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Sammandrag 

Syftet med denna studie är att titta på etnicitet och kultur i en SFI-lärobok. Tidigare studier har 

visat att etnocentrism är utbredd i läromedel, men forskningen om SFI-undervisningsmaterial är 

minimal. 

Undersökningen använder en hybrid av analytiska metoder, inklusive innehållsanalys och 

diskursanalys. Enligt innehållsanalysen är huvuddelen av personnamnen i läroböckerna etniskt 

svenska. Ytterligare granskning av uppgifterna avslöjar en betydande majoritet av namnen från 

Europa. Fynden indikerar etnisk och kulturell homogenitet. 

Det som kallas "svenskt" är ofta utgångspunkten för texterna och representerar det normativa vi. 

Detta står i kontrast till de andra, som representeras av andra kulturer och nationaliteter än 

svenska. Resultatet visar att västerländskt fokus och andrafiering finns i det analyserade 

materialet. 

 

Nyckelord: Representation, SFI, läromedel, etnisk mångfald. 
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1. Inledning 

“Men varför ska det återspeglas? Om jag flyttar till Spanien då vill jag lära mig allt om Spanien, 

spanjorer och Spaniens kultur. På spanska.” Den frågan fick jag av min kompis, född och 

uppväxt i Sverige, när jag berättade för henne om denna uppsats och om att jag skulle vilja 

undersöka huruvida den etniska mångfalden i Sverige återspeglas i läromedel. Hon har inte helt 

fel. Det tog mig en liten stund innan jag kunde komma på något propert motargument. Jag 

förklarade att vissa kan tolka den bristen på representation som en anvisning att man helst ska 

försumma sin identitet och kultur och fokusera istället på det som finns i Sverige. Vad är det som 

finns i Sverige då? 

Etnisk mångfald definierar dagens samhälle och Sverige har över tid utvecklats i riktning mot 

ökad etnisk mångfald. Sverige har haft en hög invandring sedan 1970-talet och nästan 2 miljoner 

(19,7 procent) av den svenska befolkningen är utrikes födda (SCB, 2021). Det gör att den 

nuvarande språksituationen i svenska skolor skiljer sig från vad den var tidigare. Enligt 

Skolverkets uppgifter är cirka 26 % av eleverna som avslutade årskurs 9 våren 2020 födda 

utomlands eller är födda i Sverige till båda föräldrarna som har invandrat (Skolverket 2020:7). 

Det gör att allt fler unga är flerspråkiga, vilket innebär att det finns barn i svenska skolor som har 

svenska som sitt andraspråk. 

 

Denna språkliga variation skapar ytterligare hinder för utbildningsaktiviteter, speciellt för lärare. 

Utmaningarna kan vara att undervisningen i skolorna borde ta hänsyn till den befintliga 

variationen inom elevgrupper. De befintliga språken, kulturerna och etniciteterna måste lyftas 

fram, eftersom forskning tyder på att användning av tidigare språkkunskaper och erfarenheter 

ökar elevernas kunskapsutveckling (Skolverket 2018:7). För att en elevgrupps inlärningsmiljö 

ska vara så välkomnande och säker som möjligt måste den heterogena mångfalden också göras 

synlig. 

Grundskolans värdegrund säger att skolans arbete måste uppmuntra förståelse för andra. Ingen 

ska diskrimineras i skolan på grund av etnisk tillhörighet, sexuell identitet, sexuell läggning eller 

funktionsvariation. Värdegrunden fortsätter med att förklara hur möjligheten att fritt flytta mellan 

olika länder ställer större förväntningar på elevers förståelse för kulturell variation. Som en 
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social, etnisk och kulturell mötesplats bär skolan uppgiften att öka förståelsen för mångfald bland 

dem som arbetar där. Slutligen säger värdegrunden att skolans verksamhet ska hjälpa eleverna att 

utveckla en identitet som är relaterad till inte bara det svenska, utan även det nordiska, det 

europeiska och slutligen det globala (Gy11:5). 

Med detta resonemang som grund är syftet med denna uppsats att undersöka läromedlet Ingång 

och med hjälp av diskursanalys se vad textinnehållet i undervisningsmaterialet säger om olika 

minoriteter och migranter, hur etnisk mångfald ser ut samt vilka normer som förmedlas och hur. 

Med hjälp av innehållsanalys vill jag dessutom se hur ofta icke-etniskt svenska namn 

förekommer i det valda läromedlet.  

Det kan också vara intressant att se vilka texter läromedelsförfattarna valde och om det finns en 

koppling mellan värdegrunden, textinnehållet, skolämnet och eleverna som studerar det. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur väl läroböcker för SVA återspeglar den etniska 

mångfalden i Sverige. 

          Undersökningen avgränsas med hjälp av följande frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning förekommer andra etniciteter och kulturer än västerländsk i 

läroböckerna? 

2. Hur representeras olika etniska grupper och kulturer i läromedlen?  

1.2 Disposition 

 

Studien inleds med en forskningsöversikt, följt av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

Tillvägagångssätt och material för projektet tillhandahålls sedan. Efter det följer avslutningen 

som tar upp de två frågorna som ställs i uppsatsen. Vidare granskas resultaten i relation till teori 

och problem. Slutligen avslutas studien med slutsatser som tar upp bland annat framtida 

forskning. 
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2. Teoretiska utgångspunkter  

 

Det här kapitlet fokuserar på uppsatsens två teoretiska utgångspunkter, som ligger till grund för 

efterföljande analys. 

 

2.1. Diskurs 

 

Diskurs kan inte definieras på ett enskilt sätt. Diskurser, enligt begreppet som används i denna 

uppsats, är språkliga praktiker som skapar ramarna för hur individer pratar och skriver under 

vissa omständigheter (Bergström & Boréus, 2012). En diskurs kan alternativt definieras som "ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen" (Börjesson & Palmblad, 2007:13). 

 

En diskurs kan alltså ses som en form av regelstruktur som ger upphov till att en typ av kunskap 

erkänns som autentisk, sanningsenlig och legitim, medan en annan typ av kunskap betraktas som 

motsatsen (Bergström & Boréus, 2012). Således förklarar diskurserna om flerspråkighet, etnicitet 

och kultur som utforskas i denna studie vad som är sant i varje fält. 

 

Enligt det som nämns ovan är maktproblem väsentliga för diskurser. Den bygger på idén att 

diskurser begränsar vad som kan artikuleras i särskilda omständigheter och sociala sammanhang.  

Samtidigt som diskurser kan hjälpa till att etablera sociala identiteter kan de också bidra till att 

upprätthålla befintliga sociala relationer och maktstrukturer (Bergström & Boreus, 2012).  

 

Utbildningsmetoder är en av nyckelarenorna där språklig och diskursiv makt utövas. På liknande 

sätt ser Foucault (Bergström & Boréus, 2012:361) ett starkt samband mellan makt och diskurs. Å 

andra sidan anser han inte att makt som utövas i diskurser är enbart dålig eftersom det begränsar 

vissa människors manövrerbarhet samtidigt som det ger chanser för andra. 

 

Även om diskurser kan ses som regelsystem, bör de inte ses som oflexibla strukturer, utan 

snarare som dynamiska och varierande till sin natur. Detta beror på den ömsesidiga interaktionen 
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mellan talet och det sammanhang och sociala struktur som omger det. Som ett resultat har de en 

effekt på varandra (Bergström & Boreus, 2012). 

 

En diskursanalys kommer att genomföras i denna uppsats. Fokus i detta arbete är diskursanalys, 

som utgår från en kritisk forskningssynpunkt. Kritisk utredning försöker ifrågasätta vad som 

accepteras som sanning (Carlsson & von Brömssen, 2011:25). Det finns också "en önskan om att 

bidra till en mera jämlik och demokratisk samhällsordning" inom kritisk forskning. (Carlsson & 

von Brömssen, 2011:26). 

 

Metodavsnittet går mer in på den analysmetod som används i denna studie. 

 

2.2. Representation 

 

Ur en teoretisk synvinkel är representation en fråga om socialt medlemskap, det vill säga vem 

som tillhör en politisk gemenskap och vem som inte gör det (Heidegren 2009:23f). 

 

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

samhälleliga gränser. Representationen av flera etniska grupper visar att samhället inte har en 

enda representativ etnicitet. De individer som är mest representerade är de som har fått mest 

auktoritet utifrån kategoriseringar. Som ett resultat interagerar representation och makt. När man 

utreder representation blir frågan om makt avgörande eftersom den avslöjar vem som har makt 

och är representerad, samt vem som är underordnad och inte representeras. Det handlar dock inte 

bara om eller hur mycket av en grupp är representerad, utan också hur de är representerade. 

 

Genom att analysera representationen av etniska minoriteter i journalistiken upptäckte 

Pietikäinen (2005:73) att etniska minoriteter är underrepresenterade i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen. Minoriteter är representerade under ovanliga händelser, såsom 

kriminalitet, svårigheter, brott och instabilitet. Negativa skildringar av etniska grupper döljer de 

grundläggande orättvisor som etniska minoriteter står inför. Pietikäinen (2005:81) menar att 

skildringar som denna bidrar till samhällets sönderfall genom att skapa barriärer mellan olika 

etniska grupper. Etniska minoriteter utesluts eftersom de inte är värdefulla samhällsmedlemmar. 
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En grupps möjlighet till integration och engagemang i samhället bestäms av dess erkännande och 

representation. 

 

3. Bakgrund och centrala begrepp 

 

Detta avsnitt är uppdelat i två delar. Det första avsnittet handlar om SFI, medan det andra handlar 

om etnisk mångfald. Det här avsnittet förtydligar och beskriver dessutom viktiga begrepp för 

denna undersökning. 

 

3.1 SFI 

 

Eftersom denna studie handlar om SFI är det viktigt att börja med en förklaring av vad SFI är 

och dess tillkomst. SFI växte fram på 1960-talet och har sedan dess utvecklats och förändrats. 

Namnet betyder "Svenska För Invandrare" och syftar på en grundläggande utbildning i svenska 

språket för individer som inte har svenska som modersmål (Skolverket, 2018). Enligt 

Migrationsverket kom den storskaliga arbetskraftsinvandringen efter andra världskriget från 

länder som Italien, Grekland, Turkiet och det som då kallades Jugoslavien. Denna 

arbetskraftsinvandring gav impulsen till att skapa en grund för en språkkurs i det språk som talas 

i nationen så att individer kunde verka på sina arbetsplatser och i den svenska kulturen. 

 

Undervisningen styrdes först i början av 1970-talet och den första läroplanen skapades 1971: 

läroplan i svenska för vuxna invandrare (Sfi 71). Då studerade alla nyanlända i samma grupp och 

lärde sig målspråket — svenska — på samma sätt, oavsett tidigare skolgång eller språklig 

förmåga. Enligt Skolverkets hemsida är språkkursen i svenska som andraspråk (SVA) ganska 

komplicerad, med tre alternativa studievägar och fyra olika nivåer tillgängliga: 

 

● Har man tidigare skolerfarenhet på högst fem år ska man läsa Studieväg 1. 

● Studieväg 2 är för de som har fem till tio års skolgång. 

● Om man har genomfört relevant grund-, gymnasie- och högre utbildning bör man börja 

med Studieväg 3. 
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Dessutom är SFI organiserat i fyra distinkta kurser (Skolverket, 2018): 

 

● Kurs A är den första kursen som tas av studenter som är inskrivna i Studieväg 1. 

● Kurs B är den första kursen som studeras på Studieväg 2. 

● Kurs C är den första kursen som studeras på Studieväg 3. 

● Kurs D är den sista kursen som ges av SFI. 

 

Dessutom finns det nu en läroplan att följa samt kursmål att uppfylla. Allt detta kan hittas på 

Skolverkets hemsida. Kursen är inte längre den grundläggande språkkurs som den en gång var, 

utan innehållet ska nu återspegla samhället och ha tydliga mål att uppfylla, till exempel 

nationella prov på olika nivåer.  

3.2 Läroböcker och deras roll i undervisningen 

Inom forskningen har läroböckernas relevans i undervisningen både betonats och förringats. 

Enligt Svensson (2011:295), som studerat betydelsen av läromedel, “utgör läroböcker det 

viktigaste verktyget i all modern utbildning.“ Däremot har lärarna i forskningen var inte helt 

beroende av undervisningsmaterial. De valde ibland bort läroboken för att komplettera den med 

annan kunskap.  

 

Till skillnad från ovan nämnda forskare påpekar Skolverket (2006b) att användningen av 

läromedel skiljer sig åt mellan ämnena i den obligatoriska utbildningen. Till exempel är 

bildämnet inte alls begränsat läromedel. Däremot används läroböcker på nästan varje lektion i 

engelska och i lite mindre utsträckning i samhällskunskap. 

 

Hur läroböcker används i klassrummet varierar. Enligt Svensson (2011) kan en lärobok till 

exempel ge eleverna möjlighet att arbeta självständigt utan lärarens inblandning. Det kan också 

fungera som grund för klassmaterial och att hjälpa eleverna att förstå kursplanens innehåll. 

Läroplaner och kursplaner verkar ha en betydande effekt på tillkomsten av läroboksmaterial 

(Skolverket, 2006b). 
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3.3 Centrala begrepp 

 

I detta avsnitt förklaras begrepp som är viktiga i denna studie. 

 

3.3.1 Etnisk mångfald 

 

Begreppet etnicitet bygger typiskt på medlemmarnas uppfattning om sig själva som tillhörande 

en etnisk grupp. Gränser mot andra etniska grupper kan grundas på en mängd olika faktorer, 

inklusive religion, nation, historia och kultur, bland annat. En etnisk grupp tros ha en eller flera 

av dessa egenskaper eller ha ett gemensamt ursprung (Stier & Sandström Kjellin, 2009:88). 

 

’Etnicitet’ kommer från det grekiska ordet ’ethnos’, som betyder ’folk’. Wikström (2009:25) 

definierar etnicitet som kategorisering av människor utifrån deras ursprung och tillhörighet. 

 

Vidare definieras också människor som lever utanför den etniska gruppen. Skillnaden mellan vi 

och de blir viktig i det här sammanhanget. Den yttre gruppen beskrivs som någon som inte är 

som vi själva. Det kallas vanligtvis för ’andrafiering’. Som ett resultat värderas en grupp högre än 

den andra. Separeringen av individer i olika grupper har skett många gånger genom historien 

(Stier & Sandström Kjellin, 2009). 

 

3.3.2 Etnocentrism 

 

Termen ’etnocentrism’ syftar på det tillstånd där den rådande majoritetsgruppen i ett samhälle 

fungerar som riktmärke för vad som anses vara normalt. Enligt Elmeroth (2018) börjar den 

rådande diskursen med majoritetsgruppen, varefter majoritetsgruppen ses som normen och 

därefter utvärderas andra grupper. Eurocentrism, som säger att europeisk eller västerländsk 

kultur är standarden, är nära kopplad till denna föreställning. Detta indikerar att främmande 

kulturer betraktas ur en västerländsk synvinkel, där den västerländska är standarden (Wikström, 

2009: 69). 
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3.3.3 Perspektiv på etnisk mångfald i Sverige 

 

Som tidigare sagts förändras det svenska samhället ständigt och den etniska mångfalden i den 

svenska skolan ökar. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2021) hade 25,9 % av Sveriges 

befolkning utländsk bakgrund 2020, vilket är en ökning med över 11 procent jämfört med år 

2000 (Statistiska centralbyrån, 2021). Befolkningsförändringen är som sagt påtaglig även i 

skolan. Läsåret 2015/2016 kvalificerade 25,4 % av alla elever till modersmålsundervisning. 

Enligt uppgifter från Skolverket ökade andelen behöriga elever till 28,7 % läsåret 2020–2021. 

Behöriga till modersmålsundervisning är elever som har minst en vårdnadshavare som talar ett 

annat språk än svenska (Skolverket, 2021). Med detta i åtanke är det viktigt att lärare reagerar på 

variationen i sina klassrum så att alla känner sig inkluderade.  

 

Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige (2005) undersöker integrationsfrågor inom 

distinkta eliter i det svenska samhället. Rapportens resultat visar att utrikes födda och personer 

med utländsk bakgrund är underrepresenterade inom industri, myndigheter, media, kultursektorn 

och akademin. De som är födda utomlands har en svagare koppling till arbetsmarknaden och om 

de skaffar sig ett arbete riskerar de att hamna på en lägre socioekonomisk nivå än den de hade 

kunnat nå i hemlandet (Göransson, 2005: 319ff). Enligt forskning befinner sig barn till 

utomeuropeiska invandrare betydligt sämre på arbetsmarknaden än barn till två svenskfödda 

föräldrar (Hjerm & Schierup, 2007:102f). 

 

Många forskningsstudier från 1990- och 2000-talen har fokuserat på det segregerade Sverige. 

Rinkeby, en Stockholmsförort, kan användas för att illustrera denna uppdelning. 91,8 procent av 

Rinkebys befolkning är av invandrarbakgrund (start.stockholm). I sin artikel "Etnisk 

diskriminering i bostäder" hävdar Irene Molina att inkomst, utbildning och vistelsetid i Sverige 

är några faktorer för bostadssegregationen i Göteborg, Malmö och Stockholm. Molina drar också 

slutsatsen att dessa element inte fungerar oberoende av den etniska hierarkin. Synen på 

människors fysiologiska egenskaper eller etniska bakgrund dominerar deras 

bostadsmarknadspositioner (Molina, 2005:12). 
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3.3.4. Stereotyper i vardagen 

 

Människors stereotypa intryck är direkt knutna till fördomar, vilket innebär att individer i förväg 

bedöms utifrån rådande förutfattade meningar innan de ges möjlighet att visa vem de är. Positiva 

och dåliga stereotyper finns. Det kan handla om att människor som hamnar i en grupp som 

tilldelas bra egenskaper och höga förväntningar, eller om att individen tilldelas dåliga egenskaper 

och låga förväntningar. Individers personliga drag förbises i båda dessa typer av stereotyper. 

Enligt Guillaumin (1974:66) betonar stereotyper om ras faran hos utlänningar, vare sig denna 

kommer till uttryck genom sjukdomar, sexuella hot, fysiskt våld eller annat. 

Flera studier har beskrivit hur invandrade mäns attityder till jämställdhet, heder, sexualitet och 

patriarkat skiljer sig från svenskars de senaste åren. Många akademiker har betonat hur 

diskussionen om hedersmord, patriarkala hushåll och utsatta flickors svåra situation banat väg 

för en diskurs som placerar etniska minoriteter utanför gränserna för svensk jämställdhet.           

Svenskhet förknippas med ett land och en kultur som ansluter sig till jämställdhetsideal och är en 

unik frizon från könsförtryck (Darvishpour & Westin, 2021: 395). Den svenska 

jämställdhetsretoriken främjar med andra ord en diskussion som legitimerar kritik av 

invandrargrupper genom att betona deras ojämlika status. Som ett resultat av detta bidrar en 

sådan diskurs bara till uppdelningen av invånare i Sverige i de som har en svensk likvärdig 

anknytning och de som inte har det, d.v.s. invandrare. Många ser på invandrare som 

representanter för sina länder, vilket kan leda till negativa stereotyper. Till exempel kan en 

person som kommer till Sverige på grund av konflikter i sitt land göra att det blir allmänt känt att 

alla personer från det landet flyttar till Sverige av samma anledning. Det rådande narrativet är att 

invandrarfamiljer är patriarkala och problematiska eftersom de kommer från farliga länder och 

att svenskhet är den enda genomförbara modellen för jämställdhetsproblem (Darvishpour & 

Westin, 2021:396). Diana Mulinari (2009) går ett steg längre och hävdar att istället för 

invandrare bör termen "rasifierade grupper" användas för att betona att det är 

migrationsprocesser som styrs av "ras" som kategori som utgör dessa grupper, inte migrationen i 

sig. Som ett resultat av detta är europeiska invandrarmän och kvinnor mindre mottagliga än de 

som framstår som "andra" och kommer från andra platser än västvärlden. 
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Dessutom har få ämnen väckt så mycket kontroverser i Sverige under det senaste decenniet som 

hur media bevakar invandring och tillhörande oro. Anklagelser om att media "mörkar" eller 

"förskönar" invandringen och hur den påverkar Sverige har återuppstått, inte minst från 

invandringskritiska politiker, debattörer och så kallade alternativa medier. Till exempel att 

områden bidrar till sin segregation från svenskar eftersom de inte vill integreras och vill bo i 

samhällen med andra invandrare. Enligt en internationell undersökning från 2016 sa 35 % av 

svenskarna att mediebevakningen av migration och flyktingar var alltför optimistisk, medan 57 

% tyckte att den var något eller extremt felaktig (Darvishpour & Westin, 2021: 429). 

3.4 Didaktisk relevans  

 

På grund av elevers olika nationaliteter i dagens Sverige är det oundvikligt att vi möter denna 

mångfald i klassrummet. Vad som är värt att diskutera i detta sammanhang är om vi ser denna 

variation i läromedel. Alla elever behöver se en skildring av sig själva eller någon som de kan 

relatera till i sina läroböcker. Om detta inte finns kan det vara ett problem i klassrummet. Om 

läroböcker i stället skildrar en ensidig samhällssyn där endast individer av till exempel en 

specifik ras visas upprätthålls fastställda normer. Det är möjligt för de individerna att ses som 

överlägsna andra, vilket kan vara besvärande för elevernas självuppfattning. 

 

Enligt skollagen ska undervisning utformas med mänskliga rättigheter i åtanke, inklusive bland 

annat alla individers lika värde. Alla som arbetar i en skola ska sträva mot detta mål (SFS 2010: 

800). Eftersom eleverna bidrar till innehållet i läroböcker måste lärare vara medvetna om hur 

ofta och på vilka sätt individer av olika etniskt ursprung är representerade i läromedel. Det är 

avgörande att lärare har förmågan att fatta välgrundade beslut om läroboksval. 
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4. Tidigare forskning om läromedel 

 

Det har gjorts relativt lite forskning om läromedel i Sverige (Carlsson & von Brömssen 

2011:21f). Läromedelsanalys i ämnet svenska som andraspråk är ett ännu mer begränsat 

ämnesområde. Det finns dock forskning om läromedel för andra skolämnen och deras skildringar 

av etnicitet och kultur.  

 

Avsnittet som följer ger en översikt över tidigare läromedelsstudier relaterade till representation 

av etnicitet och mångfald i SFI och svenska som andraspråk. Därefter diskuteras ytterligare 

relevanta studier i form av uppsatser och examensarbeten på olika nivåer. 

 

4.1. Tidigare studier om etnicitet och mångfald i läromedel för SFI 

 

Eilard (2008) undersökte hur etnicitet skildrades i över 60 grundskoleläroböcker publicerade från 

1962 till 2007. Enligt forskningen fanns det en vit och västerländsk diskurs som fanns kvar under 

hela tidsperioden, trots en liten förändring i de senaste publikationerna. Böckerna innehöll sällan 

information om barn som avvek från normen, som var sammansatt av vita medelklassbarn 

(Eilard, 2008:448). 

 

Det fanns också en tydlig skillnad i litteraturen mellan ett "vi" och ett främmande “de”. De andra 

underordnade “den vita mannen” på 1960-talet. De-gruppen definierades ibland med 

imperialistiska övertoner; i motsats till de rika och samtida amerikanerna fanns det araber, 

kineser, indianer och samer. Vi-gruppen visades positivt och de övriga framställdes som mer 

eller mindre underutvecklade (Eilard, 2008:150). 

 

Enligt Eilard (2008) försökte läroböcker skrivna fram till mitten av 1990-talet återspegla ett 

mångkulturellt perspektiv som stöddes i läroplanen. Detta gjordes genom att inkludera karaktärer 

med utländska namn och utseenden i läromedlen. Samtidigt hade ett av verken, som utgick från 

ett kolonialt perspektiv, en viss exotism. När det gäller de senaste böckerna i studien, gjordes det 

även ansträngningar för att införliva litteratur om mångfald i dåtidens läroplan. Detta åstadkoms 
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på samma sätt som i de tidigare nämnda verken, genom att lägga till karaktärer  med utländsk 

bakgrund. Barn av annat etniskt ursprung än svenska fick uttrycka sig fritt, även om de aldrig 

fanns med som huvudpersoner i läroböckerna. Enligt Eilard var normen svensk eller 

västerländsk, vilket gjorde att barn till invandrare ofta porträtterades på stereotypa sätt. Det 

gjorde att ungdomarna utsattes för vad som beskrevs som svenska eller västerländska normer. 

Enligt Eilard är det utmanande att hitta en balans mellan inkluderande och exkluderande metoder 

i läromedel. Enligt studien finns det inget som är en perfekt lärobok. Som ett resultat underströk 

han behovet av att diversifiera innehållet i de böcker som studeras i skolan, såväl som värdet av 

att lärare och elever diskuterar texterna tillsammans. 

 

Jörgen Mattlar har undersökt etnicitet i läromedel har publicerat sin avhandling: 

Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk 2008. Han 

tittade på fem olika läroböcker utgivna mellan 1995 och 2005. Syftet med denna analys var att 

undersöka de värderingar och ideologier som materialet förmedlar. 

 

Mattlar, undersökte läromedlen med hjälp av ideologianalys som fokuserar på kön, ras och klass 

(Mattlar 2008:62). Ideologianalysen har valts för att få fram det osynliga och det latenta i de 

ideologier som innehåller åsikterna. Ideologianalys delades upp ytterligare i kvantitativ och 

kvalitativ textanalys. Etnicitetssynpunkten baserar han i sin analys på dimensionerna 

heterogenitet och homogenitet, samt presentationen av mångkultur och segregation. Mattlar 

studerar den etniska synen i läroböcker genom att bedöma textinnehållet. Bland de studerade 

grupperna finns fiktiva individnamn samt historiska och levande personer, företag och 

varumärken, sociala strukturer, organisationer och föreningar (Mattlar 2008:61f). Eftersom 

etnicitet är min studies område, ska jag bara ta upp det avsnitt av avhandlingen som täcker detta 

tema. 

 

Enligt resultaten av Mattlars kvantitativa studie av etniciteten hos levande, historiska och fiktiva 

karaktärer, fanns det personer med namn som som inte ansågs vara svenska. Å andra sidan är en 

väldigt liten del av personer med ett annat etniskt ursprung än svenskt född utanför Europa och 

västvärlden. Mattlar fortsätter med att säga att världen utanför västvärlden ignoreras i alla de 

läromedlen som granskas (Mattlar 2008:79). Detta resultat visar att den varierande mångfald som 
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ofta finns i en svenska som andraspråkselevgrupp inte återspeglas, eftersom Sveriges migration 

och befolkning kommer från fler nationer än de som endast representerar västvärlden. Det gör att 

det kanske inte finns några förebilder i läroböcker som eleverna kan identifiera sig med. 

Dessutom, enligt läroplanens regler, lär sig eleverna ingenting om andra etniciteter eller kulturer 

utanför västvärlden. 

 

Ett antal studier på master- och kandidatnivå genomförts som undersöker läromedel för SFI och 

SVA utifrån en diskursanalytisk synvinkel. Här är några exempel: 

 

Wahlin (2012) undersöker i sin C-uppsats hur fyra SFI-läromedel som släpptes mellan 2004 och 

2010 förmedlar svensk kultur och om texterna innehåller en önskan om att läsaren ska 

socialiseras i denna kultur. Hon drar slutsatsen att alla läromedel hon har granskat verkar vara 

utformade för att ha en socialiseringseffekt på svensk kultur, vilket framför allt beskrivs i 

positiva termer. Jämlikhet, öppenhet, valfrihet, medmänsklighet, kritiskt tänkande, tolerans och 

individualism är några av de värdeladdade uttalandena som framgår av Wahlins karaktärisering 

av svensk kultur i läromedlen. Hon anspelar på Mattlar i den analytiska debatten och menar att 

dessa positiva skildringar av det svenska samhället i motsats till "den andre" inte erkänns eller 

förtrycks som motpol. Enligt Wahlin är de icke-svenska implicit förkroppsligade med alla de 

drag som är diametralt motsatta de svenska, vilket resulterar i en ”vi och de” världsbild. Wahlin 

menar också att invandraren är marginaliserad i jämförelse med svensken och framställs som en 

oinformerad person i desperat behov av hjälp och undervisning på det "rätta" sättet att agera 

(Carlson 2011:229). 

 

I sin C-uppsats hävdar Ambjörnsson (2015) också att de tre läroböcker hon studerat, utgivna 

mellan 2001 och 2014, ger en normativ vision om hur det är att leva i Sverige och hur man bör 

agera för att bli framgångsrik. I sitt resultatavsnitt säger att för att lyckas och få inflytande i 

Sverige behöver man inordna sig i de mönster som presenteras i läroböckerna. 

 

Det verkar finnas en trend inom SFI-läromedel att lyfta fram det svenska som ett ideal samtidigt 

som att presentera den icke-svenska gruppen som de i behov av förändring och stöd. Den starka 
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kritik som riktats mot SFI-läromedel i tidigare analyser väckte frågan om det förekommer 

likadant i mer nyligen producerade läromedel. 

 

5. Metod och material  

 

Detta avsnitt fokuserar på studiens metod och material. Metoddelen inleds med en diskussion om 

innehållsanalysen. Därefter följer en diskussion om diskursanalysen. Dessutom presenteras det 

material som används i undersökningen. Därefter följer en paragraf med reflektioner kring den 

valda metoden. 

 

5.1. Material  

I detta avsnitt presenteras och beskrivs den valda läroboken. 

5.1.1. Urval för analys  

Beslutet togs i början av urvalsprocessen att fokusera forskningen på läroböcker för SFI.  

Läroböckerna valdes utifrån deras innehåll, det vill säga läroböcker med ett stort antal texter att 

studera. Det var viktigt att boken är relativt ny. Det är för att kunna göra en rättvis jämförelse 

med dagens mångkulturella samhälle. 

Jag valde att bara läsa en lärobok. Jag är medveten om att jag skulle kunna fokusera på fler 

läroböcker för att utöka forskningen och ge möjligheter till jämförelser, men en granskning av 

två verk verkade inte genomförbart med hänsyn till uppsatsarbetets tidsramar samt dess 

omfattning. 

 

För att studien skulle ge information om läroböcker som används just nu gick jag in på Gleerups 

hemsida för att hitta de populäraste böckerna i ämnet. Det är en av de största webbplatserna med 

fokus på skolböcker i Norden, med en enorm samling av läromedel. Det var den mest effektiva 

metoden att få fram lämplig information eftersom det inte finns något annat enkelt sätt att 

undersöka vilka läroböcker som ofta används i SFI-undervisningen. Det är omöjligt att med 
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säkerhet säga om så är fallet med det valda materialet, men den verkar vara populär bland 

målgruppen. Majoriteten av böckerna var allt mellan 100 och 400 sidor långa. 

Valet föll på titeln Ingång - Sfi kurs B, C och D. Den läroboken uppfyllde de urvalskriterier som 

bestämts. 

 

5.1.3 Presentation av läromedlet  

Fredrik Harsad är författare till Ingång 2. Den första versionen av boken släpptes 2015 av 

Gleerups Utbildning AB. Läroboken är uppdelad i 11 kapitel med distinkta ämnen och har totalt 

187 sidor inklusive referenser och register. 

Eleverna välkomnas till Sverige i det inledande kapitlet och går sedan vidare till kapitlen om 

familjebildning, skolgång, hitta bostad, arbete osv. Kapitel 9 handlar om pension, medan kapitel 

10 handlar om livets slut. Ingång är därför en SFI-bok från spädbarn till död. I det sista kapitlet, 

med titeln "Livet efter detta", utforskar boken bortom SFI. Eleven har möjlighet att planera sin 

utbildningsframtid här. 

Elever samt lärare som använder den boken exponeras för ett brett spektrum av textgenrer. 

Tidningsartiklar, romaner, insändare, argumenterande texter, diagram, formella och informella 

brev, SMS, blogginlägg och mycket mer kan hittas här. Svårighetsgraden stiger genom hela 

boken, och det finns också en progression inuti varje kapitel. Texterna förstoras och ämnet 

utforskas vidare.  

5.2. Metod 

Både kvantitativa och kvalitativa metoder kan användas för att genomföra textanalys. Beslutet 

togs att använda sig av triangulering, det vill säga en kombination av kvantitativa och kvalitativa 

analysmetoder för att uppfylla syftet och svara på frågeställningarna i denna uppsats. Gemensamt 

för de analysmetoderna är att de låter forskaren identifiera dolda betydelser i texterna som inte 

skulle vara uppenbara vid en vanlig läsning (Denscombe, 2016). 
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5.2.1. Kvantitativ textanalys 

Denna kvantitativa del ska besvara hur den etniska mångfalden ser ut i läromedlet. I detta avsnitt 

presenteras den delen. 

Innehållsanalys valdes på grund av dess förmåga att generera kvantitativa mått från innehållet i 

läroboken. Valet av denna metod kan motiveras med hjälp av det första syftet i denna studie, 

vilket är att fastställa i vilken utsträckning andra etniciteter och kulturer än svenska förekommer i 

läroböcker. 

Data som härrör från innehållsanalys är inte kontextualiserad på något sätt (Denscombe, 

2016:307f). Utan det sammanhang som diskursanalysen tillför blir analysen ganska ytlig. 

Innehållsanalys genomförs för att bedöma förekomsten av olika företeelser i text (Denscombe, 

2016:307f). Mattlar (2008), som skapade en metod för kvantitativ innehållsanalys av läroböcker, 

inspirerade metodens design. Metoden i den här undersökningen anpassades efter studiens mål 

och utmaningar. Följande innehållskategorier har valts ut: 

- Etniskt svenska personnamn 

- Icke etniskt svenska personnamn 

- Personnamn från Europa 

- Personnamn från resten av världen 

- Historiska och levande offentliga personer  

Förekomsten av etniskt svenska och icke etniskt svenska namn indikerar vad som värderas i 

läroböcker när det gäller etnicitet och kultur. Analysen ger också information om hur effektivt 

läroboken skildrar etnisk och kulturell mångfald.  

Gränsen mellan "etniskt svenskt namn" och "icke-etniskt svenskt namn" bildas mest utifrån 

förslag på ursprung, kultur och religion som förmedlas om individerna i texterna i läromedlet. 

Det finns till exempel en karaktär som heter Monica i boken. Eftersom bokens utdrag gör det 

uppenbart att Monica är från Mexiko och nyligen har migrerat till Sverige, kategoriseras hennes 

namn som "icke-svenskt". 
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I avsaknad av sådana förslag bestäms indelningen med hjälp av SCB:s hemsida (scb.se) och 

svenskanamn.se där jag kunde fastställa hur många individer i Sverige som hade vissa namn och 

få information om namnen. Utifrån denna information kunde jag räkna och kategorisera namnen 

som svenska eller icke-svenska.  

Många namn var välkända personer från olika områden, såsom politik och kultur, vilket gjorde 

att de omedelbart kunde identifieras som tillhörande en enda nation. I övrigt kunde ursprunget 

framgå av kontexten i texterna. På grund av det togs beslutet att göra en mer djupgående 

utredning om namnens ursprung. Som ett resultat har två nya innehållskategorier skapats: 

personnamn från Europa och personnamn från resten av världen. Analysen genomfördes alltså 

med samma data men från ett annat perspektiv. 

Personnamn från resten av Europa har valts som sin egen kategori eftersom övervikten av namn 

från denna region var så uppenbar, vilket tyder på en eurocentrism med tonvikt på västvärlden i 

läroböcker. Detta var till och med konstateras av Elmeroth (2018) och Wikström (2018). Som ett 

resultat blev det spännande att utforska till och med hur många namn som har sitt ursprung 

utanför Europa, vilket ledde till skapandet av kategorin "personnamn från resten av världen." 

Texter som handlar om verkliga offentliga personer och vilken etnicitet dessa människor tros ha 

kallas historiska och levande offentliga personer. Det kan handla om individer som representerar 

ett visst land eller kultur.  

Till att börja med gjordes en pilotstudie av Ingångs två inledande kapitel. Målet var att lyfta fram 

eventuella utmaningar med att kategorisera namnen. Efter pilotstudien beslutades det att 

registrera varje unikt namn som förekommer i läroboken bara en gång. Med denna metod kan en 

bild av etnicitet och kultur i läromedlet identifieras. Det ansågs meningslöst att registrera varje 

unikt namn som det förekom i läroboken vid varje tillfälle. Detta berodde på syftet att avgöra 

vilka personer av olika ursprung som skulle bidra till innehållet i läroböckerna, inte hur ofta ett 

namn förekommer.  

Läroboksförfattare och förlag väljer vilka personer som får tala i materialet genom att ta med 

tidningsartiklar, utdrag ur skönlitteratur och egenproducerade texter i sina läroböcker. 

Innehållsanalysen bedömdes alltså kunna ge ljus över bakomliggande maktdynamik med detta 
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synsätt, till exempel genom att påvisa om majoriteten av personer med etniskt svenska namn 

eller icke etniskt svenska namn förekommer oftast. Eftersom innehållsanalys paras ihop med 

diskursanalys, där ett maktperspektiv är grundläggande, är denna typ av innehållsanalys 

motiverad, eftersom den kan bidra till att tydliggöra maktrelationer i innehållet. 

I analysen identifierades de namn som förekommer i löpande text, i övningsuppgifter och i givna 

exempel. De namn som dyker upp är av nu levande eller historiska personer, såväl som fiktiva 

karaktärer från till exempel skönlitteratur. Som sagt är flera av namnen välkända historiska eller 

aktuella levande personer, vars ursprung kan identifieras enkelt genom att göra onlinesökningar. 

Det handlade till exempel om idrottare, statsmän och författare. Astrid Lindgren och Cristiano 

Ronaldo är två exempel. 

Eftersom flera namn kan representeras globalt, var det inte alltid uppenbart vilken kategori ett 

specifikt namn skulle klassificeras i. Det togs upp till exempel i en situation där sammanhanget 

inte avslöjade något annat än att den person som ägnade sig åt texten talade franska och hade ett 

franskt namn. Namnet klassades slutligen som icke etniskt svenskt, och det klassades även som 

ett personnamn från Europa. Den senare klassificeringen är dock inte självklar, eftersom namnet 

mycket väl kan tillhöra en person från Kanada som ligger i Nordamerika. Detta betyder att 

klassificeringen av namnet är diskutabel. 

En till situation då kategoriseringen av ett namn var svår att tillämpa var när textsammanhanget 

det hittades i gav inga ledtrådar alls till dess ursprung. Namnet i sig måste då bestämma 

kategorin under dessa omständigheter. I hela innehållsanalysen har ett sådant problem uppstått 

bara ett par gånger. Detta åstadkoms genom att slå upp namnet på internet för att skapa en 

välgrundad gissning om dess ursprung. Det fiktiva namnet Beatriz klassades till exempel som 

icke etniskt svenskt, eftersom sökningar på namnet avslöjade ursprung från en spanskspråkig 

världsdel. Detta är ett annat fall när kategoriseringens tillförlitlighet kan debatteras, eftersom jag 

inte med absolut säkerhet kan hävda att kategoriseringarna är rätt. Å andra sidan kommer 

förklaringen av dessa problematiska exempel att hjälpa läsaren att skapa en uppfattning om hur 

kategoriseringarna uppstod och hålla detta i åtanke när de läser om innehållsanalysresultaten. 

Det fanns två namn som inte kunde placeras i någon kategori på grund av brist på information 

om dem. Den första är Nawei och den andra är Graszyna. Namnets ursprung kunde inte 
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fastställas vare sig med hjälp av textsammanhanget eller genom sökning på nätet. Det kan finnas 

ett antagande om att det andra namnet är det polska namnet Grażyna som är felstavat, men det 

har beslutats att inte göra sådana antaganden och namnen inkluderades till slut inte i räkningen. 

5.2.2. Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa analysdelen ska svara på frågeställningen gällande porträttering av minoriteter 

och migranter. I detta avsnitt presenteras den delen. 

Som tidigare nämnts kommer den kvalitativa analysdelen att hjälpa till att besvara frågan om hur 

minoriteter och migranter porträtteras. En diskursanalys kommer att användas för att få fram 

dessa synpunkter. Så fort språket används skapar det en situation med ett sammanhang. En 

diskursanalys kan avslöja hur diskurser som sinnen, föremål och sociala interaktioner 

presenteras, agerar på och fungerar i skrivna texter (Börjesson & Palmblad 2007:10). Denna 

teknik belyser det faktum att olika synpunkter på verkligheten visas utifrån den ståndpunkt som 

intagits i en text (Börjesson & Palmblad 2007:9). Diskursanalys ger insikt i de normer och 

begrepp som tas fram också. Diskursanalys kan med andra ord avslöja utanförskap och 

maktstrukturer, det vill säga vem som får prata, vem som får ta sin plats och vem som inte får 

göra det (Börjesson & Palmblad 2007:12). För att sammanfatta kan denna metod demonstrera 

vilka personer, traditioner och idéer som förekommer i läromedel och vilka som inte gör det 

(Hornscheidt & Landqvist 2014:87). Analysen kan sedan användas för att göra diskriminering 

uppenbar och ge insikt om någon eller några diskrimineras samt om någon eller några framställs 

som mindre värderade. 

Texter i den valda läroboken med en situation som inkluderar migranter och minoriteter kommer 

att läsas och analyseras i denna kvalitativa studie. Undersökningen ska ge inblick i hur migranter 

och minoriteter framställs och hur de representeras i texterna. 

Processen kräver noggrann läsning. Texterna har därför analyserats noggrant för att ge en så 

korrekt presentation av budskapet som möjligt i textinnehållet. Textens budskap kommer då att 

markeras i resultatet och ett antal meningar kommer bli tydliga exempel på vems röst i texten 

som hörs, vem som är framhävd och vem som inte får synas i samma utsträckning. 
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I denna studie har inspiration till analysmodellen hämtats från Bergström & Boréus (2012), 

Denscombe (2016) och Fejes & Thornberg (2015). Analysmodellen utformades enligt följande: 

● Utförlig närläsning av de valda läroböckerna i sin helhet. 

● Identifiering av nyckelord och tema som är relevanta för studien. 

● Undersökning av de sammanhang i vilka nyckelord/teman befinner sig. 

● Kodning av textutdrag som inkluderar nyckelord eller teman. 

Denscombe (2016:397) ger dessutom exempel på frågor som skulle kunna vara lämpliga att 

ställa i samband med en diskursanalys. Frågorna har modifierats för att passa syftet med denna 

studie. De är följande: 

● Går det att skönja några teman i hur etnicitet beskrivs? 

● Hur definieras och beskrivs människor som har annan etnicitet än svensk? 

● Vems version av verkligheten skildras i texten, det vill säga vem får uttala sig 

Först konstruerades ett kodschema med kategorierna textutdrag, sidnummer, nyckelord/tema, 

texttyp och kommentar. Flera nyckelord och ämnen etablerades, bland annat etnicitet, kultur och 

invandring. Läsningen av läroboken började därefter. Textutdrag som innehåller specificerade 

nyckelord eller teman extraherades och infogades i kodschemat. Målet var att skapa ett 

transparent material som skulle vara enkelt att senare komma tillbaka till. Efter slutförandet av 

kodningen började processen av lokalisering av gemensamma teman och formuleringar i hela 

boken. Analysprocessen inkluderade en upprepad läsning av olika texter och utdrag i ett försök 

att länka påståenden och identifiera gemensamma egenskaper eller avvikelser. 

Som tidigare nämnts består genomförandet av en diskursanalys av fyra steg. Det första steget är 

att läsa innehållet för att få en känsla av vad som skrivs och visas. Empirin undersöktes grundligt 

av mig i det andra steget. I den här fasen koncentrerade jag på att samla in detaljer från texten 

och leta efter möjligheter att diskutera etnicitet och kultur. Poängen var inte att analysera varje 

enskilt exempel av när etnicitet eller kultur togs upp utan bara att fokusera på de exempel som 

var relevanta för undersökningen, det vill säga de exempel som tyder på etnocentrism eller 

västerländskt fokus. Ett exempel kan tyda på etnocentrism eller ett västerländskt fokus genom 

beskrivning av olika stereotyper kopplade till en viss kultur eller ett visst land.   
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Vidare täcks den tredje fasen av textanalys. Tyngdpunkten i detta steg låg på att bestämma vad 

som framställdes som normalt. Med andra ord var fokus i detta fall att observera hur olika skikt 

presenteras och vad som normaliseras. Att hitta vad som presenteras som normalt hjälpte mig att 

avgöra vad som inte var normalt enligt den här läroboken, vilket är vad den fjärde och sista fasen 

handlar om. I det steget avgör jag om det valda läromedlet tar hänsyn till skillnader och 

mångfald eller om det bara presenterar normer och ideal (Bolander & Fejes, 2015). 

Frågorna som presenterades i analysmodellen var mycket användbara för att försöka upptäcka 

språkets dolda betydelser. Undersökningar av ordvalen i textutdragen och graden av säkerhet 

med vilken ett uttalande gavs hjälpte också till vid tolkningen av innehållet. När sådana diskurser 

började att visa sig beaktades vems version av verkligheten skildrades för att få inblick i den 

bakomliggande maktdynamiken. Det innebar att undersöka vem som får prata i den befintliga 

texten och vem som skrivit den. 

5.3. Metodreflektion 

Både den kvantitativa och kvalitativa metoden har sina nackdelar. Eftersom generaliseringar är 

nödvändiga för att bedöma hur etnisk variation skildras i texten, finns det en risk att resultaten 

kan påverkas av personlig övertygelse och uppfattningar. Även om jag har försökt att förbli 

klarsynt och opåverkad av konventioner under hela mitt arbete, samt att bortse från bias-kluster, 

är detta nästan omöjligt. Jag är en produkt av samhället och dess sociala strukturer. Jag tror mig 

vara en del av den svenska majoritetskulturen. Ett av mina språk är svenska och jag är född i 

Centraleuropa. Att växa upp i en majoritetskultur som möjligtvis normaliserar en viss 

maktstruktur kan leda till att jag inte ser en viss symbolik som ger majoriteten mer makt än vad 

minoriteter får.  

Denscombe (2016) diskuterar vissa för- och nackdelar med metodkombination. Den viktigaste 

fördelen med att kombinera metoder är att det kan ge en mer ingående beskrivning och/eller 

förklaring av de fenomen som undersöks genom att presentera mer än ett perspektiv. Genom att 

uppmuntra användningen av kvalitativa och kvantitativa metoder, samt tillåta en kombination av 

utforskande och förklarande forskning, är det mer sannolikt att resultaten tar upp en större 
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uppsättning frågor relaterade till "hur", "varför", "vad", " vem", "när" och "hur många" 

(Denscombe, 2016:163). 

          En av nackdelarna som Denscombe (2016:165) nämner är att det inte är garanterat att 

resultat från olika metoder överensstämmer med varandra. Om slutsatserna från de olika 

metoderna inte stämmer överens kan forskaren hamna i en tuff situation. Jag förutser dock inte 

ett sådant problem eftersom den kvalitativa analysen bygger på den kvantitativa i denna studie. 

5.4. Etiska aspekter 

Studien undersökte inga specifika personer, utan bara officiellt publicerat material, så jag har inte 

ställts mot några allvarliga forskningsetiska problem.  

Eftersom inga illustrationer förväntas användas i denna studie, kontaktades inga förlag för att få 

godkännande och tillåtelse att använda bilder. 

6.  Resultat och diskussion 
 

Nästa kapitel inleds med innehållsanalysresultaten (se 6.1), som avser i vilken utsträckning andra 

etniciteter och kulturer än svenska förekommer i läroböckerna (se frågeställning 1). Därefter 

följer resultaten av diskursanalysen (se 6.2), som ger svar på frågeställning 2. 

 

6.1. Kvantitativa resultat 

 

Svenska personnamn står för mer än hälften av alla upptäckta personnamn (64 %). Därmed utgör 

icke-svenska personnamn nästan hälften av det totala antalet (36 %). En mer detaljerad 

undersökning, däremot, avslöjar att mer än hälften av de icke-svenska personnamnen har sitt 

ursprung utanför Europa (21 av 37). En omfattande analys av uppgifterna avslöjar den skeva 

fördelningen: 79 % av namnen i läroboken har sitt ursprung i Europa (inklusive Sverige). Endast 

21 % kommer från resten av världen. 
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          Figur 1 nedan visar fördelningen mellan svenska och icke svenska personnamn i Ingång. 

Figur 2 visar däremot fördelningen mellan personnamn med ursprung i Europa mot personnamn 

från resten av världen. 

 

Sammantaget har boken en klar dominans till förmån för Sverige och övriga Europa vad gäller 

de namn som förekommer. 

          I Ingång ser den geografiska fördelningen av de 21 namn som registrerats i kategorin 

"Personnamn från resten av världen" ut enligt följande: 

Tabell 1. Den geografiska fördelningen av 21 namn som registrerats i kategorin "Personnamn från resten av världen" 

Område                                                    Antal namn                          

Nordamerika                                                     2 

Oceanien                                                           0 

Asien (Mellanöstern)                                      14 (10) 

Sydamerika                                                       3 

Afrika                                                                3 

TOTAL                                                             21 

Läroboken har en hög koncentration av namn från Asien, särskilt Mellanöstern. Spridningen 

beror på ett utdrag ur en roman där flera karaktärer har iranska namn. De andra asiatiska namnen 

kommer från olika källor. 
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          Figur 3 nedan visar fördelningen av de historiska/levande offentliga personer som finns i 

boken. 

 

 

 

 

 

 

Enligt analysen är 71 % av de historiska eller levande offentliga personerna i boken, det vill säga 

politiker, journalister, konstnärer, idrottare och författare, från Europa (varav 63 % kommer från 

Sverige). Det lämnar knappt 29 % för resten av världen. 

Enligt den kvantitativa resultaten består lärobokens textinnehåll av material som synliggör 

migranter och migration trots med stort fokus mot Sverige. Majoriteten av namnen är svenska 

etniska namn, vilket tyder på att boken värderar svenskar högt. Studien avslöjar också en 

betydande övervikt av europeiska namn. Ur en kvantitativ synvinkel är etnisk och kulturell 

homogenitet tydlig. 

6.2. Kvalitativt resultat 

 

Avsnitten som följer beskriver resultaten av lärobokens diskursanalys. Avsnittet innehåller 

beskrivningar av etnicitet och kulturella diskurser som finns i det valda materialet (se 

frågeställning 2). Textutdrag ur läroboken används för att lyfta fram diskurserna.  

Den kvalitativa delen koncentrerade sig på texter där etnisk mångfald i någon form skildras i 

läromedlet. Denna skildring kan inkludera historiska eller levande personer, såväl som 

språkbeskrivningar, nationer och organisationer. Forskningen koncentrerade sig dock även på 
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texter som handlar om svenskar och Sverige för att kunna kartlägga och skildra den troliga 

motsättningen mellan Sverige och den etniska mångfalden. 

Ingång är uppdelad i 11 kapitel. Boken innehåller ett brett utbud av litterära former, inklusive 

poesi, sånger, dialoger, faktatexter, lagar, berättande texter och annonser, bland annat. 

Tyngdpunkten ligger på det dagliga livet, men läsaren får också en glimt av svensk historia och 

omständigheter där ett samtida fenomen kontrasteras mot hur det var tidigare. Figurer från 

skönlitteratur och historia förekommer i såväl kortare texter och övningsexempel, som längre 

texter. 

De kapitelteman som texterna är organiserade kring är generellt sett universella ämnen som berör 

alla, oavsett bakgrund eller livssituation. 

I bokens inledande kapitel får läsaren en beskrivning av hur det är att flytta till Sverige. På första 

sidan i kapitlet får läsaren lära sig tio ord och fraser som enligt boken är de viktigaste redan i 

början av ens resa. Fraserna är följande: 

  

(1)   Jag flyttade till Sverige för att studera/jobba/bo nära min familj (Harstad, 2018:6) 

(2)   Jag var rädd för kriget och problem i mitt land (Harstad, 2018:6) 

(3)   Jag längtar efter min familj (Harstad, 2018:6) 

  

Författaren föreslår att en av de vanligaste fraserna man skulle behöva veta hur man säger på 

svenska är att de flyttade till det här landet på grund av ett krig. Från och med 2015, när boken 

utgavs, har det inte funnits några pågående krig i Europa, vilket kan tyda på att författaren kan ha 

hänvisat till specifika länder eller regioner utanför denna kontinent. 

  

Senare i boken får man läsa om otaliga karaktärer som, precis som visas i den kvantitativa delen, 

kommer från hela världen. Det finns till exempel Beatriz som flyttade till Sverige från Spanien. 

Hon flyttade till Sverige för att studera. Beatriz vill lära sig svenska och hon får ett brev från 

skolan. I brevet står det att: 
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(4)   Kursen ger dig kunskaper i svenska språket så att du kan klara dig i vardagslivet, på arbetet 

och om du vill fortsätta studera. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel 

när du lär dig det svenska språket (Harstad, 2018:10). 

  

Flerspråkighet visas som fördelaktigt i läroboken. Genom brevet antyds att det är väldigt viktigt 

att lära sig svenska för att passa in i samhället och i princip kunna överleva. Läraren har en 

positiv inställning till skolan, framhåller värdet av att kunna många språk och anser att studier på 

SFI lönar sig. Beatriz framställs som en perfekt invandrare som vill integrera sig och ha ett bra 

liv i sitt nya land och det är därför hon tar de nämnda stegen.  

  

På de följande sidorna får läsaren träffa ytterligare sex personer som flyttat till Sverige och delar 

med sig av sina berättelser. Bo från Kina, Monica från Mexiko och Mariya från Ukraina flyttade 

till Sverige för att studera, vara med sin partner respektive arbeta. Murat från Turkiet, Abdirizak 

från Somalia och Awet från Eritrea flyttade till Sverige på grund av krig och andra konflikter i 

sina länder. Även om människor utanför Europa (förutom Mariya från Ukraina) får synas och 

höras i boken är det en generaliserande bild som ges. 

 

Mycket ägnas åt möjligheter som väntar i Sverige. Monica från Mexiko öppnar sin egen 

restaurang i Sverige. Hon presenteras som en framgångsrik entreprenör:  

  

(5)   Vi har fått bra respons från gästerna. De gillar maten och kommer gärna tillbaka många 

gånger. Vi har fullt nästan varje kväll, trots att vi inte har satsat någonting på 

marknadsföring (Harstad, 2018:95). 

  

Detta kan jämföras med Murat från Turkiet. 

  

(6)   En journalist som har ett annat modersmål än svenska har svårt att få jobb i Sverige. Efter 

SFI arbetade Murat bland annat i en köttfabrik och på en restaurang. Men 

anställningsvillkoren och lönen var dåliga (Harstad, 2018:63). 

  

Kapitlet avslutas med några sidor om lite fakta om Sverige. Det nämns inga andra kulturer och 

nationaliteter än svensk här. Därefter följer statistik om invandringen till Sverige.  
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(7) År 2013 flyttade 115 000 personer till Sverige. 50 procent av invandrarna kom från ett 

europeiskt land (Harstad, 2018:22). 

 

Här fick bara människor från Europa synas och vara närvarande i texten. Trots att hälften av de 

som invandrat till Sverige kommer från länder utanför Europa fick de inte synas i denna statistik. 

 

En del av kapitel 2 i boken ägnas åt frågan ”Vad ska barnet heta?” Några par delar med sig av 

sina erfarenheter om hur de namngav sina barn och varför. Anna och Nils kommer från Sverige 

och deras söner heter Gunnar vilket förklaras som ”gammalt, svenskt namn som betyder krigare 

eller kämpe”. Det andra paret är Hanuka från Japan som är gift med Erik från Sverige. Deras 

dotter heter Mina för att de ville ha ett namn "som passar både på japanska och på svenska". Det 

förklaras också att “Mina är ett japanskt namn och liknar det svenska namnet Minna.” Sigríður 

och Egil Maron är båda från Island men de döper sitt barn till Anna eftersom de vet "hur svårt 

det är att bo utomlands med ett svårt, isländskt namn". Läsaren får läsa om Nora igen vars namn, 

som nu förklaras, egentligen är Nora Chen Nuo. De förklarar att hon ska heta Nora i Sverige och 

Chen Nuo i Kina eftersom föräldrarna ville att hon skulle ha både ett svenskt och ett kinesiskt 

namn. Som framgått ovan presenterades hon endast som Nora på en förra sidan. Det kan tyda på 

att bokens författare tycker att det är viktigare att presentera hennes svenska namn först.  

  

I bokens inledande kapitel finns det delar med fakta om ett land i fokus. Kapitel 1 handlar om 

Sverige. Sedan kommer Kina och därefter Panama. Det finns alltid lite statistik, en karta och 

landets flagga. Ibland förekommer det också bilder från respektive land.  

  

Kapitel 3 avslutas med en ny del som verkar vara återkommande längre fram i boken och den 

heter ”en känd svensk”. Det finns totalt fyra texter av olika kända svenskar. Det nämns dock 

historiska och levande offentliga personer som inte kommer från Sverige. Ett exempel är 

nobelpristagare Malala Yousafzai som har vuxit upp i Pakistan (Se bilaga 2). När det gäller alltså 

riktiga, levande eller historiska människor är det svenskar som får mest utrymme. 

 

Mot slutet av fjärde kapitlet kommer en text om hur svårt det är att lära sig ett nytt språk. Fokus 

ligger på tre svenska vuxna som försöker lära sig ett annat språk. Man kunde ha trott att delen 
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kommer att fokusera på de som kommer till Sverige och pratar om hur svårt det är att lära sig 

svenska men så är inte fallet.  

 

Den största delen av kapitel 5 är tillägnad åt en text med titeln "Sverige - ett segregerat 

samhälle?" Texten definierar segregation som en situation där ”olika befolkningsgrupper bor på 

olika platser”. Den ger ett exempel på att det kan vara personer födda i Sverige och personer som 

har migrerat hit. Texten nämner några områden av Sverige där cirka 90 % av de som bor där är 

invandrare.  

  

(9)  I Sverige har segregation ökat de senaste 20 åren. Områden där segregation har ökat har 

också ofta problem med hög arbetslöshet, trångboddhet, dålig standard på bostäderna och 

andra brister i välfärden. Vi bor inte bara separerat, vi har olika levnadsvillkor (Harstad, 

2018:87). 

  

Kapitel 8 handlar om demokrati och politik. Först nämns regimen i Eritrea. 

  

(10)  Jag heter Awet Desta. Jag kommer från Eritrea. Nu bor jag i Sverige. För ett år sedan blev 

jag svensk medborgare. Nästa gång det är val ska jag rösta i riksdagsvalet. Jag har aldrig 

röstat förut (Harstad, 2018:127). 

 

Läroboken i denna studie lägger alltså en stor vikt vid att förklara saker ur ett svenskt perspektiv 

och på så sätt skapar en tystnad kring vad som avviker från den svenska normen. I Ingång ställs 

ett etniskt svenskt vi mot de andra på ett sådant sätt att vi-gruppen blir norm och de-gruppen 

förtrycks, som exempliferades i (9). Även om människor utanför Europa får synas och höras i 

boken är det en övergeneraliserande bild som ges. Länderna presenteras enligt stereotyper som 

vanliga kontra konfliktdrabbade (10). Detta syns också i texten som handlar om utbildning.  

 

(11) Utbildning går åt rätt håll. Fler och fler barn får grundläggande utbildning. Idag börjar 90 

procent av världens barn i skolan. Men fortfarande är det 775 miljoner människor i världen 

som inte kan läsa och skriva. Av dessa är cirka 70 procent kvinnor. Många bor i Afrika 

söder om Sahara (Harstad, 2018:72). 
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Även om detta är ett faktum är det anmärkningsvärt att människor från ”söder om Sahara” får 

utrymme i boken bara i denna negativa och stereotypiska kontext. 

 

Kapitel 8 är dessutom ägnat åt den svenska demokratin. Läsaren kan läsa om att 

Sverige är den andra mest demokratiska landet i världen. Dessutom: 

  

(11)  Alla svenska medborgare som har fyllt 18 år på valdagen har rösträtt till riksdagen 

(Harstad, 2018:128). 

Denna kontrast är intressant att analysera. På en sida kan läsaren få reda på om ett förtryckt land 

där medborgarna inte har rösträtt, bara för att läsa på nästa sida om hur demokratiskt Sverige är 

och hur fria dess medborgare är. Även om ett annat land fanns med i boken är det bara dess 

negativa sida som presenteras. Den negativa sidan är särskilt synlig bara på grund av kontrasten 

som görs mot Sverige. Här syns det en tydlig “vi och de” diskurs. 

De distinktioner som görs mellan grupper i läroboken kan leda till skapandet av en etnisk 

maktordning där det som är svenskt är överordnat och det som inte är svenskt är underordnat, 

vilket kan ses i (9) och (10) (Bergström & Boréus, 2012). Bevarandet av makthierarkin bygger 

med största sannolikhet på att vi-gruppen normalt har tolkningsföreträde, vilket tydligt framgår 

av den studerade läroboken. Det syns mest i att majoriteten av textförfattarna är av svenskt 

ursprung, men det kan också framgå av de synpunkter som antas i texterna, där utgångspunkten 

ofta kan definieras som svensk. 

 

Att andrafiera personer av annan nationalitet och kultur än svensk är besvärligt, särskilt i en 

skolmiljö där alla elevers demokratiska deltagande ska värnas. Elevers demokratiska 

engagemang i skolan kan äventyras av alienation orsakad av distinktionen mellan svensk och 

främmande kultur, samt uteslutning av icke-svenska röster. Det kan ses som diskriminerande när 

det ses genom linsen av skolans ideal i läroplanen (Skolverket, 2011). 

I Ingång nämns ett antal länder och nationaliteter men också religioner. Bokens näst sista kapitel 

handlar om en persons sista kapitel i sitt liv. De första sidorna talar om olika traditioner kring 

döden i olika delar av världen och religioner.  
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Till exempel:  

(12) “Enligt muslimsk och judisk tradition ska en död människa helst begravas inom 24 timmar. 

I Sverige kan det vara svårt att ordna” (Harstad, 2018:161). 

(13) “Hinduer och buddhister bränner ofta sina döda till aska. Hinduerna sprider askan i havet, 

medan buddhisterna helst sprider den över jorden. I Sverige måste man söka särskilt 

tillstånd för att sprida aska” (Harstad, 2018:161). 

Traditioner i Sverige är namngivna vid sidan av de muslimska, judiska, hindi och buddistiska 

traditionerna. På många sätt jämförs och kontrasteras alltså det svenska och icke-svenska.  

 

7. Avslutning 

 
7.1. Hur ska en lärare förhålla sig till eventuella brister i 

etnokulturell representation? 

 

Det är ofta lärare som bestämmer vilka läroböcker som ska användas (Svensson, 2011). Valet av 

en viss lärobok kan således tolkas som en bedömning av dess innehåll gjord av läraren och 

skolan. Det som ges till eleverna i boken kan alltså ses som skolans världsbild, vilket kan ses 

som en typ av maktutövning. Detta är baserat på Fairclough (2013), som hävdar att pedagogisk 

praktik är en kritisk plats för att uttrycka språklig och diskursiv makt. Eftersom skolan är en plats 

där makt diskuteras är innehållet i läroböcker avgörande, särskilt när det bidrar till att ojämna 

maktrelationer upprätthålls. Detta leder till en viktig slutsats för läraryrket. Lärare måste förstå 

hur man fortsätter med läroboksval. De måste kunna kritiskt bedöma utbildningsmaterial för att 

säkerställa att de inte uppvisar etnocentrism eller bidrar till andrafiering. När sådana alternativ 

inte finns, måste instruktörerna ändå vara medvetna om vad läromedlet kommunicerar till 

eleverna så att ämnet kan tas upp för kritisk debatt i klassrummen. Då öppnar sig möjligheter att 

konfrontera och ifrågasätta maktordningen som presenteras. I en sådan situation kan andra 

åsikter än de som skildras i läroboken höras, vilket kan hjälpa grupper som är marginaliserade i 

undervisningsmaterial. 
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7.2. Förslag till fortsatt forskning 

 

Flera frågor har utvecklats i samband med studien som kan vara värda att undersöka. Detta är till 

exempel relevant om innehållet i SVA-läromedel har förändrats efter implementeringen av den 

nya läroplanen. Vidare krävs forskning om hur aktuella SVA-läroböcker tas emot av 

andraspråkselever. Sådana studier kan titta på konsekvenserna av etnocentrism och andrafiering i 

läromedel, samt positiva skildringar av flerspråkighet. 

 

8. Slutsatser 

 

Både den kvalitativa och kvantitativa delen koncentrerade sig på texter där etnisk mångfald i 

någon form skildras i läromedlet. Denna skildring kan inkludera historiska eller levande 

personer, såväl som språkbeskrivningar, nationer och organisationer. Forskningen koncentrerade 

sig dock även på texter som handlar om svenskar och Sverige för att kunna kartlägga och skildra 

den troliga motsättningen mellan Sverige och den etniska mångfalden. 

Enligt det kvantitativa resultatet består lärobokens textinnehåll av material som synliggör 

migranter trots ett stort fokus på Sverige. En tydlig majoritet av namnen är svenska etniska 

namn, vilket tyder på att boken värderar svenskar högt. Studien avslöjar också en betydande 

övervikt av europeiska namn. Ur en kvantitativ synvinkel är etnisk och kulturell homogenitet 

tydlig. 

Det kvalitativa resultatet visar att det läromedel som granskats speglar det faktum att det finns 

etnisk mångfald i Sverige. På många sätt jämförs och kontrasteras det svenska och icke-svenska. 

Läroboken innehåller några autentiska texter. De flesta autentiska texterna i läroboken har 

svenska kopplingar och ett eurocentriskt fokus eftersom alla verk har sitt ursprung i Europa. 

Vissa fenomen framställs som svenska normer och kontrasteras mot andra, det vill säga kulturer 

som inte är svenska, i boken. En mängd olika nationer och religioner från hela världen nämns 
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också i läroboken. Det råder ingen tvekan om att en mångfald av kulturer och nationer visas i 

Ingång, trots en utpräglad svensk inriktning. 

Å ena sidan, eftersom böckerna är skapade i en svensk miljö, är det rimligt att det som är svenskt 

har en stark representation i läroböckerna. Sverige är däremot inte en etniskt och kulturellt 

homogen nation, som bör representeras i materialet på ett mer nyanserat sätt, särskilt med tanke 

på målgruppen. 

Förklaringar till varför det är så finns i att individer alltid har delat in sig i grupper (Stier & 

Sandström Kjellin, 2009). Om sådana tendenser är så vanliga som påstås blir det svårt att helt 

förhindra ett sådant skeende. Det kan vara anledningen till att sociala makthierarkier visas i 

läromedel. Carlsson och von Brömssen (2011) ger stöd för detta argument och hävdar att 

maktstrukturen i samhället påverkar skolböckerna. En slutsats som kan dras av detta är att 

läroböcker upprepar en social diskurs om vi och de. 

 

En annan slutsats som kan dras från denna studie är att den studerade läroboken inte drar full 

nytta av målgruppens kunskaper och erfarenheter. Detta märks i det faktum att ett svenskt 

perspektiv på världen ofta dominerar. Att införliva ytterligare synpunkter på världen från 

människor av olika etniskt och kulturellt ursprung kan resultera i läroböcker som är mer 

relevanta för elevernas olika erfarenheter. När andra kulturer, etniciteter och språk än svenska 

införlivas i lärobokens innehåll kan det visa eleverna att de respekteras i skolan, vilket kan ha en 

gynnsam inverkan på elevernas studiedeltagande (Axelsson, 2013:549) 
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läromedel/svenska för invandrare. I: Carlson, M. & von Brömssen, K. (red.) Kritisk 

läsning av pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra kategoriseringar. (1. uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. S. 203-230.  

Darvishpour, M., & Westin, C. (2021). Migration och etnicitet: Perspektiv på mångfald i 

Sverige. Lund: Studentlitteratur.  

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
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Läromedelsstudier i teori och praktik. (s. 295–316). Lund: Studentlitteratur. S. 295-316. 

Wahlin, E. (2012). När klockan är 22 tystnar musiken. Svensk kultur i läromedel för SFI. 

Yrkesexamen, 15 hp. Malmö Högskola: Fakulteten för lärande och samhälle Kultur-
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Bilagor 

1. Fiktiva/Verkliga karaktärer från texterna 

 

Land/Världsdel Sverige Europa (utan Sverige) Nordamerika Oceanien Asien Sydamerika Afrika Ej identifierat 

Antal namn  68 (63.6%) 16 (15.0%) 2 (1.9%) 0 (0.0%) 14 (13.1%) 2 (1.9%) 3 (2.8%) 2 (1.9%) 

 

 

Land/Världsdel Sverige Europa (utan Sverige) Nordamerika/ 
Latinamerika 

Oceanien Asien Sydamerika Afrika Ej identifierat 

Namn  Kalle 
Anna 
Mikaela 
Helene 
Joakim 
Mikael 
Nora 
Annika 
Emanuel 
Sandra 
Fredrik 
Nils 
Gunnar 
Minna 
Erik 
Cecilia 
Johan 
Madeleine 
Pippi 
Ronja 
Birk 
Tilde 
Olivia 
Viktor 

Susanne  

Emma  

Per-Olof  

Anna-Karin  

Jenny 

Johanna 

Klas 

Ingvar  

Mattias  

Annica 

Sara  
Lena 
Marianna 
Ulla-Britt 
Aleksandar 
Sanela 
Sofia 
Mijailo 
Janne 
Hans 
Berit 
Lars-Åke 
Eva 
Leif 
Inger 

Murat 
Mariya 
Stuart 
Finn 
Linda 
Catarina 
Sigríður 
Egil Maron 
Angelina 
Jurka 
Nora 
Torvald 
Henrik 
Kristine 
Ewa 
Ellen 
 
 

Monica 
Lilly 

- Bo 
Trang 
Haruka 
Mina 
Afifa 
Samir 
Ali 
Noor 
Beros 
Leila 
Sura 
Hawa 
Shukria 
Ahmed 
 

Beatriz 
Claudia 

Abdirizak 
Awet 
Shabnam 

Nawei 
Graszyna 
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Allan 
Alice 
Anders 
Hanna 
Max 
Veronica 
Felicia  

Bertil  

Antonius  

Karl-Oskar  

Fanny  

Alexander  

Elin  

Agnes  

Eli 

Harriet  

Lisabet  

Stieg 

Bim  

 

 

2. Historiska/Levande offentliga personer 

 

Land/Världsdel Sverige Europa (utan Sverige) Nordamerika Oceanien Asien Sydamerika Afrika 

Antal namn  22 (62.9%) 3 (8.6%) 1 (2.9%) 0 (0.0%) 5 (14.3%) 1 (2.9%) 3 (8.6%) 

 

Land/Världsdel Sverige Europa (utan Sverige) Nordamerika/
Latinamerika 

Oceanien Asien Sydamerika Afrika 

Namn  Astrid Lindgren 
Alfred Nobel  
Ingvar Kamprad  
Erling Persson 
Niklas Zennström 
Sara Wadell 
Zlatan Ibrahimovic 
Björn Borg  
Annika Sörenstam  
Jan-Ove Waldner  
Ingemar Johansson  
Ingemar Stenmark  
Carolina Kluft  
David Lagercrantz  
Dag Hammarskjöld  
Olof Palme 
Anna Lindh  
Gustav III 
Göran Persson 
Jonas Jonasson 
Ingmar Bergman  
Josefin Schygge 
 

Catherine Laboure 
Henrik Ibsen 
Cornelis Vreeswijk 

Fidel Castro - Liu Xiaobo 
Malala Yousafza 
Benazir Bhutto  
Aung San Suu Kiy  
Shinzo Abe 

Salvador Allende  
 

Dawit Isaak 
Nelson Mandela  
Patrice Lumumba 
 

 


