelning. 

Perspektivet handlar om att observera alla befintliga maktstrukturer för att sedan veta hur 

arbetet mot förändring av förtryckande maktordningar ska gå till. Perspektivet behövs likaså 

för förståelsen av andra människors livssituation samt erfarenheter (Åkesson 2016:3). 

     Normer påverkar hur människor förstår verkligheten, sig själva men också andra och 

samhället. Normkritikens huvudfunktion är att visa normer och dess konsekvenser. Det finns 

normer med positiva och önskvärda konsekvenser men likaså negativa konsekvenser som 

behöver förändras (Åkesson 2016:3). Kalonaityté (2014:10) beskriver hur normkritik lyfter 

befintliga normer och kritiskt granskar dessa. Idag existerar ett komplext system med 

maktutövning där vissa identiteter, egenskaper och kontinenter representeras till att vara 

centrala samt mer betydelsefulla. Samtidigt diskrimineras andra och blir underlägsna eftersom 

de inte blir erkända utan istället negativt representerade. Åkesson (2016:7) menar exempelvis 

att det som sägs i ett klassrum kan uppfattas som diskriminerade, men likaså kan det som inte 

diskuteras framhävas som diskriminerande.  

     Elmeroth (2018:118) förklarar vikten av att förhålla sig till erkännande i undervisningen. 

Genom det interkulturella förhållningssättet erkänns andra elevers erfarenheter då 

erfarenheterna även ses som en resurs. Eleverna känner stöd och att de har en betydelse för 

omvärlden. Att inte förhålla sig interkulturellt talar om att elever med annan etnisk bakgrund 

än svensk inte blir erkända eller med andra ord inte blir bekräftade av majoriteten samt att 
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mångfald är ett problem snarare än något positivt. Men även detta problematiseras av 

Kumashiro (2009).  

     Kumashiro (2009:35) belyser vikten av normmedveten undervisning där alla unika elever 

blir inkluderade och erkända, inte bara på en lektion utan alla. Men det innebär även en risk 

där klyftan mellan de erkända och deras representation blir större gentemot de andra. De fåtal 

elever som blir representerade i klassrummet blir även representanter för hela den gruppen. 

Inkludering av olika minoritetsgrupper behöver därför inte vara fungerande för att förändra på 

normer utan det kan likaså stärka normer och stereotyper. Undervisningen bör istället vara 

kritisk mot befintliga normer vilket kommer leda till att elever blir mer medvetna om sin egen 

plats bland normen.  

4 Metod och material   
I detta kapitel behandlas metoden till arbetet Vidare behandlas materialet som används till 

analysen. Sedan kommer ett avsnitt om reflektioner till metodvalet.  

4.1 Metodkombination  

I uppsatsen tillämpas både en kvantitativ och kvalitativ textanalys, det vill säga en 

triangulering. Den kvantitativa delen är tänkt att skapa en grund för den kvalitativa analysen. 

Triangulering har en stor betydelse för metodkombination. Det är alltså lämpligare att tolka en 

uppsats genom att studera den ur mer än ett perspektiv (Denscombe 2016:221). När olika 

metoder ger liknande resultat är reliabiliteten i resultatet högre. Samtidigt menar Denscombe 

(2016:213) att användning av mer än en metod kan förbättra forskningen då det ger en 

komplett bild av studien eftersom metoderna kompletterar varandra. Vid användning av två 

metoder kan den ena metoden bidra med värdefulla data för en fortsatt analys med den andra 

metoden (Denscombe 2016:214). Uppsatsen innehåller även en kvantitativ bildanalys. 

4.1.1 Genomförande av kvantitativ textanalys    

Textanalysen fokuserar på mottagarorienterad tolkning, alltså hur mottagaren som läser texten 

uppfattar den (Hellspong och Ledin 1997:221). Analysen av texterna utgår från ett etniskt 

perspektiv. Texterna analyseras med inspiration från Mattlars tidigare läromedelsanalys 

(2008:62). Den etniska mångfalden kommer stödjas med hjälp av dessa tre olika parametrar:  
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● Historiska och levande personer. 

● Språk. 

● Nationer och organisationer.  

Texterna kategoriseras in i geografiska områden i resultatdelen. De avgörs först efter 

nationstillhörighet, det vill säga ursprungsland och placeras sedan in i tillhörande kontinent i 

tabellerna. Detta eftersom det blir tydligare att se om texterna verkligen ger en bild av olika 

kulturer runt om i världen (Gy11).  

     Alla texter analyseras med hänsyn till de tre variablerna. Historiska och levande personer 

syftar till texter som handlar om specifika personer och vad för etnisk tillhörighet dessa 

personer uppfattas ha. Det kan handla om personer som representerar ett visst land eller 

kultur. Det syftar även till författaren av texten då verket kan vara översatt från ett tidigare 

språk till svenska.  

     Språk syftar också till det sistnämnda, det vill säga om texten ursprungligen givits ut i ett 

annat språk och sedan översatts. Originalversionen avgör då nationstillhörigheten. Språk 

syftar även till olika sätt att tala. Exempelvis används förortsvenska av människor med olika 

etniska bakgrunder, samtidigt har sociolekten uppkommit i Sverige och därav berör texten 

Sverige.  

     Nationer och organisationer kan representeras i texter men ha olika innebörd. Exempelvis 

är en familj på resa till Spanien för semester inte en text som har sitt ursprung från Spanien. 

Däremot kan texten sägas beröra Spanien om familjen beskriver den spanska kulturen i texten 

vilket ger läsaren en inblick i nationen. 

     Eftersom samtliga kapitel innehåller olika antal texter kommer förekomsten av etnisk 

mångfald inte fördelas kapitelvis utan istället kommer texterna att räknas enskilt. Skulle 

texten inte stämma in på någon av de valda variablerna, redovisas den istället i kategorin 

övrigt. Alltså att texten inte lyfter någon speciell nation och inte heller beskriver personer och 

kulturer som kan kopplas till en specifik nation.   

4.1.2 Genomförande av bildanalys 

Som tidigare nämnt innehåller läromedlen bilder som kommer att analyseras och 

kategoriseras efter icke västerländska avbildade människor respektive avbildningar som liknar 

västerländska människor. Denna avgränsning görs då Skolverket (2008) menar att skolans 

undervisning ska präglas av västerländsk humanism, vilket kan speglas i text men likaså i 

bild. Detta kommer även styrka representationen av den etniska mångfalden i läroböckerna. 
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För att dra slutsatser kring en avbildad persons etniska bakgrund krävs vissa generaliseringar. 

Det bör dock observeras att ens etniska tillhörigheten är helt upp till en själv att bestämma då 

det likaså går att ha flera etniciteter (DO 2018:8). 

För att avgöra etnisk bakgrund måste områdena som tillhör västvärlden definieras. Dessa är 

enligt Kurth (2003) USA, Europa, Kanada, Australien och Nya Zealand. Med det sagt drogs 

slutsatsen att ljushyade eller ”vita” personer utgör majoriteten av befolkningen i västvärlden.  

     Som tidigare nämnts menar Elmeroth (2018:7) att vit- och svenskhet leder i den etniska 

hierarkin vilket gör det mer intressant att granska hur läroböckerna förhåller sig till detta.  

Ytterligare faktorer som spelar in i vilken etnicitet den avbildade personen bedöms tillhöra är 

kläder och accessoarer. Med kläder och accessoarer menas typisk kulturell eller religiös 

klädsel och accessoar, då de i vissa fall kan indikera att personen har en viss etnisk bakgrund. 

Det är även vissa historiska personer som avbildas vilket visar kläder från en tidigare tidsepok 

som exempelvis har varit typiskt västerländskt. Även kontext har en betydelse i vissa 

fall, exempelvis när bilden hör till en text som beskriver eller utspelar sig i en viss kultur.  
Kategoriseringen i etniciteter utifrån personnamn är problematisk och med nödvändighet 
generaliserande. Den berör frågan om vem som är, kan betraktas eller betraktar sig som tillhörande 
en viss etnicitet, religion eller kultur. De generaliseringar uppdelningen innebär är dock 
nödvändiga för att kunna visa kvantitativa förhållanden (Mattlar 2008:75). 

Precis som Mattlar (2008) påpekar är generaliseringen nödvändig för att kunna visa 

kvantitativa förhållanden vilket även gäller vid analysen av läromedlens bilder i denna 

uppsats. För att bedöma huruvida en person har ett västerländskt ursprung eller inte har 

flera bedömningspunkter använts för att generalisera den avbildade personens etniska 

bakgrund. Kriterier som använts för att avgöra om en person har ett västerländskt 

ursprung är ljus eller vit hy samt ljust hår och ljus ögonfärg. Vidare har drag som 

mörkare hy, svart eller mörkt hår, mörka ögon samt asiatiska drag definierats som icke 

västerländskt utseende.  

     Trots de generaliseringar som gjorts är vissa fall problematiska. Exempelvis faller 

ljushyade personer med svart hår inte inom någon tydlig kategori utifrån de tidigare 

definierade generaliserade kriterierna. I dessa fall har avgörandet istället fallit på vilka 

drag som är mest framträdande. Exempelvis kan en ljushyad person med svart hår 

antingen bedömas vara icke västerländsk om de icke västerländska dragen är mest 

framträdande som exempelvis ögonfärg, kontext och klädsel eller västerländskt om inga 

övriga typiska icke västerländska drag finns hos personen.  

     Samtliga bedömningar av de avbildade personernas utseende är alltså enbart 

generaliseringar av deras utseende. I vissa fall kan dessa generaliseringar likt tidigare 
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nämnt stärkas med hjälp av kläder eller accessoarer som är typiskt för en viss kultur 

eller etnicitet. Även kontexten som bilden befinner sig i kan användas för att bedöma 

den avbildade personens ursprung. Detta anses vara särskilt hjälpsamt då personen 

utifrån de tidigare definierade kriterierna inte tydligt faller inom en viss kategori. 

     Den enskilt viktigaste aspekten med bildanalysen är att se huruvida läroboken 

inkluderar människor av varierande etnicitet, och huruvida läromedlet skildrar den 

etniska mångfalden i Sverige. En annan aspekt till varför bildanalysen utförs är för att se 

maktrelationen, med andra ord vilka som representeras mest och därmed enligt Green 

(2010:460) har mest makt.  

4.1.3 Genomförande av kvalitativ textanalys  

Den kvalitativa textanalysen utgår från den kvantitativa delen och besvarar alla 

frågeställningar skriftligt och mer djupgående. Texterna kommer återigen att läsas samt tolkas 

med hjälp av hermeneutik (Hellspong och Ledin 1997:219).  

Hellspong och Ledin (1997:220) skriver att hermeneutik syftar till att göra en tolkning av det 

lästa och finna budskapen samt meningen med texten.  

     Undersökningen belyser hur den etniska mångfalden syns i läromedlen samt se om det 

förekommer skönlitteratur från olika delar av världen vilket då också visar vilken del av 

världen som representeras mest. Huruvida inkludering av etniska grupper och kulturer 

framställs mer än bara genom ren representation kommer också att granskas här. 

Textanalysen utgår från representation, erkännande och normkritik som analysverktyg. Alltså 

se hur etniska grupper och personer erkänns och representeras ur ett normkritiskt perspektiv.  

4.2 Material och avgränsning 
Läromedlen har valts efter innehåll, alltså läroböcker som innehåller mycket texter och bilder 

att analysera. I övrigt tas hänsyn till vilken kurs läroboken är gjord för samt hur väl den är 

uppbyggd för att klara kursens mål. Önskvärt är att böckerna ska vara relativt nya. Detta för 

att kunna analysera nytt material för att få en rättvis jämförelse sett till det nuvarande 

mångkulturella samhället. Läromedlen som valts är publicerade genom samma förlag men är 

avsedda för två separata ämnen vilket är svenska och svenska som andraspråk.  

Materialet har begränsat med hänsyn till arbetets omfattning och därför analyseras endast två 

läromedel.      
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Analysen kommer utgå från autentiska texter, alltså texter som tidigare har publicerats i andra 

områden än läromedlet, vilket i detta fall är skönlitterära verk samt sakprosatext. Autentiska 

texter har valts för att granska huruvida läroböckerna uppnår kriterierna till läsning av 

skönlitteratur från olika kulturer runt om i världen (Skolverket 2008). Autentiska texter har 

också beslutats för att se hur representation av olika etniska grupper och kulturer introduceras.  

     Bergström och Boréus (2012:307) menar att det vid kritiska textanalyser inte enbart är 

språket som ligger i centrum för förståelsen och därför analyseras även bildmaterialet i 

böckerna och kategoriseras efter västerländskt och icke västerländskt. 

     I den kvantitativa delen redovisas alla texter men i den kvalitativa delen redovisas endast 

ett fåtal av alla texter då det sammanlagt blir 64 texter och med avseende till uppsatsens 

omfattning behöver detta begränsas.  

4.2.1 Svenska 1 Helt enkelt 

Den första boken är Svenska 1 Helt enkelt, skriven av Lena Winqvist och Annika Nilsson. 

Boken publicerades 2018 genom NA förlag och är den andra upplagan. Läromedlet är 

uppbyggt av sex olika kapitel och sammanlagt 302 sidor, inklusive referenser och register. 

Boken innehåller material för att klara första kursen i svenska, på gymnasiet. Alla 

genomgångar, exempeltexter, övningar, slutuppgifter samt betygsmatriser ska utgå från 

kursens centrala innehåll och kunskapskrav, samtidigt ska läromedlet vara förberedande för 

nationella proven.   

     Bokens sex kapitel består av Fiktivt berättande, Muntlig framställning, Argumentation, 

Skriftlig framställning, Språkliga begrepp och språkriktighet och till sist Språklig variation. 

Varje kapitel rymmer teoretiska genomgångar följt av sakprosa och skönlitterära texter för att 

förtydliga teorin.   

4.2.2 Svenska som andraspråk 1 

Den andra boken är Svenska som andraspråk 1, skriven av Therese Åkerberg och Christian 

Norefalk. Boken publicerades 2014 av NA förlag. Läromedlet består av sex kapitel och boken 

innehåller sammanlagt 252 sidor inklusive referenser och index.  

     Läromedlet är till för den som läser första kursen i svenska som andraspråk på gymnasiet. 

Boken tar upp betydelsen av att vara två- eller flerspråkig samt olika typer av studieteknik. 

Läroboken belyser även språklig variation och hur språket skiljer sig från olika situationer. 

Men även hur den språkliga variationen ser ut hos individen, i Sverige men också världen 
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över. Vidare behandlas teman som familj, jämställdhet, könsroller samt kärlek och vänskap. 

Det förekommer även texter om studie- och arbetsliv samt andra texter som används i 

samhället. Slutet av boken innehåller grammatik samt dess svårigheter.  

     Bokens sex kapitel är Vad är egentligen svenska som andraspråk?, Språklig variation, 

Relationer, Utbildning och arbetsliv, Ute i samhället och Svenska språkets form, funktion och 

betydelse. Precis som Svenska 1 Helt enkelt innehåller även denna lärobok skönlitteratur och 

sakprosa för att förtydliga de teoretiska genomgångarna.    

4.6 Metodreflektion  

Resultatet riskerar att påverkas av personliga värderingar och tolkningar då det krävs 

generaliseringar för att kunna avgöra hur etnisk mångfald representeras i text men främst i 

bild. Detta eftersom nationell och etnisk bakgrund i princip är omöjligt att avgöra utifrån en 

bild. Anknytningen till samhällets konstruktioner gör att normer och fördomar påverkar 

analysen trots försök till försiktighet och precision. Dessutom är den egna etniska bakgrunden 

samt erfarenheten en faktor som påverkar åsikterna. Eftersom bildanalysen ändå ansågs vara 

viktigt för denna uppsats behövdes tydliga utgångspunkter för avgörandet av etnicitet trots 

kännedom om följder och komplexiteten samt svårigheten av det.  

     Dessvärre vad det gäller textanalysen kan samma läsare få olika uppfattningar och 

tolkningar om en text i olika sammanhang men likaså vid flera omläsningar. Beroende på 

läsare finns skilda sätt att uppfatta tolkningar av läromedlet och dess texter och bilder 

(Hellspong och Ledin 1997:224–225). Personer från omgivningen har ibland fått inflika med 

kommentarer till hur de hade tolkat samma material för att förstärka tolkningarna. För att 

försäkra att samma resultat återkommer efter varje omläsning har texterna analyserats ett 

flertal gånger, vid olika tidpunkter och dagar.  

     Hellspong och Ledin (1997:225) skriver att det även krävs ett läsmål vid bearbetning av en 

text. I samband med ett läsmål finns en lässtrategi som påverkar läsningen samt vad som ska 

uppnås med den. Genom att först skaffa sig en överblick och sedan läsa och analysera 

noggrant. Textanalysens läsmål är att hitta svar på samtliga frågeställningar med underlag 

från de teoretiska utgångspunkterna där representation, erkännande och normkritik är i åtanke.   

Införskaffandet av nya färdigheter i både den kvantitativa och kvalitativa metoden är likaså 

utmanande. Denscombe (2016:237) menar att nackdelarna med metodkombination är pressen 

att hålla sig till målet i båda delarna. I analysen ingår det att jämföra och integrera resultaten 

mot varandra, vilket är mer krävande än att enbart hålla sig till en metod.  
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5 Resultat  
I resultatdelen redovisas Svenska 1 Helt enkelt först med det kvantitativa resultatet följt av det 

kvalitativa. Efter presenteras Svenska som andraspråk 1 i samma ordning. Avslutningsvis 

sammanfattas resultatet.  

5.1 Kvantitativt resultat av Svenska 1 Helt enkelt 

 
Figur 1. Världsdelar som skildras i läromedlet Svenska 1 Helt enkelt.  
 
Figur 1 visar resultat från läromedlet Svenska 1 Helt enkelt. Läromedlet består av sammanlagt 

43 texter. De autentiska texterna är en blandning mellan krönikor, rapporter, pjäser, 

argumenterande texter, artiklar samt utdrag från noveller och romaner. Texterna har 

kategoriserats in i olika nationstillhörigheter och placerats in i respektive världsdel i tabellen. 

De texterna som inte har en tydlig kontext för att avgöra nationstillhörighet har placerats i 

kategorin övrigt. Som det går att se på figur 1 är Europa den världsdelen som återkommer 

mest. Av sammanlagt 36 texter från Europa motsvarar Sverige 29 av dem. I synnerhet är det 

fokus på olika delar av Europa och inte bara en del av Europa. I Europa återkommer 

Storbritannien, Italien, Spanien, Finland, Grekland samt två texter som skildrar Frankrike. 

Resterande länder som återkommer är Thailand och Sydkorea från Asien och två amerikanska 

texter från Nordamerika. Kategorin övrigt innehåller recept och faktatexter.  
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Figur 2. Procentuell fördelningen av de avbildade personerna i läromedlet Svenska 1 Helt 
enkelt.  
 
Figur 2 visar resultatet av bildanalysen från läromedlet Svenska 1 Helt enkelt. Läromedlet 

består av sammanlagt 110 bilder varav 53 av dessa föreställer en eller flera individer. Av 

dessa 53 bilder är 47 av dem bilder på människor som ser ut att ha västerländskt påbrå. Vilket 

motsvarar 89 % av bilderna. Bilderna består av människor från tidigare epoker som liknar vita 

män och kvinnor från en högre social klass. Vissa av bilderna tillhör även en kontext och 

därav blir det mer tydligt att de tillhör västvärlden. Dem resterande sex bilderna som utgör 11 

% i figur 2, kategoriseras till icke västerländskt ursprung. Dessa bilder består av personer med 

mörk hy, mörkare eller asiatiska drag och bilder som tillhör en viss kontext som visar på 

tillhörande till en nation utanför västvärlden.  

   Resterande 57 bilder som inte är bilder på avbildade människor är istället bilder på äldre 

fordon och kulspetspennor samt segelbåtar, fickur, kikare, monokel som också kan förknippas 

med västerländsk kultur. Samtidigt har läromedlet bilder på olika byggnader som förknippas 

med västerländska länder. 
 

5.2 Kvalitativt resultat av Svenska 1 Helt enkelt 
Den kvalitativa textanalysen bygger vidare på de tidigare presenterade kvantitativa resultaten. 

I kapitlet analyseras vidare de texter som speglar någon form av etnisk mångfald, genom att 



22 
 

exempelvis skildra historiska eller levande personer alternativt språk eller nationer och 

organisationer.  

Det första exemplet är ett utdrag ur lyriken The botten is nådd (2018:15). Texten är skriven av 

Timbuktu som är en svensk artist med amerikansk bakgrund. Verket baseras på en bakfull 

person som ångrar gårdagens onyktra handlingar.  

     Den andra texten är ett utdrag från Extremt högt och otroligt nära (2018:90) skriven av 

Jonathan Safran Foer som är en amerikansk författare. Texten framkommer i samband 

familjetemat i boken och handlar om en pojke som förlorat sin pappa i terrordådet mot World 

Trade Center i USA. Pojken uttrycker sin rädsla för omvärlden och allt som förknippas med 

terrordådet där bland annat ”araber i tunnelbanan” nämns.  
Det var en massa saker som gav mig panikkänslor, som hängbroar, baciller, flygplan, fyrverkerier, 
araber i tunnelbanan (fast jag är inte rasist), araber i restauranger och kaféer och andra allmänna 
lokaler, byggnadsställningar, avloppsgaller och ventilgaller till tunnelbanan, väskor utan ägare, 
skor, män med mustascher, rök, knutar, höga byggnader, turbaner. (2018:91)  
  

Det tredje exemplet är Blekt hy öppnar många dörrar (2018:168). Reportaget berör 

civilisationen i Thailand. Texten är ett exempel på hur elever ska skriva ett reportage. Verket 

handlar om en ung flicka med namn May som berättar hur hon och många andra blir 

påverkade av det vita skönhetsidealet i Thailand. May har blivit nekad till dansklubben på 

grund av hennes mörka hy. Texten beskriver den thailändska kulturen, deras kung, 

traditionella dans och spridda områden i Thailand där olika sociala klasser lever. Texten 

belyser även hur det i hela Asien ”råder en besatthet av ljus hy” (2018:170). 
Reklam för hudblekande krämer, deodoranter, drycker och piller står för en betydande del av 
mediernas intäkter. Främst vänder den sig till kvinnor, men i växande grad även till män. I 
reklamens språk är vit hud en fråga om skönhet, och det är så de flesta thailändare ser saken. Men 
det finns också en rasistisk aspekt- det thailändska samhället favoriserar den som är ljus framför 
den som är mörk (2018:169) 
 

Fjärde exemplet är ett utdrag ur romanen Ett öga rött (2018:255) vars författare är Jonas 

Hassen Khemiri. Texten framkommer i samband med att läromedlet beskriver språklig 

variation. Texten är skriven på förortssvenska och utspelar sig i Stockholm. Romanen 

inkluderar icke svenska personer som talar förortssvenska. Det som uppfattas av texten är 

sättet att prata i förorten som skildras mot sättet att tala i majoritetssamhället.  

     Sista exemplet är Långt från klichéernas Toscana (2018:162) skriven av Silvia Avallone. 

Texten handlar om en fattigare del av Italien vilket ger läsaren en bild av kulturen.  

Resterande 28 texter som har svenskt ursprung är utspelade i Sverige samt speglar en svensk, 

västerländsk kultur.  
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5.3 Kvantitativt resultat av Svenska som andraspråk 1 
 

 
Figur 3. Världsdelar som skildras i läromedlet Svenska som andraspråk 1.   
 
Figur 3 visar följande resultat av textanalysen från läromedlet Svenska som andraspråk 1. 

Läromedlet består totalt av 21 texter där samtliga texter har kategoriserats till Europa. De 

autentiska texterna består av lyrik, artiklar, dikter, krönikor, reportage samt utdrag från 

noveller, romaner och sagor. Texterna har kategoriserats efter tillhörande nation och i tabellen 

placerats in i tillhörande kontinent. Eftersom alla analyserade texter har Europa som bakgrund 

har ingen av de andra världsdelarna eller kategorin övrigt fyllts i. Av de totala 21 texterna 

består 17 texter från Sverige. Resterande nationer som återkommer är Irland, Spanien och 

Grekland som har en koppling till två av texterna i läromedlet.  
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Figur 4. Procentuell fördelningen av de avbildade personerna i läromedlet Svenska som 
andraspråk 1. 
 
Figur 4 visar resultat från bildanalysen i läromedlet Svenska som andraspråk 1. Läromedlet 

består av totalt 95 bilder varav 55 av dessa var bilder på avbildade personer. 41 bilder har 

västerländskt ursprung vilket motsvarar 75 %. Även dessa bilder består av signalement som 

har koppling till västerländska länder, exempelvis klädsel och frisyrer på män och kvinnor 

från tidigare tidsepoker. Vissa av bilderna tillhör även en viss kontext som ger fler argument 

för västerländskt påbrå. De resterande 14 bilderna som föreställer personer med icke 

västerländsk bakgrund är bilder på människor med mörk hy, mörkare eller asiatiska drag eller 

bilder som tillhör en kontext som stärker argumentet för icke västerländskt ursprung. Dessa 

14 bilder utgör 25 %.  

   Resterande 40 bilder som inte är på avbildade människor är istället bilder på växter, 

segelbåtar samt äldre fordon och kulspetspennor som också förknippas med västerländsk 

kultur. Samtidigt har läromedlet Svenska som andraspråk 1 bilder på olika byggnader som 

inte förknippas med västerländsk kultur. 

5.4 Kvalitativt resultat av Svenska som andraspråk 1 
Den kvalitativa resultatdelen fokuserar på de texter där den etniska mångfalden på något sätt 

representeras i läromedlet. Denna representation kan vara historiska eller levande personer 

såväl som beskrivningar av språk samt nationer och organisationer.  
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     Nedan presenters några exempel på hur mångfalden representeras i följande texter.  

Första exemplet är raplåten Vad händer len? (2014:37) skriven av Dogge Doggelito. Texten 

framkommer i samband med att läromedlet lyfter språklig variation. Raplåten beskriver 

ungdomar från förorten som berättar om hur de har “stenat bilar”, blivit jagade av ”aina”, 

”baxat” prylar m.m. Låten är skriven i förortsslang och ger läsaren en bild av förorten och 

kulturen som finns där. Texten förmedlar även en känsla av att vara uppväxt i förorten. Efter 

låten kommer en intervju med Dogge Doggelito där han uppmärksammar följande. 
En annan fördom Dogge Doggelito och Ulla-Britt Kotsinas vill slå hål på är att slang endast talas 
av invandrare. Dogge Doggelito, som själv är född i Sverige och har svenska som modersmål, 
menar istället att slang talas av vissa människor med samma bakgrund som honom- i förorten, i 
områden med hög arbetslöshet och sociala problem (2014:38). 
 

Den andra texten är reportaget Mostafa vill föregå med gott exempel (2014:116). Reportaget i 

läromedlet lyfts i samband med förklaring till hur utbildning och arbetslivet kan se ut i 

samhället. Mostafa är uppväxt i Rosengård i Malmö som beskrivs som ett utav de stökigaste 

områdena i Sverige. Mostafa talar om sin tidigare skeva syn gentemot polisyrket innan han 

själv valde yrket.   
–Många ser Rosengård och oss som bor där som något negativt och belastande för det svenska 
samhället. Och visst, jag blundar inte för att det finns problem. Men jag menar att det finns mycket 
som kan göras för att området i stället ska bli en tillgång säger han och fortsätter: (2014:116). 
 

Den tredje texten som valts ut är en krönika skriven av Anna Nyberg med namnet Långt ifrån 

Landet Lagom (2014:161). Texten handlar om den svenska kulturens ständiga förändring och 

dess relation till globaliseringen. Texten framkommer i samband med förklaring till det 

svenska samhället. 
För faktum är att det som är genuint svenskt idag, inte var det igår. Precis som alla kulturer är även 
den svenska i ständig förändring. De värderingar som är typiska för svenskar i dag, var inte lika 
typiska för 20 år sedan (2014:162). 
 

Oändrat oändlig av Jonas Hassen Khemiri (2014:68), Eveline av James Joyce från Irland, 

Samvetet av Ana María Matutes från Spanien samt Den nikomachiska etiken av Aristoteles 

från Grekland (2014:77) är ytterligare fyra verk där författarna av texten har annat ursprung 

än svensk. Tre av dessa fyra texter utspelar sig även i tillhörande nation och därav även få 

inblickar i respektive kultur.  
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5.5 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att Svenska 1 Helt enkelt uppfyller gymnasiets läroplan 

angående textinnehåll från olika delar av världen trots ett eurocentriskt fokus på innehållet 

och få verk från andra delar av världen. Svenska som andraspråk 1 uppfyller också 

riktlinjerna kring texter från olika delar av världen trots att majoriteten av texterna har svensk 

tillhörighet och stort eurocentriskt fokus eftersom alla texter härstammar från Europa. Trots 

detta kan alltså läromedlet sägas uppfylla Skolverkets riktlinjer med stöd av att Skolverket 

(2008) inte har definierat till vilken grad undervisningen ska inkludera verk från olika delar av 

världen. Eftersom 4/21 texter berör någon annan nation än Sverige, har inkludering av texter 

från olika delar av världen skett.  

     Resten av världen marginaliseras i stor omfattning i båda läromedlen. Skolverket (2008) 

menar även att skolan ska bidra till att elever inte enbart ska kunna relatera till det svenska, 

nordiska och europeiska men också andra delar av världen vilket båda läromedlen inte har 

levt upp till fullt ut. Svenska som andraspråk 1 innehåller fler svenska texter med koppling till 

förortssvenska samt förorten vilket endast tas upp i en text i Svenska 1 Helt enkelt. Även 

resultatet från bilderna tyder på att västerländska människor syns i en större utsträckning än 

det icke västerländska.  

6 Diskussion 
Kapitlet inleds med att svara på uppsatsen två första frågeställningar tillsammans med de 

teoretiska utgångspunkterna och en koppling till tidigare forskning. Sedan diskuteras 

normkritiken i analysen. Vidare behandlas uppsatsens tredje frågeställning vilket svarar på 

främjandet av globalt textinnehåll. Slutligen diskuteras skillnader mellan respektive 

läromedel.  

6.1 Hur syns och märks den etniska mångfalden? 
Etnisk mångfald erkänns i båda läromedlen men hur inkludering av olika etniska grupper 

samt kulturer representeras ser olika ut. Vidare diskuteras hur framställningen av det ser ut.  

     Svenska 1 Helt enkelt innehåller romanen Extremt högt och otroligt nära (2018:91) vilket 

inkluderar folkgruppen araber i sin text. Detta visar på hur författaren av texten erkänner 

araber genom att nämna den etniska grupper i texten. Dessvärre representeras gruppen på ett 

negativt och olämpligt sätt då de representeras som brottsliga och farliga (Pietikäinen 
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2005:73). I texten nämns även turbaner på ett negativt sätt, vilket har koppling till många 

kulturer utanför västvärlden. Representationen och tolkningen av det analyserade visar hur 

etniska grupper inte inkluderas in till majoritetssamhället trots att de blivit erkända i texten. 

Följden blir att det istället uppstår gränser i samhället och mellan invånarna. Pietikäinen 

(2005:81) förklarar hur samhället splittras och att etniska minoriteter hamnar utanför då de 

inte anses vara lika mycket värda. Detta negativa sätt att erkänna och representera araber som 

en enda homogen grupp avgör gruppens möjlighet till integrering med samhället (Trebbe m.fl. 

2017:1). Texten visar på att den etniska mångfalden syns i läroboken för ämnet svenska men 

att representationen av den är negativ.  

     Ytterligare en text från Svenska 1 Helt enkelt där den etniska mångfalden skildras är Blekt 

hy öppnar många dörrar (2018:168). Författaren av texten diskuterar hur det i Thailand råder 

ett problem där ljus hy ses som normativt och förknippas med framgång medan mörk hy 

förknippas med mindre värdiga jobb samt ingen framgång. Läsaren får en uppfattning om hur 

det thailändska samhället är uppdelat och att människor med ljus hy besitter på mer makt än 

mörkhyade invånare. Människor med mörk hy anses istället vara i en underordnad position. 

Hela det thailändska samhället ser upp till den som är ljus framför den som är mörk menar 

författaren. Det konstateras att det är så samhällen ser ut med yttranden som ”i hela Asien 

råder en liknande besatthet av ljus hy” (2018:170). Läroboksförfattarna har inkluderat en till 

etnisk grupp i boken, nämligen thailändare och samtidigt gett läsaren en generell inblick i hela 

Asien. Genom att erkänna den etniska gruppen och kulturen har representationen gått längre 

en enbart inkludering.  

     Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri (2018:255) från Svenska 1 Helt enkelt och Dogge 

Doggelitos låt Vad händer len? (2014:37) från Svenska som andraspråk 1 presenteras båda i 

samband med språklig variation. I texten representeras och inkluderas människor från förorten 

men de representeras som typiska stereotyper, det vill säga som stökiga. Verket nämner inga 

specifika etniska grupper men det går att förstå att texten hänvisar till människor med annan 

etnisk bakgrund än svensk. En etnisk mångfald syns därför i texten men även här 

representeras den på ett relativt negativt sätt.  

     Svenska som andraspråk 1 har även med reportaget Mostafa vill föregå med gott exempel 

(2014:116) vilket är ett exempel på positivt erkännande av en person från förorten. 

Läromedelsförfattarna för Svenska som andraspråk 1 har genom att inkludera Mostafa även 

gjort honom till representant för andra personer från förorten som också vill delta, eller redan 

deltar i arbetslivet. Här lyfts den etniska mångfalden samt representationen av den. 

Framställningen av Mostafa och förorten ses som en lämplig och positiv representation för 
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främjande av acceptans och tolerans gentemot människor med andra fördomar (Trebbe m.fl. 

2017:6). 

     Den etniska mångfalden framträder även i texten Långt ifrån landet lagom i läroboken 

Svenska som andraspråk 1 (2014:160). Texten visar på acceptans till dagens globala värld. 

Här inkluderas och erkänns minoriteter i samhället och de representeras på ett positivt sätt.  

     Fler svenska författare till texter har varit förekommande. Läroboksförfattarna till Svenska 

1 Helt enkelt har exempelvis inkluderat Timbuktu som är en framgångsrik svensk-amerikansk 

artist. Hans text The botten is nådd tolkas som neutral. Denna tolkning har även gjort på andra 

texter med författare från andra nationer inom Europa, som varken representerar kulturer eller 

etniska grupper negativt eller anmärkande positivt men som samtidigt visar på etnisk 

mångfald. Istället har bara ett erkännande av en kultur eller enskild person skett där budskapet 

inte har uppfattats som diskriminerande eller kränkande. Med andra ord har inkludering av 

etniska grupper och kulturer inte gått längre en ren representation.  

     Sammanfattningsvis syns den etniska mångfalden i båda läroböckerna men inte tillräckligt 

mycket för att få en representativ bild av det faktiska samhället vi lever i. Detta för att båda 

läromedlen visar stort eurocentriskt och västerländskt fokus både i text men likaså i bilder. 

Resultaten kan med jämförelse av Jörgen Mattlars läromedelsanalys (2008) sammanfattas 

som likvärdig då det även i hans analys framgår mest fokus på Europa och västvärlden i 

läromedlen. 

     Inkluderingen av etniska grupper och kulturer har gått längre en enbart ren representation i 

båda läromedlen. Representationen har förmedlat negativa aspekter som även har framstått 

som diskriminerande mot vissa etniska grupper. Detta har visats mer i Svenska 1 Helt enkelt 

som läses av majoritetsbefolkningen än vad det har i Svenska som andraspråk 1 som läses av 

minoritetsbefolkningen. Det har likaså förekommit texter som förhållit sig neutrala, det vill 

säga texter som inte gått längre än att enbart representera etniska grupper och kulturer. I dessa 

texter har fokus istället legat på enskilda personer eller en viss kultur och nation från Europa. 

Exempelvis som Långt från klichéernas Toscana (2018:162) skriven av Silvia Avallone där 

hon enbart pratar om en del av Italien.  

     Eftersom endast ett läromedel har granskats från respektive ämne går det inte att 

generalisera hur alla läromedel avsedda för svenska och svenska som andraspråk förhåller sig. 

Resultatet fungerar ändå som ett underlag till hur läroböcker för svenska och svenska som 

andraspråk kan se ut när det kommer till hur den etniska mångfalden syns och märks i 

läroböcker.  
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6.2 Normkritiskt förhållningssätt  

Precis som Kalonaityté (2014:10) uttrycker det, existerar det idag ett komplext system där 

exempelvis vissa kontinenter, egenskaper samt identiteter anses vara mer centrala och viktiga 

än andra vilket kan speglas i dessa två läromedel då västvärlden representeras mest. 

     Det är två olika elevgrupper som läser dessa ämnen. Därför är det viktigt att framställa den 

etniska mångfalden jämnt i läromedlen då det annars leder till att ”vi” aldrig förstår ”dom” 

eller tvärtom. Trebbe m.fl. (2017:6) menar att mer positiv och lämplig representation av olika 

grupper kommer leda till att alla sociala grupper kan lära sig mer om varandra. Vilket i sin tur 

leder till att individer kan acceptera och tolerera varandra. Även Fredriksson och Wahlström 

(1997:87) menar att tidigare erfarenheter om varandra samt varandras kulturer kommer 

förhindra konflikter. 

     Men som nämnts innan menar Kumashiro (2009:35) att inkludering av olika 

minoritetsgrupper inte behöver vara fungerande för att förändra normer utan det kan likaså 

stärka negativa normer och stereotyper. Detta förklarar även Åkesson (2016:7) genom att 

belysa hur det som sägs kan uppfattas som diskriminerande men likaså det som inte sägs. 

Samtidigt som inkludering av olika minoritetsgrupper är viktigt kan det även uppfattas som 

diskriminerande. Detta eftersom de få personer som lyfts blir representanter för hela sin 

grupp, vilket också kan stärka normer och stereotyper som exempelvis förmedlas i Extremt 

högt och otroligt nära (2018:91). Den generaliserade effekten av att erkänna alla araber som 

potentiella terrorister riskerar negativ uppfattning av gruppen då alla representeras som 

likadana vilket enbart stärker normer och stereotyper (Hayden och Schick 2016:3). Detta visar 

på att inkludering av etniska grupper inte behöver vara det som kommer förändra befintliga 

normer. För att människor ska acceptera och tolerera varandra behöver de mötas i mitten. 

Båda läromedlen bör därför förhålla sig mer normkritiskt för att förändra diskriminerande 

normer samt stereotyper. 

     Exemplet som lyfts med Thailand där en ljusare hudfärg anses vara finare är ett tydligt 

exempel på en skadlig norm som behöver förändras. Författaren av texten menar att det är 

medias påverkan som lett till detta skönhetsideal eftersom det vanliga är att ljusa personer 

representeras mest vilket också visar på att det är de som har makten i samhället (Green 

2010:460). Reportaget är en lärorik text för att upplysa samhällsproblemet. Dessutom lyfter 

författaren även att detta problem råder i hela Asien. Här har läroboksförfattarna till Svenska 1 

Helt enkelt inkluderat en text som inte bara medför kunskap om hur elever ska eller kan skriva 

ett reportage utan det är även en text som förmedlar ett visst budskap.  
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En jämförelse mellan reportaget och läroboken Svenska 1 Helt enkelt, visar på att samma 

budskap förmedlas från läroboken. Tidigare belägg och som figur 1 och 2 visar ligger fokus 

mest på västerländska texter samt personer i läromedlet, med andra ord är det vita personer 

som representeras mest i läromedlet. Med detta sagt blir läroboken som en typ av media som 

kommer påverka dem elever med annan hudfärg än vit då det är vita, västerländska personer 

som de ser mest av och därmed även det som kommer framgå som mest normativt.  

     Följden av att inte inkludera alla kan som Heidegren (2009:7–8) menar göra att de 

människor som inte känner sig inkluderade istället ser sig själva som misslyckade. Åkesson 

(2016:1) stärker också detta uttalande genom att förklara hur det är normer som bidrar till 

maktkonstellationer vilket i sin tur leder till diskriminering eller exkludering av andra.  

     Svenska 1 Helt enkelt och Svenska som andraspråk 1 inkluderar dessutom texter som 

skildrar förorten. Däremot har Svenska 1 Helt enkelt endast med ett utdrag där förorten 

benämns vilket är texten Ett öga rött (2018:255) som ger uppfattningen av en stökig person 

med utländskt påbrå. Här har läroboksförfattarna tagit med en språklig variation av svenska 

men samtidigt har utdragen ur verket stärkt normer och de negativa stereotypiska bilderna av 

människor från förorten. Budskapet i sin tur blir att de som pratar samt beter sig på detta sätt 

är inte som ”vi”.  Samtidigt har inte fler texter som visar positiv representation av förorten 

och personer där ifrån tagits med vilket stärker budskapet ytterligare. De normer och 

stereotyper som finns gentemot människor från förorten blir oföränderliga för läsarna av 

Svenska 1 Helt enkelt. Mattlar (2008:197–198) menar även att andraspråkstalare redan är i en 

socioekonomisk underordnad position i samhället. Med detta sagt bör läroboksförfattarna till 

Svenska 1 Helt enkelt förhålla sig mer normkritiskt.  

     Det innebär en risk då erkännandet och representationen av ungdomarna från förorten 

leder till större avstånd från de andra utanför förorten (Kumashiro 2009:35). Heidegren 

(2009:7–8) menar att för en social process ska ske, där individen får större möjlighet till att 

integrera sig med majoritetssamhället behövs ett erkännande och en positiv representation. 

Åkesson (2016:3) menar att det går att se maktfördelningar genom det intersektionella 

perspektivet. Observation av befintliga maktstrukturer leder till att arbetet mot förändring av 

förtryckande maktordningar blir tydligare.  

     I Svenska som andraspråk 1 visas två olika sätt att se på förorten vilket bryter normen 

kring hur alla människor från förorten är vilket även går emot ett tidigare sätt att framställa 

förorten.          
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Svenska som andraspråk 1 presenterar först Dogge Doggelitos text Vad händer len? 

(2014:37) som ger samma budskap som Ett öga rött (2018:255). Däremot stärks inte 

normerna och stereotyperna kring förorten på samma sätt i detta läromedel då 

läroboksförfattarna till Svenska som andraspråk 1 även inkluderar en intervju där det 

uppmärksammas hur det inte enbart är invandrare som talar förortsslang/förortssvenska. 

Dessutom inkluderar läroboksförfattarna även ett annat exempel kring hur människor från 

förorten kan vara, nämligen texten Mostafa vill föregå med gott exempel. Texten visar på hur 

vanliga stereotypiska bilder kan bevisas vara felaktiga då människor från förorten inte bara 

behöver vara som tidigare texter beskriver det. Alltså en text som menar på att alla från 

förorten inte lyckas bli framgångsrika och istället blir arbetslösa eller bråkiga.  

     Förenklat skulle budskapet kunna vara att människor från förorten är precis som alla 

”andra”. Det går att tolka det som att läromedelsförfattarna i detta val av text har förhållit sig 

normkritiskt. De har varit kritiska till befintliga normer kring hur förorten framställs vilket gör 

eleverna mer medvetna om sin egen plats bland normen (Kumashiro 2009:35). 

     Läromedelsförfattarna till Svenska som andraspråk 1 väljer även att ha med texten Långt 

ifrån landet lagom (2014:161) vilket förmedlar positiva budskap som visar på acceptans och 

tolerans till dagens mångkulturella samhälle. Det går även att konstatera hur den svenska 

författaren av texten har representerat befolkningen i landet som en enda grupp utan att dela 

in dem i ”vi” och ”dom” kategorier. 

     Tidigare texter har visat på hur makten ligger hos majoritetsbefolkningen. Hayden och 

Schick (2016:2) menar att majoriteten ibland inte erkänner minoritetsgrupper eftersom de har 

en rädsla av att förlora sin egen makt, vilket inte belyses i texten. Alltså avgränsas inte 

samhället i texten genom negativa representationer av minoriteter. Genom att inkludera alla i 

samhället i en och samma text ses erkännandet som en förutsättning för att samtliga 

människor kan utveckla positiva självbilder samt ha förtroende för ett bra samhälle 

(Heidegren (2009:101). 

6.3 Globalt textinnehåll?  
I vissa aspekter är läroböckerna relativt lika varandra. Läromedlen har eurocentriskt fokus och 

därmed mest fokus på västerländsk kultur. Detta visas mer i Svenska 1 Helt än Svenska som 

andraspråk 1. Båda böckerna lyfter olika etniska grupper och kulturer men som tidigare 

diskuterat görs detta på olika sätt. Även fast läroböckerna är eurocentriskt fokuserade, 

inkluderar läroboksförfattarna texter från andra kulturer men förhåller sig mest till Europa. 
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Läromedlen innehåller texter skrivna av andra författare med utländsk bakgrund. Det har 

exempelvis kunnat vara en kärleksnovell som handlar om två personer. Vissa av dessa texter 

utspelas i andra nationer än Sverige vilket också bidrar till att läsaren får en inblick i andra 

kulturer vilket uppfyller kriterier till textinnehåll från olika delar av världen (Skolverket 

2008). Samtidigt preciserar inte Skolverket (2008) eller läroplanen (Gy11) vad som innebär 

med textinnehåll från olika delar av världen och därför kan inte texter från enbart Europa 

räknas som felaktigt då det är texter från andra delar av världen än Sverige. Skolverket (2008) 

belyser även att det är västerländsk humanism som ska prägla undervisningen vilket också 

motiverar till att Europa ligger i centrum.  

     Trots detta är Sverige fortfarande ett mångkulturellt samhälle med människor från olika 

delar av världen och inte enbart från Europa och därför borde fler världsdelar representeras. 

Det finns uppenbarligen elever i klassrummet från andra delar av världen som aldrig kommer 

möta sin etniska bakgrund i böckerna. Innehållet av autentiska texter kunde därför innehålla 

en större spridning med framställning av etniska grupper, nationer och kulturer. Det förmedlas 

istället en känsla av vilka kulturer eller nationer som är mest betydelsefulla respektive vilka 

som inte är det (Kalonaityté 2014:10). Fredriksson och Wahlström (1997:90) menar att det 

kan vara bra att övervinna det etnocentriska tänkandet för att uppnå positiva kulturmöten, 

därmed bör fler texter från andra kulturer inkluderas. Kåreland (2016:72) menar dessutom att 

litteratur har en stor inverkan till att visa motbilder mot exempelvis rasism och extremism, 

vilket även borde ha tagits till hänsyn vid val av text.   

6.4 Skillnader mellan läromedlen  

Överlag har likt tidigare nämnt båda läromedlen eurocentriskt fokus även om de till en viss 

del inkluderar etnisk mångfald. Svenska 1 Helt enkelt har en större geografisk spridning i 

textinnehåll än det motsvarande läromedlet i svenska som andraspråk. Vidare visar den 

kvantitativa analysen att bilder på icke västerländska personer är mer synliga i Svenska som 

andraspråk 1. En potentiell förklaring till detta är att författarna till läromedlet Svenska som 

andraspråk 1 vill introducera läsaren till material som är svenskt, eller i detta fall europeiskt. 

Men samtidigt koppla eleverna till läromedlets bilder som visar annan etnisk bakgrund för att 

majoriteten av eleverna som läser svenska som andraspråk är etniskt heterogena. För elever 

som läser svenska gäller istället motsatsen, det vill säga att majoriteten av eleverna har 

svenska som sitt förstaspråk och därmed är en potentiell förklaring att det används mer 

västerländska bilder än icke västerländska. Samtidigt kan det mer geografiskt spridda 
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textinnehållet i Svenska 1 Helt enkelt bero på hänsyn till läroplanen som menar att elever ska 

få läsa texter från spridda kulturer runt om i världen (Gy11).  

     Den kvalitativa analysen visar vidare exempel på texter som skildrar mångfalden i Svenska 

1 Helt enkelt och hur det i vissa fall representerar kulturer eller etniciteter negativt. 

Exempelvis porträtteras araber som terrorister i en av texterna och en annan framställer ljus 

hy som ett ideal, även om det i texten lyfts som ett samhällsproblem. Representationer som 

dessa riskerar att ge läsaren en negativ bild av dessa etniska grupper eller kulturer. Dessutom 

nämns en etnisk mångfald i texten som skildrar förorten men den framstår som oföränderlig 

när det kommer till negativa stereotyper och normer. Med detta sagt förhåller sig Svenska 1 

Helt enkelt mer till etnocentrismen, genom att sätta västerländsk kultur i centrum med positiv 

representation jämförbart med representationen av andra kulturer (Fredriksson och Wahlström 

1997:90).  

      Läromedlet Svenska som andraspråk 1 inkluderar den svenska förorten i två texter. En av 

dessa texter utgör en ganska stereotypisk bild av förorten, medan den andra visar på en kille 

som vill göra skillnad i sin hemort genom att bli polis. Texterna i Svenska som andraspråk 1 

inkluderar den etniska mångfalden i Sverige i större utsträckning men gör det för det mesta 

genom exempel från förorten. Denna skillnad kan bero på författarnas målgrupp då 

läromedlet för svenska som andraspråk inkluderar förorten mer för att de tror att elever som 

läser svenska som andraspråk kan relatera till dessa texter mer.  

     Sammanfattningsvis finns det skillnader mellan de två läromedlen när det kommer till hur 

de representerar kulturer och etniciteter. I Svenska 1 Helt enkelt finns en större geografisk 

spridning, men representationen av andra kulturer samt etniciteter görs ibland på ett sätt som 

riskerar att ge läsaren en dålig bild, särskilt för någon som själv inte har någon erfarenhet av 

den. Svenska som andraspråk 1 har ett stort eurocentriskt fokus när det kommer till vilka 

kulturer som skildras i texten. I de fall där den etniska mångfalden skildras görs det till viss 

del utifrån förorten i Sverige, där både ett positivt och negativ perspektiv skildras. 

Båda läromedlen inkluderar även andra texter som inte representerar kulturer negativt. Som 

tidigare diskuterat handlar dessa europeiska texter mer om enskilda personer utan någon 

värdering i den etniska bakgrunden.  
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7 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen har varit att se om ämnet svenska som andraspråk och ämnet svenska 

ger en representativ bild av dagens mångkulturella samhälle. Resultatet har genom text- och 

bildanalysen visat på att de båda läromedlen inte visar en representativ bild av verkligheten då 

fokus mest ligger på västerländska kulturer och personer. Sverige är bland annat det mest 

centrala. 

     Varför Sverige nämns mest kan bero på att Sverige, det svenska språket och den svenska 

kulturen är det mest centrala i den svenska undervisningen. Eftersom Sverige även tillhör 

Europa förhåller sig undervisningen även mest eurocentriskt. Som tidigare nämnts menar 

Elmeroth (2018:7) att vit- och svenskhet leder i den etniska maktordningen och Skolverket 

(2008) menar att det är västerländsk humanism som ska prägla undervisningen vilket båda 

läromedlen visar på. Detta trots att 26 % av skolans elever har annan bakgrund är svensk 

(Skolverket 2008). Med det sagt har läromedlen fortfarande brister när det kommer till att 

inkludera och framförallt erkänna och representera andra grupper positivt. Dessa aspekter 

behöver fortfarande tas till hänsyn vid framställning av läromedel för att uppfylla skolans 

värdegrund samt för att ge en representativ bild av dagens mångkulturella samhälle. Som 

tidigare nämnts menar Fredriksson och Wahlström (1997:87) att mindre risker för konflikter 

uppstår om människor har mer kunskap om varandra och varandras levnadssätt, tankar och 

idéer. 

     Representationen av etnisk mångfald har utifrån tolkningar förmedlat känsla av 

diskriminering samt stärkt negativa stereotyper i vissa texter från Svenska 1 Helt enkelt, trots 

att skolans värdegrund vilar på en demokratisk grund där ingen, beroende på etnisk 

tillhörighet ska utsättas för diskriminering (Gy11). Att leva upp till läroplanens ord om alla 

människors lika värde visas fortfarande vara komplicerat då den etniska maktordningen står 

som ett hinder (Elmeroth 2018:7). 

     En viktig aspekt att belysa är att läromedlen som undersökts endast är en del av all 

undervisning eleverna får i skolan. Läraren kan likaså komplettera läroboken med annat 

material som visar den etniska mångfalden mer. Samtidigt har det i denna uppsats endast lagts 

fokus på det etniska perspektivets representation och erkännande ur ett normkritiskt 

förhållande. Med detta sagt har inte läromedlens andra styrkor eller svagheter granskats. 

Eftersom det likaså finns många andra parametrar att ta hänsyn till vid utformande av en 

lärobok, exempelvis jämställdhet mellan könen eller inkludering av olika sexuella läggningar. 

Men som även Mattlar (2008:197–198) påpekar är det i princip omöjligt att inkludera allt och 
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alla i ett läromedel trots önskvärt. En kunskap som kommer tas med vidare i läraryrket är att 

alltid kritiskt granska undervisningsmaterialet för att se vad för normer och föreställningar 

som kommer förmedlas.  

     Om arbetets tidsomfattning varit större hade med fördel flera läromedel undersökts. Ännu 

ett tillägg hade varit att auskultera undervisningen för att se hur samt om läraren kompletterar 

läroboken med annat material och i så fall se vad för normer och föreställningar som 

representeras av det. Det hade även varit intressant att dela ut enkäter till elever för att se vad 

för tolkningar de gör av läromedlen i svenska som andraspråk samt svenska. 
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