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Sammanfattning 

I denna uppsats har vi undersökt hur etnicitet framställs och beskrivs i 

samhällskunskapsläromedel för gymnasiet. Vi har också haft för avsikt att undersöka om 

etnicitetsbegreppet problematiseras i relation till dess komplexitet. Vi har genomfört en 

kvalitativ textanalys av tre nyutgivna läromedels beskrivning och diskussion kring etnicitet i 

relation till två framstående perspektiv inom etnicitetsforskningen, essentialism och 

konstruktivism. Etnicitet kan genom dessa perspektiv antingen ses som biologiskt och statiskt 

(essentialism) eller som socialt konstruerat och föränderligt (konstruktivism). Det 

essentialistiska perspektivet anses i dagens forskning vara föråldrat medan det 

konstruktivistiska anses vara mer nyanserat och därmed att föredra. Vår teoretiska 

utgångspunkt om individens meningsskapande genom distansering till andra har genomsyrat 

uppsatsen.  Genom att systematiskt ställa frågor till texten och utgå från de centrala 

ståndpunkterna inom respektive perspektiv har vi genomfört vår analys och som sedan 

mynnat ut i vårt resultat. Studiens resultat visade att i de samhällskunskapsläromedel vi 

undersökt framträder företrädesvis ett konstruktivistiskt perspektiv i förklarandet av etnicitet. 

Vi har dock även funnit vissa tendenser på essentialistiska inslag i läromedlen. Viktigt att 

poängtera är att framställningen i läromedlen inte alltid gått att placera inom ramen för något 

av dessa två perspektiv. Vidare förklarar vi i uppsatsen vikten av att läromedel är nyanserade 

läromedel eftersom innehållet i läromedlen styr vad eleverna lär sig och bär med sig.  
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1.0 Inledning 

Denna uppsats är författad av Emelie Bosäter Kindwall och Rebecca Vikström. I arbetet 
genom studiens gång har vi fört ett nära samarbete gällande förstudier, genomförande och 
avslut. Under arbetet har vi ändå valt att fokusera på olika infallsvinklar i studiet av etnicitet i 
läromedel. Vi har båda granskat och analyserat arbetets alla delar men Emelie Bosäter 
Kindwall har främst fokuserat på essentialism och Rebecca Vikström har främst fokuserat på 
konstruktivism. Genom denna uppdelning har vi bedrivit en gemensam studie men med olika 
infallsvinklar. De olika perspektiven har av oss studerats och författats självständigt och 
oberoende av varandra. Vi har således författat den beskrivande texten om 
etnicitetsperspektiven var för sig samt granskat läromedlen utifrån tilldelat perspektiv. Genom 
denna uppdelning har vi sedan gemensamt författat redovisning, analys och diskussion.  
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2.0 Bakgrund 

Idag förväntar sig både politiker, lärare, elever och föräldrar att marknaden skall producera 

och leverera läromedel till skolorna. Att läromedel är objektiva och nyanserade är 

eftersträvansvärt även om det kan ses som omöjligt att läromedlen är helt objektiva i 

framställningen av samhället.1 Objektiviteten i läromedlen är viktig då dessa redskap ingår i 

skolans verksamhet, eftersom all verksamhet inom skolan skall ta hänsyn till skolans 

värdegrund så torde även detta gälla läromedlen.2 Läromedelsinnehållet förväntas också att 

spegla de mål som uttrycks i läroplan och kursplan. Det vill säga att läromedlens innehåll 

påverkar vilken kunskap och vilka värderingar eleverna bär med sig. Detta ställer krav på att 

böckerna är fria från fördomar som kan upplevas som kränkande eller allt för generaliserande. 

Inom utbildningssammanhang fyller läromedel en viktig funktion som redskap för elevernas 

lärande både i och utanför klassrummet.3 Det är därför viktigt att läromedel problematiserar 

företeelser och begrepp som används i samhället. Det finns olika uppfattningar om vad som 

ingår i begreppet läromedel. Somliga menar att det är en benämning på allt material som på 

olika sätt används i undervisningssammanhang medan andra menar att det bara är läroböcker 

som ingår i begreppet.4 I denna uppsats syftar vi på den snävare beskrivningen och avser 

enbart läroböcker när vi använder oss av begreppet. På anledning av en samling artiklar i 

Svenska Dagbladet5 som presenterade de svenska läromedlens brister gällande nedsättande 

stereotyper om etniska grupper, skrevs både rapporter och riksdagsmotioner om vikten av att 

granska de svenska läromedlens innehåll. Detta eftersom att vissa ansåg att läromedlens 

innehåll inte hängt med i den utveckling som Sverige gjort till att bli ett mångkulturellt land. 

Denna mångkulturalism borde också speglas i de moderna läromedlen menade politiker och 

skribenter.6 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur etnicitet framställs och beskrivs i svenska 

samhällskunskapsläromedel. Vi vill undersöka vilket perspektiv av etnicitet som intas, 

                                                
1 Mattlar (2008), s. 197  
2 Skolverket (2011), s. 5-8 
3 Englund (1999), s. 331 
4 Utbildningsdepartementet (1980), s. 3 
5 Malmström (2006) www.svd.se 2013-11-13 
6 Papadopoulos & Palm (2006) www.riksdagen.se 2013-11-14 
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huruvida beskrivningen pekar på föränderlighet; konstruktivistisk7, eller om den uppvisar en 

statisk hållning; essentialistisk.8 Vi valde att utgå från essentialismen och konstruktivismen 

som perspektiv på etnicitet då dessa två är de mest framträdande inom etnicitetsforskningen.9 

Forskaren och socionomen Hanna Wikström presenterar, i Etnicitet (2009), ett tredje 

perspektiv på etnicitet som kallas för en postkolonial teori. Eftersom de postkoloniala 

företrädarna delar synen på etnicitet som komplex och föränderlig med konstruktivisterna har 

vi valt att inte lyfta in detta perspektiv. Det postkoloniala perspektivet delar med andra ord 

grundsynen på etnicitet som social och föränderlig men går steget längre i sin kritiska hållning 

gentemot etnicitetbegreppets vara eller inte vara.10 Då vår studie syftar till att undersöka de 

mest framträdande perspektiven essentialism och konstruktivism har vi därför valt att utesluta 

det tredje perspektivet från denna studie. Vi styrker detta genomen att återigen påpeka att det 

är det essentialistiska och det konstruktivistiska perspektiven som har varit mest behandlade i 

etnicitetsforskningen. Idag finns det få etnicitetsforskare som säger sig representera den 

essentialistiska traditionen.11 Wikström beskriver att nutida forskning är av inställningen att 

den statiska synen på etnicitet är på utgång, detta eftersom att det i senare forskning betonats 

att etnicitet är föränderlig och alltid måste utgå från människans egen definition snarare än 

dess biologi.12 Det har lett till att essentialism i vissa sammanhang även har kommit att ses 

som ett skällsord.13 

 

Genom historiens gång, inte minst under 1800-talets framväxande nationalism, återfinns 

läromedel som varit diskriminerande, subjektiva samt etnocentriska. Det talades då om en 

indelning av människor utifrån statiska, medfödda ras- och biologiska olikheter. Det har även 

visat sig att nationalitet i läroböcker ansetts vara desamma som etnicitet och hur människor 

ofrivilligt slagits samman till en grupp med utifrån definierade karaktärsdrag.14 Även om 

dessa läromedel är en produktion av sin tid menar vi att det är av allra största vikt att 

undersöka framställningen av etnicitet i dagens läroböckers. I denna uppsats har vi således 

                                                
7 Se begreppsförklaring i kapitel 2.3.2 
8 Se begreppsförklaring i kapitel 2.3.2 
9 Wikström (2009), s. 32 
10 Wikström (2009), s. 37 
11 Puskás & Ålund (2013), s. 32 
12 Wikström (2009), s. 13 
13 Wikström (2009), s. 32 
14 Tingsten (1969), s. 250-256 
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utgått från begreppet etnicitet. Löpande i uppsatsen ligger också fokus på relaterade begrepp 

till etnicitet.  
 

Begreppet etnicitet används i både sociala och akademiska sammanhang, vanligen för att 

beskriva grupper utifrån kulturella aspekter. Exempelvis gemensamt ursprung, språk, religion 

och kulturella seder. Dessa aspekter binds samman med begrepp som etnisk identitet och 

etnisk identifikation som i sin tur används för att identifiera individer och grupper. Grupper 

som ofta beskrivs i etniska termer både i vardagligt bruk och inom forskning är 

minoritetsgrupper och migranter, medan majoritetsgrupper mer sällan beskrivs som en etnisk 

grupp. Det är i sådana sammanhang som etnocentrism uppstår. Etnicitet också ses som en 

social organisation, skapad av en i gruppen gemensam kultur. Det är i skarven mellan dessa 

två uppfattningar som etnicitet i akademiska sammanhang blir komplext, det vill säga mellan 

den biologiska uppfattningen och den sociala uppfattningen.15 För att fånga fenomenet 

etnicitet har vi valt att studera framställningen av etnicitet även ur relaterade begrepp. Detta 

eftersom begreppet har förklarats på en mängd olika sätt16, däribland minoriteter, etniska 

grupper, kultur, ursprung, migranter, språk, etnocentrism och mångkultur. Detta för att inte 

begränsa oss till det specifika begreppet etnicitet.  
 

 

                                                
15 Puskas & Ålund (2013), s. 28 
16 Ehn (1993), s. 66 
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3.0 Litteraturöversikt 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning, vår teoretiska utgångspunkt, en 
begreppsförklaring av etnicitet samt perspektiv på etnicitet.  

3.1 Tidigare läromedelsforskning 

Läromedelsforskning och granskning av etnicitet i läromedel har bedrivits både nationellt i 

Sverige men också internationellt i övriga världen. Denna typ av granskning och forskning 

fick sitt uppsving i synnerhet efter andra världskriget där fokus kom att ligga på 

stereotypbeskrivningar i läromedel. En framstående forskare på området är Herbert Tingsten 

som i sitt omfattande verk Gud och fosterlandet: Studie i hundra års skolpropaganda (1969) 

skildrar 1800-talets tankar om en förening av nationen och den växande nationalismens 

påverkan i svenska läromedel. Detta tog sitt uttryck i skolböckerna genom att författarna 

betonade vikten av att en stark stat bör ha en nation, ett folk och ett språk.17  
 

Genom historiska händelser i hela världen där etniska grupper fått utstå förtryck av olika slag 

har lett till att man även på internationell nivå engagerat sig för att skapa nyanserade 

läromedel. Professor Falk Pingel som är verksam vid The Georg Eckert Institute for 

International Textbook Research har skrivit en underlagsrapport till United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, (UNESCO). Rapporten utmynnade i en 

handbok som syftar till att verka som underlag och vägledning till läromedels- granskning, 

skrivning och forskning. Bokens syfte är att förbättra läromedel och utveckla en internationell 

förståelse utan stereotypa generaliseringar och etnisk exkludering.18 Pingel menar att det är 

viktigt att vi drar lärdomar av de tidigare historiska händelserna där etniska grupper beskrivits 

på ett exkluderande och distanserat sätt, inte minst så sent som under Kalla kriget. Pingel 

menar att i dagens samhälle där egentligen ingen stat kan ses som monoetisk är det av ännu 

större vikt att vi granskar våra läromedel i undersökningar av eventuella nationalistiska 

attityder och antagande om ett monoetiskt förhållningssätt. Författarna till läromedlen bör inte 

stå för en andrefiering där man presenterar etniska grupper som “dom” och normen som 

                                                
17 Tingsten (1969), s. 102-103 
18 Pingel (2010) 
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“vi”.19 Ett exempel på en stat som tagit lärdom av tidigare händelser är Tyskland som efter 

andra världskriget och förintelsen fick skriva om alla läromedel efter kriget då de var fyllda i 

raspropaganda. Efter kriget har forskare i stället klassat tyska läromedel som de mest 

objektiva.20  
 

Harald Runblom är professor i historia vid Uppsala universitet. Han har främst forskat kring 

etnicitet, migration och minoriteter. Runblom genomförde en studie 2006 på uppdrag av 

skolverket. Denna studie, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av 

läroböcker, ingår i skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund.21 och studerar hur 

etnicitet behandlas i läromedel. Runblom skriver bland annat att begreppet etnisk grupp sällan 

får en definition i läromedlen.22 Etnicitetsperspektivet i läromedel har även uppmärksammats 

i flera examensarbeten. Ett flertal studenter har i sina examensarbeten berört liknande 

forskning, där ibland Bodil Mitrys arbete Religionskunskapsböcker ur ett etnicitetsperspektiv 

– En analys av läromedel för gymnasiet enligt Gy11 (2013). Mitry undersöker hur etnicitet 

och närliggande begrepp kan tolkas inom forskningen samt hur ämnesområdet etnicitet 

behandlas i två ̊  läroböcker för Religionskunskap. Mitrys granskning av läromedlen visar att de 

två valda religionsböckerna för hennes studie har med ett medvetet och nyanserat visat prov 

på etnocentrism och stereotypisering. Mitry menar dock att de i vissa fall går att finna inslag 

av etnocentrism i samband med presentation av interkulturella perspektiv.23

                                                    

Runblom konstaterar i sin studie att läromedel i allmänhet och samhällskunskapsläromedel i 

synnerhet ofta utgår från en västcentrerad världsbild.24 Vidare konstateras att det svenska 

samhällets ökande mångfald förbises i mycket stor grad i läromedlen.25 Men trots att normer 

och till viss del fördomar ligger till grund för hur läromedlen i studien utformats uppfattade 

inte Runblom några explicita kränkningar i det urval han gjorde.26 Slutligen menar Runblom 

att problemen med hur läromedel framställer och förklarar etnicitet och etniska grupper inte 

handlar om hur de detaljmässigt faktiskt skriver om det, utan de perspektiv som ligger till 

                                                
19 Pingel (2010), s. 14-15 
20 Tingsten (1969), s. 109 
21 Skolverket (2006b), www.skolverket.se 2013-11-10 
22 Runblom (2006), s. 33 
23 Mitry (2013), s 62-65 
24 Runblom (2006), s. 44 
25 Runblom (2006), s. 18 
26 Runblom (2006), s. 47 
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grund för det som beskrivs.27 I vår uppsats har vi, i linje med Runbloms uppfattning om fokus 

på bakomliggande perspektiv, lagt tyngden på att uttyda de perspektiv av etnicitet som 

genomsyrar texterna och dess beskrivningar. 
 

Det perfekta läromedlet är svårt att finna men det är av stor vikt inför denna studie att förstå 

hur läromedel som redskap påverkar elever och lärare. Boel Englund, professor i pedagogik 

vid Stockholms universitet, lyfter i artikeln Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande 

(1999) debatten om läromedlets funktion.28 Även Utbildningsdepartementet (1980) har 

presenterat rapporter kring läromedlens funktion och roll i undervisningen.29 Läromedel är en 

mycket stark riktningsgivare i undervisningen eftersom tiden i klassrummet i flera fall 

domineras av läroböcker.30 Utbildningsdepartementet skriver även de om läromedlens 

dominans i sin rapport.  De skriver att det sällan finns utrymme till övriga läromedel än den 

valda läroboken. Eleverna blir då hänvisade till ett specifikt innehåll och detta innehåll blir 

således också det innehåll som eleverna lär in och bär med sig.31 Englund menar att läroboken 

har flera funktioner. Dessa sammanfattar hon i fem punkter; 1) Kunskapsgaranterande och 

auktoriserande, 2) Gemensamhetsskapande och sammanhållande roll, 3) Underlättar 

utvärderingen av eleverna, 4) Underlättar i övrigt arbetet och livet och 5) Disciplinerande 

roll.32  
 

Den ovan presenterade litteraturen förankrar både etnicitetsforskningen och 

läromedelsforskningen och hjälper oss i vår analys. Den tidigare forskningen betonar att 

läromedel som verktyg i undervisning i sig är viktigt, samt att vad läromedlen förmedlar är av 

betydelse.  

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Vår teoretiska utgångspunkt genom detta arbete är de föreställningar, om människans 

meningsskapande genom andras olikheter, som Stuart Hall (1997) framställer i The spectacle 

of the other. Denna teoretiska utgångspunkt ligger till grund för denna uppsats då den 

förklarar att människans behov om att särskilja och kategorisera sina medmänniskor är vital. 

                                                
27 Runblom (2006), s. 48 
28 Englund (1999), s. 329 
29 Utbildningsdepartementet (1980) 
30 Englund (1999), s. 330 
31 Utbildningsdepartementet (1980), s. 159 
32 Englund (1999), s. 340 
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På så sätt kan sökandet efter olikheter och skillnader ses som en del av människans 

meningsskapande. Det väsentliga är således inte i sig att människor söker efter olikheter hos 

andra utan vilken värdering och mening vi sedan lägger i det samt utifrån vilka kriterier vi 

kategoriserar människor. Stuart Hall är sociolog och kulturteoretiker.33 Stuart Hall har i The 

specatacle of the other undersökt hur massmedia och populärkultur framställer illustrationer 

av rasstereotyper av “den andre”. Hall studerar hur vi presenterar människor och platser som 

signifikant skiljer sig ifrån oss själva. Hall ställer sig också frågan varför vi har kommit att 

intressera oss för “den andre” och “den andres” olikheter samt hur detta påverkar oss.34 Enligt 

Hall är det viktigt för människans meningsskapande att tala om och reflektera kring skillnader 

och olikheter. Skillnader och olikheter kan vara både positiva och negativa. Skillnader är dels 

viktiga för produktion av mening, språk, kultur och sociala identiteter samtidigt som de är 

hotfullt, medför negativa känslor, splittrar och distanserar relationen till “den andre”.35 Nedan 

följer Halls teorier kring hur skillnader och olikheter kan vara meningsskapande. 

Teorierna kring meningsskapande har vuxit fram inom olika discipliner och adresseras därför 

också till dessa. Den första förklaringen för att olikheter och skillnader är meningsskapande 

kommer ifrån lingvistiken. Här menar man att skillnaden mellan människors olikheter ger oss 

mening. Vi kan se det som att mening skapas i det faktum att vi kan jämföra och differentiera 

oss mot varandra. Hall ger exempel på att vi vet vad det innebär att vara britt, inte beroende 

på det specifika innehållet i att vara britt utan snarare eftersom det då går att jämföra sig med 

andra nationaliteter som då kan sägas vara obrittiska. Den andra förklaringen till att olikheter 

är meningsskapande kommer ifrån teorin av talat språk. Genom att vi kan tala med “den 

andre” skapas mening. På så sätt kan mening inte skapas ensam. Mening skapas snarare 

genom olikheterna mellan samtalsdeltagarna, detta innebär också att mening för en människa 

är en flytande process som ständigt ändras i interaktionen med andra.36 Den tredje 

förklaringen kommer från antropologin och fokuserar här på hur symboliska skillnader inom 

kulturen blir föremål för kategoriseringen och klassificering. Detta innebär att det är viktigt 

för människan att placera olikheter i system. Den sista och fjärde förklaring till människans 

meningsskapande kan adresseras till psykologin. Hall skriver: “The argument here is that the 

’Other’ is fundamental to the constitution of the self, to us as subjects, and to sexual 

                                                
33 Wikström (2009), s. 54 
34 Hall (1997), s. 225 
35 Hall (1997), s. 238 
36 Hall (1999), s. 235 
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identity.”.37 Inom denna teori kan vi se att mening skapas i och med att människan får 

kunskap om sig själv då den jämför sig och speglar sig i “den andre”. Det kan även handla om 

att mening skapas då människan reflekterar över sig själv utifrån “den andres” perspektiv. 38 

3.3 Begrepp och etnicitetsperspektiv 

3.3.1Etnicitet 

Det finns mycket litteratur som berör ämnet etnicitet och även ett otal försök att definiera 

begreppet. Ordet etnicitet härstammar från grekiskans ethnos och syftade från en början till att 

beskriva hedningar eller en mängd människor som hörde till ett folk. Under mitten av 1800-

talet kom begreppet ethnic i större utsträckning beteckna “rasmässiga” särdrag. 39 

 

Ordet etnicitet i sig är importerat till Europa genom den amerikanska sociologin där man 

försökte ackompanjera begreppet ålder, kön religion och klass. Eftersom begreppet “ras” vid 

denna tid användes inom den fascistiska framväxten behövde sociologerna ett begrepp som 

förklarade dessa egenskaper men som inte hade samma innebörd som nationalitet.40 Före 

andra världskriget hade inte identitetsbegreppet stått i fokus för någon sociologisk analys.41 

Vid tidig användning av begreppet, av merendels vita forskare i USA, avsåg det främst att 

beskriva grupper av svarta människor, medan vita människor, enligt dessa forskare, inte 

nödvändigtvis hade en etnicitet. Forskarna satte då den egna kulturen i centrum och 

betraktade andra kulturer med utgångspunkt från den egna. Detta benämns som etnocentrism 

och kan ses som ett betydligt äldre fenomen än själva termen etnicitet.42  
 

Etnicitet är en invecklad företeelse. I dagligt tal har ordet “etnisk grupp” kommit att 

användas.43 Innan begreppet etnisk grupp uppstod talade man istället om stammar. 

Förändringen bestod inte enbart i en terminologisk förändring utan också en förändring i 

ordets definition. Medan stammar i första hand avsåg beskriva grupper av människor som var 

starkt avskilda från personen som använde sig av det. Det var en term som starkt separerade 

det moderna industrisamhället från det traditionella, ofta kallat primitiva, samhället. 

                                                
37 Hall (1997), s. 237 
38 Hall (1997), s. 237 
39 Wikström (2009), s. 25 
40 Wikström (2009), s. 26 
41 Darvishpour & Westin (2008), s. 57 
42 Wikström (2009), s. 26 
43 Hylland Eriksen (1999), s. 283-284 
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Begreppet etnisk grupp kom istället för stam att innefatta även den egna personen, alla kan 

ingå i en etnisk grupp. Dock kan man prata om etniska grupper först när en grupp står i 

relation till icke-medlemmar av gruppen, en grupp människor i isolering och utan kontakt 

med andra människor kan därför aldrig kallas för en etnisk grupp.44 Gemensamt för både 

etnicitet och etniska grupper är ändå, både historiskt och idag, en vilja att beteckna och 

avskilja vissa grupper från varandra, ofta för att beskriva en grupp eller individ som står 

socialt lägre i förhållande till majoriteten, dvs. de som avviker från den samhälleliga 

normen.45 Sedan 1960-talet och framåt har “etnicitet” och “etniska grupper” blivit välanvända 

begrepp i internationell socialantropologisk forskning.46 Till skillnad från idag då vi har en 

uppsjö av litteratur kring etnicitet fanns det före 1972 i Sverige mycket få studier kring 

begreppet, etnologen Billy Ehn menar att detta delvis kan förklaras genom Sveriges 

dåvarande, relativt sett, etniska homogenitet.47 Även Tom O´Dell menar att det är viktigt att 

det intresse som idag finns i Sverige är förknippat med utvecklingen av internationell 

migration.48  

3.3.2 Perspektiv på etnicitet 

Traditionellt sett har etnicitetsforskare ansetts representera två olika antaganden om världens 

beskaffenhet och där av perspektiv på etnicitet. Då det finns olika perspektiv att se på etnicitet 

har begreppet också kommit att bli komplext och omdiskuterat. Det finns en tydlig skillnad 

mellan två av perspektiven på etnicitet och de har kommit att bli varandras motpoler.49 

Genom den litteratur vi tagit del av har perspektiven essentialism (även kallat 

primordialistiskt) och konstruktivism (även kallat konstruktionism, socialkonstruktivism) 

varit de mest framstående perspektiven inom etnicitetsforskningen. Beroende på vilket 

perspektiv som används läggs fokus på vissa frågor och innehåll medan andra och annat 

utesluts. 

Essentialism 
Enligt ett essentialistiskt perspektiv ses etnicitet som en grundläggande mänsklig identitet, en 

medfödd egenskap och något man aldrig kan frikopplas från. Med den essentialistiska 

                                                
44 Hylland Eriksen (1993), s. 19 
45 Wikström (2009), s. 27 
46 Hylland Eriksen (1993), s. 12 
47 Ehn (1999), s. 69 
48 O´Dell (2002), s. 25 
49 Wikström (2009), s. 13ff. 
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infallsvinkeln framställs etniska grupper som statiska och klart åtskiljbara från varandra.50 

Således menar förespråkarna av essentialismen att vi föds med ett etniskt innehåll som styr 

våra livsval. En människas val styrs av vad man är. Eftersom etniciteten är statisk innebär 

också detta att människans identitet är oförändlig.51  
 

Utpräglade företrädare för det essentialistiska perspektivet är inte alldeles lätta att finna idag. 

Men i den tidiga användningen av etnicitetsbegreppet noterar Greely och McCready (1975) 

att det finns en koppling mellan etnisk bakgrund, beteenden och attityder. Vidare skriver man: 
 

Many researchers seem suprised by the phenomenon of a correlation between ethnic 

background and attitudes and behaviour in the absence of a strong explicit ethnic 

consciousness. Howerver, it should be noted that the cultural patterns of the old country 

existed before the ethnic groups came into being. The ethnic group as a self-consciuos 

collectivity is the result of the american experience, but Irish behaviour with regard to 

drink, Italian behavious with regard to sex, and the values of both groups about family life 

existed before immigration to the United States.52  

 

Vi ser således här tydliga drag av vad som ovan nämnts om etnicitetsbegreppets framväxt. 

Etnicitet används som ett fenomen för invandrare och migranter medan de som är infödda ger 

uttryck för kultur.53 Wikström (2009) beskriver essentialismens kärna som något objektivt där 

en uppsättning av egenskaper, som definierats utifrån språk, tradition, religion och kanske 

geografisk plats, egenskaper som är fasta och medfödda.54  
 

Ett av de få, men mer framstående exemplen på representanter för essentialismen är Anthony 

Smith med sin bok The ethnic origins of nations (1986). I sin bok urskiljer Smith sex kriterier 

som formar ett folk i etnisk mening; ett kollektivt namn, en gemensam myt, en gemensam 

historia, en gemensam kultur, att ha förmågan att associera för ett visst geografiskt område 

och slutligen att känna solidaritet med resten av gruppen.55 Wikström ger oss en bra 

jämförelse med att vara född i Sverige. 
 

                                                
50 Billy Ehn m.fl., (1999), s. 68 
51 Wikström (2009), s. 32 
52 Greely & McCready (1975), s. 211 
53 Jmf. Wikström (2009), s. 34 
54 Wikström (2009), s. 12 
55 Smith (1988), s. 22-31 
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Att vara född i Sverige är liktydigt med att vara bärare av den svenska historien, svensk 

etnicitet och kultur och förmågan att känna starka känslor för landet Sverige och folket 

svenskar.“ 56 

 

Perspektivet på etnicitet som ett biologiskt arv kan ses som en typ av rasifiering. Principen att 

skilja på “oss” och “dom andra” som grupper med, av naturen givna, skilda egenskaper 

fungerar i första hand som ett verktyg att betona olikheter. Historiskt har vi sett att det finns 

många exempel på när sådana essentialistiska indelningar av människor efter hudfärg, religiös 

tillhörighet eller liknande blivit del i maktskillnader där den ena gruppen värderas lägre än 

den andra.57 Föreställningen om att en människas personlighet och egenskaper är kopplade till 

det biologiska arvet och att egenskaper varierar mellan olika “raser” är föreställningar som 

ofta står som grund till rasism. 58 Genom det essentialistiska perspektivet skapas ofta, som 

sagt, ett “vi” och ett “dom”, ett “dom” som inte sällan framställs som syndabock till olika 

företeelser och som orsak till konflikter. 59 
 

Enligt essentialismen kan visserligen etnicitet och kultur ses som åtskilda, men med ett 

deterministiskt förhållande till varandra. På så sätt kan man se att nationstillhörigheten 

bestämmer kulturen som i sin tur bestämmer etnicitet. Det leder till att förespråkare av 

essentialismen menar att etnicitet bestäms utifrån var man är född. En etnicitet som sedan går 

i arv även om kommande generationer föds och lever någon annanstans. Etniciteten blir då en 

statisk kulturell form baserat på nationalitet.60 Detta resonemang stärks av Ehn (1999) då han 

skriver att essentialismen ”betonar ett koncentrat av härstamning, endogami, primär identitet 

och kulturell särprägling”.61  

Konstruktivism 
Konstruktivismen utgår från att etnicitet är en konstruktion av omvärlden som hela tiden 

rekonstrueras i socialt liv, i relationer, processer och genom inlärning. Därav har en etnisk 

identitet en relativ betydelse beroende på sammanhanget.62 Skiftet från essentiell till en 

konstruktivistisk syn på etnicitet, skapades genom att helt frikoppla begreppen etnicitet och 

                                                
56 Wikström (2009), s. 34 
57 Perez & Wigerfelt (2004), s. 56 
58 Hylland Eriksen (1993), s. 13 
59 Perez & Wigerfelt (2004), s. 55-56 
60 Wikström (2009), s. 33 
61 Ehn m.fl., (1999), s. 68 
62 Ehn m.fl., (1999), s. 68 
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kultur från varandra.63 Om vi, för att närma oss det konstruktivistiska perspektivet, frikopplar 

kultur från etnicitet samt ser människan som en social varelse, vars identitet påverkas av 

interaktion med andra människor kan vi också se att de går att finna en viss föränderlighet i 

kultur- och etnicitetsbegreppet. Företrädare för detta teoretiska perspektiv menar att etnicitet 

inte är ett statiskt element. En av de första socialantropologer som presenterade en 

konstruktivistisk definition av etnicitet var Fredrik Barth. Barth är framstående inom området 

och har med tiden fått en rad efterföljare.64 Han slog 1969 i antologin Ethnic groups and 

Boundaries fast att det som styr en människas etnicitet är det sociala livet snarare än 

biologiska ursprunget, som enligt Barth inte nödvändigtvis behöver spela in i 

identitetsskapandet. Han menade kort sagt att en människas etnicitet styrs av de sociala 

processer hon ingår i och inte i de kulturella processerna.65 Han menade också att även kultur 

är socialt skapat och föränderligt och kan aldrig vara statiskt eller enhetligt, utan förändras 

ständigt utifrån kontexten. Att se kultur som statiskt och att definiera människor därefter är 

alltså orimligt, enligt Barth.66 Etnicitet kan inte existera i sig själv utan uppstår först när något 

avvikande adderas utifrån. Barth riktade därför fokus till gränserna som uppstår mellan olika 

grupper i stället för det kulturella innehållet i grupperna. Gränserna mellan olika grupper, 

menade Barth, markeras ofta av markanta skillnader och kontraster dem emellan.67 Härav 

följer också att etniska grupper måste definieras från sina medlemmars perspektiv, alltså 

inifrån.68 
 

Inom konstruktivismen kan vi se att fokus läggs på ett identitetsskapande som för migranter 

påverkas av både globala och komplexa förbindelser i tid och rum. Därför bör etnisk identitet 

ses som berättelser som människor identifierar sig med.69 En senare socialantropolog som 

också intagit den konstruktivistiska hållningen är Richard Jenkins. I sin bok Rethinking 

ethnicity (1997) sammanfattar han etnicitetsskapande som ett resultat av inte enbart den egna 

självuppfattningen utan också andra människors uppfattning av individen. Etniska gruppen 

kan inte existera utan extern kategorisering.70 Jenkins sammanfattar de faktorer som enligt 

honom skapar identitet: 

                                                
63 Wikström (2009), s. 35 
64 Puskás & Ålund (2013), s. 32 se även O’Dell 2002, s. 19 
65 Barth (1969), s. 15 
66 Barth (1969), s. 123 
67 Barth (1969), s. 15 
68 Barth (1969), s. 15 
69 Puskás & Ålund (2013), s. 28 
70 Jenkins (1997), s. 13-14 
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- Etnicitet är en fråga om kulturella skillnader. Det skapas alltid efter gruppers eller 

människors likheter och skillnader. 

- Etnicitet berör kultur, men är alltid i betydande utsträckning rotat i social interaktion. 

- Varken etnicitet eller kultur är statiskt, utan förändras ständigt beroende på kontext. 

- Etnicitet som social identitet är kollektiv och individuell. Det handlar dels om den externa 

uppfattningen.71 

 

Enligt Wikström (2009) kan vi se det essentialistiska perspektivet på etnicitet som något 

utgående medan det konstruktivistiska mer ligger i tiden då det finns en viss konsensus att 

etnicitet bör utgå från människans egna definitioner.72 Det konstruktivistiska perspektivet har 

således legat till grund för en övervägande del av den nutida etnicitetsforskningen. Även 

Puskás och Ålund (2013) betonar att få etnicitetsforskare idag anser sig representera den 

essentialistiska traditionen.73 Vi kan även se att det är idag få som ifrågasätter att etnicitet är 

ett social konstruerat fenomen.74 Vi vill undersöka huruvida läromedelsförfattarna använder 

sig av det essentialistiska eller konstruktivistiska perspektivet i beskrivningen av etnicitet. 
 

 

                                                
71 Jenkins (1997), s. 13-14 
72 Wikström (2009), s. 13 
73 Puskás & Ålund (2013), s. 32 
74 Puskás & Ålund (2013), s. 37 
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4.0 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur presentationen av etnicitet kan uppfattas i 

samhällskunskapsläromedel för gymnasiet. För att uppnå studiens syfte använder vi oss av 

följande frågeställningar: 
 

- Hur kan presentationen av etnicitet uppfattas i de valda läromedlen? 

- Hur problematiseras etnicitet i de valda läromedlen? 

- Ur vilka teoretiska perspektiv förklaras etnicitet i de valda läromedlen? 
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5.0 Metod 

5.1 Metod för datainsamling 

I studien har vi valt att enbart analysera avsnitten som specifikt behandlar etnicitet i de olika 

läromedlen. Alternativt hade vi kunnat studera hela böckerna men vi valde att fokusera på de 

avsnitt där författarna presenterar sina beskrivningar av etnicitet. Givetvis hade det gått att 

finna underliggande etnicitetsperspektiv även i andra delar av böckerna och i en mer 

omfattande studie hade det varit intressant att undersöka även dessa delar. Metoderna för 

läromedelsforskning har utvecklats för att möta behoven för olika analytiska ändamål. 

Metoderna kan användas för att identifiera det uppenbara innehållet i läromedlet, belysa de 

didaktiska tillvägagångssätten eller kanske upptäcka den dolda läroplanen.75 

Läromedelsforskning kan delas in i tre olika grupper; processorienterade studier, 

användarorienterade studier samt produktorienterade studier där läromedel är föremål för 

granskning, den sistnämnda typen av undersökning är den vi avser utföra.76  
 

Inom läromedelsforskning kan man således använda sig av både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Metoden som har används vid datainsamlingen i denna undersökning har framförallt 

varit en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen är enligt Esaiasson m.fl. (2007) ett 

effektivt val av metod då man ämnar ta fram det väsentliga innehållet i en text. Den 

kvalitativa metoden är också att föredra då forskaren har för avsikt att undersöka innehållet av 

en text när de bakomliggande idéerna inte alltid är synliga.77 Syftet med den kvalitativa 

metoden är här att på ett djupgående sätt undersöka hur begreppet etnicitet framställs. Det 

finns flera användningsområden inom den kvalitativa metoden. Esaiasson urskiljer två 

huvudtyper av undersökningar genom metoden, dels den som har för avsikt att systematisera 

innehållet i de valda texterna, dels kritisk granska dem. De systematiserade undersökningarna 

syftar ofta till att klargöra tankestrukturer, att ordna logiskt eller klassificera innehållet i 

texterna. Den andra huvudtypen av kvalitativa textanalytiska undersökningar som ämnar 

kritiskt granska innehållet i de aktuella texterna går ett steg längre än de systematiserande 

texterna. I denna typ är syftet att antingen med hjälp av idékritik, ideologikritik eller en 

                                                
75 Pingel (2010), s. 67 
76 Skolverket (2006a). www.skolverket.se (2012-11-27) 
77 Esaiasson, Gillijam, Oscarsson, Wängnerud (2007), s. 237 
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diskursanalys kritiskt granska innehållet i texterna.78 Genom en ingående läsning av texterna 

har vi till att börja med systematiserat innehållet i texterna. Nästa steg har varit att idékritiskt 

granska den aktuella textens innehåll för att undersöka vilken teoretisk utgångspunkt som 

legat till grund för formandet av texten. Detta har vi gjort genom att ställa frågor till texten. 

Med hjälp av frågorna får vi svar på både huruvida det finns uttalade eller underliggande 

ställningstaganden kring etnicitetsbegreppet i läromedlen. 

5.2 Urval och material 

Efter att vi kontaktat flera utgivare av läromedel har vi ändå inte fått tillgång till statistik över 

försäljningen av läromedlen. De kontaktade förlagen meddelade att de inte kunde lämna ut 

siffror av konkurrensmässiga skäl. Även Skolverket menar att försäljningssiffror över 

läromedel är mycket ovanliga.79 Statistik hade varit önskvärd för denna studie eftersom vi 

ville presentera de mest sålda läromedlen. När dessa siffror inte var tillgängliga valde vi 

istället att göra vårt urval på följande grund. Det första kravet för vårt urval gjordes genom att 

välja läromedel från tre stora läromedelsförlag. Ytterligare ett krav för de valda läromedlen 

var att de skulle vara skrivna av olika författare, vara förstaupplagor, samt att de skulle vara 

anpassade till den senaste läroplanen Gy11. Detta för att urvalet skulle vara så uppdaterat och 

knutet till styrdokumenten som möjligt. De böcker vi valt är följande; Arena 123- 

samhällskunskap för gymnasiet (2011) av Gleerups Förlag, Forum Samhällskunskap 123 

(2011) av Bonnier utbildning Zigma- samhällskunskap Kurserna 1,2 och 3 (2011) av Liber 

AB. En ingående presentation ges nedan, i kapitlet för resultat och analys. I och med vårt 

snäva urval finns givetvis en risk att något väsentligt oavsiktligt utelämnas.80 Detta eftersom 

vi inte studerat hela böckerna utan begränsat oss till avsnitten kring etnicitet. Resultatet av vår 

studie kan därför inte ses som representativt eller generaliserande för alla läromedel i ämnet, 

eftersom vi enbart analyserat tre böcker och betydligt fler finns på marknaden. 

5.3 Databearbetning och analysmetod och analysredskap 

Vid kvalitativa textanalyser är det viktigt att göra en precisering av de aktuella 

problemställningarna till ett antal frågor som sedan ställas till texterna i de valda 

läroböckerna. Genom frågorna till texten kommer dessa svar i sin tur besvara våra 

                                                
78 Esaiasson m.fl., (2007), s. 238-239 
79 Skolverket, (2006b), www.skolverket.se (2013-11-10) 
80 Esaiasson m.fl., (2007), s. 249 
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övergripande frågeställningar och på så sätt bidra till uppfyllandet av undersökningens syfte.81 

Vi har nedan sammanställt ett antal frågor som legat till grund för vår textanalys. Frågorna är i 

första hand inspirerade av de frågor som Harald Runblom använt i sin omfattande 

läromedelsundersökning.82 Vid utformandet av våra frågor till texten har vi även tolkat de 

kriterier som Pingel presenterar i UNESCO:s riktlinjer för läromedelsanalyser.83 

5.3.1 Analysfrågor till texterna 

1. Var återfinns avsnittet om etnicitet? 

2. Vad presenteras tillsammans med etnicitet i avsnittet? 

3. Hur presenteras och förklaras etnicitet? 

4. Presenteras olika sätt att se på etnicitet? 

5. Problematiseras begreppet etnicitet genom att dess komplexitet beskrivs? 

6. Vilka exempel ges på olika etniciteter? 

7. Finns det tendenser på en etnocentrisk hållning i texten? 

8. Vilka är vi texten? Vilka är de/dem i texten? 

9. Finns det en essentialistisk hållning i texten? Isåfall, hur framträder den? 

10. Finns det en konstruktivistisk hållning i texten? Isåfall, hur framträder den? 

11. Finns det bilder i texten? Vad visar dessa?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Esaiasson m.fl., (2007), s. 243 
82 Runblom (2006), s. 12 
83 Pingel (2010) 
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I Tabell 1 har vi sammanfattat de centrala utgångspunkterna i essentialism och 

konstruktivism. Sammanfattningen grundar sig i den tidigare forskning vi presenterat, 

framförallt från; Hylland Eriksen (1993, 1999), Wikström (2009), Puskás & Ålund (2013), 

Barth (1969).  Denna tabell och analysverktyg kommer således ligga till grund för vår analys i 

sökandet efter essentialistiska samt konstruktivistiska perspektiv i de valda läromedlen. 

 

Tabell 1 

Essentialism Konstruktivism 

- Medfödd egenskap 

 

- Etniciteten och identiteten är statisk 

 

- Nation är upphov till kultur som är 

upphov till etnicitet. 

 

- Etnicitet och egenskaper som 

biologiskt arv 
 

- Ras 

 

- Etnisk identitet som en kärna 

 

- Ett folk i etnisk mening innefattar ett 

kollektivt namn, en gemensam myt, en 

gemensam historia, en gemensam 

kultur, att ”förmågan att ”känna” för 

ett geografiskt område, samt att känna 

solidaritet med resten av gruppen. 

- Etnicitet och identitet som resultat 

av sociala processer 

 

- Etniciteten och identiteten är 

föränderlig i tid och rum 

 

-  Kultur är föränderligt 
 

- Vad människor identifierar sig med 

 

- Etnicitet är en aspekt av relation, 

inte en egenskap. Uppstår i relation 

till något annat. 

 

- En etnisk grupp ”blir till” genom 

definition av gruppens medlemmar 

och de som inte är medlemmar. 

 

- Fokus på den aktiva sociala 

organisation som får en etnisk grupp 

att framstå som en etnisk grupp i 

interaktion med andra 
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5.4 Genomförande 

I inledningen av vår studie ägnade vi oss åt en översiktlig läsning, dels av läromedel, dels av 

tidigare forskning inom området. Vi studerade också olika perspektiv på etnicitet. När vi fått 

en tillräckligt bred översikt och beslutat om vilka läromedel och källor vi skulle använda oss 

av och vilket perspektiv vi skulle utgå ifrån i studien gick vi vidare med närläsning av de 

utvalda läromedlen. Vi granskade var för sig avsnitten om etnicitet i de valda läromedlen 

ingående och läste dem många gånger om och gjorde mindre anteckningar tills vi var väl 

bekanta med innehållet. Därefter använde vi oss av de frågor till texten som vi på förhand 

författat och ställde dem i relation till de olika texterna. Detta med stöd av den tabell vi 

framtagit som strukturerar upp essentialistiska och konstruktivistiska karaktärsdrag. Vi har 

från början genomfört varsin analys av varje text, som vi sedan diskuterat kring med varandra 

för att få fler infallsvinklar. De resultat som vi kom fram till nedtecknades och jämfördes. Vi 

diskuterade och ifrågasatte tillsammans våra analyser och skrev sedan ner en gemensam 

bredare analys, baserad på de individuella analyserna. Den gemensamma analysen av varje 

läromedel strukturerade vi upp i olika delar. I den första delen presenterade vi boken i sin 

helhet. I den andra delen sammanfattade vi innehållet i bokens etnicitetsavsnitt genom ett 

längre referat. I den tredje och sista delen analyserade vi kapitlens innehåll utifrån den 

presenterade tidigare forskningen och utifrån vår teoretiska utgångspunkt.  

5.5 Giltighet, tillförlitlighet och reflektioner kring metodval 

Det finns två sätt att gå till väga när man som forskare använder sig av analysfrågor till en 

text. Man kan antingen fördefiniera tänkta eller förväntade svar på frågorna eller gå in med ett 

mer öppet förhållningssätt där svaren först uppstår vid analysen. Genom att använda sig av 

den senare metoden styrs undersökningen mer av textinnehållet.84 I vår studie utgår vi från de 

två perspektiven, essentialism och konstruktivism, men är även medvetna om att det inte alltid 

är möjligt att placera in argument, åsikter och ställningstaganden i något av dess två 

perspektiv. Även i de fall då vi inte kunnat placera in delar av texten i något perspektiv 

reflekterar vi över detta under kapitlet “redovisning och analys”.  Det är dock viktigt att vara 

medveten om att vi som forskare oundvikligt tolkar texten efter våra egna erfarenheter och 

                                                
84 Esaiasson m.fl. (2007), s. 244 
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möjligheten finns att en forskare med andra erfarenheter hade tolkat annorlunda. Detta 

problem finns alltid vid analysstudier av andras texter och för att göra det egna resultatet så 

sakligt som möjligt krävs att man för en öppen argumentation över sina resonemang.85 I och 

med vårt snäva urval finns givetvis en förhöjd risk att något väsentligt oavsiktligt utelämnas.86 

Resultatet av vår studie kan därför inte ses som representativt eller generaliserade för alla 

läromedel i ämnet eftersom vi enbart analyserat tre böcker och betydligt fler finns ute på 

marknaden. Studien är heller inte nödvändigtvis representativ för hela de läromedlen som vi 

studerar, då vi bara granskat ett avsnitt i varje bok. Vi har en förhoppning om att istället ge en 

inblick i några större förlags samhällskunskapsläromedel gällande deras avsnitt för etnicitet. 

För att uppsatsen verkligen undersöker det som avses undersökas har vi noga reflekterat och 

granskat om forskningsfrågan, metodvalet och resultatet varit förenliga med kriterierna87 för 

kvalitativa undersökningar. Detta för uppsatsen skall innehålla kvalitet, med andra ord 

innehålla en hög validitet.88 

5.6 Etiska aspekter 

Vid utförandet av vetenskapliga studier är det viktigt att ta hänsyn till vissa forskningsetiska 

krav. Dessa krav finns till för att säkerställa anonymitet, trygghet och säkerhet för människor 

som väljer att medverka i vetenskapliga studier.89 Då denna studie bygger på textanalyser och 

inte direkt berör någon individ har vi inte behövt reflektera över de forskningsetiska kraven 

som berör anonymitet och deltagande personer. Däremot är det viktigt att vid textanalys ha ett 

medvetet förhållningssätt till källkritik. Framförallt är det viktigt att vi i vår studie alltid 

granskar våra källor. Detta genom att granska vem som skrivit texten och vad författaren haft 

för syfte med texten. Det är även av stor vikt att alltid vara konsekvent och strukturerad i 

avseendet att hänvisa påståenden till aktuella källor, dels för att styrka påståenden och fakta i 

tidigare forskning och dels för att inte stjäla andras forskning.  
 

 

 

 

                                                
85 Esaiasson m.fl., (2007), s. 251 
86 Esaiasson m.fl., (2007), s. 249 
87 Se Fejes & Thornberg (2008), s. 216ff. 
88 Fejes & Thornberg (2008), s. 218 
89 Vetenskapsrådet (2011) www.codex.vr.se 
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6.0 Redovisning och analys 

I detta kapitel redogör vi för vårt resultat och analys. Det som presenteras är innehållet i de 

kapitel i läroböckerna som behandlar etnicitet. Vi presenterar varje läromedel för sig med en 

textnära återgivning av innehållet följt av en analys med våra reflektioner i vilken ingår 

hänvisning till tidigare litteratur. Vi väljer denna metod för att hålla samman redovisningen av 

innehåll och vår analys av varje bok. Analysen genomförs med hjälp av metoden, vår 

teoretiska utgångspunkt samt de analysfrågor vi presenterat tidigare. I analysen rörande de två 

olika perspektiven på etnicitet tar vi hjälp av den sammanställning som finns i tabell 1.  

6.1 Arena 123 - samhällskunskap för gymnasiet 

Arena 123- samhällskunskap för gymnasiet, i fortsättningen Arena, är utgiven av Gleerups 

förlag. Arena omfattar kurserna 1, 2 och 3 i samhällskunskap på gymnasiet och uppges vara 

skriven och framtagen enligt intentionerna i Gy11. Arena har som ambition att noga behandla 

samhällsföreteelser ur historiska aspekter för att förstå dagens samhälle. Alla de 18 kapitlen 

har utformats för att fungera fristående från övriga delar av boken. Författaren säger sig också 

ha gjort ett omsorgsfullt val av bilder och skall väcka elevernas intresse för ämnet. Arena är 

skriven av Lars-Olof Karlsson som är gymnasielärare i samhällskunskap samt har flerårig 

erfarenhet som redaktör och förläggare av läromedel.90 

6.1.1 Arena - innehåll 

Avsnittet om etnicitet är placerad i kapitel 2 av 18, “individen i samhället”. Kapitlet innehåller 

fyra rubriker, “Makt och maktresurser”, “Det mångkulturella samhället”, “Norm och 

kategori” och “Maktordning, diskriminering och segregering”. Under rubriken “Norm och 

kategori” finns fem avsnitt; Klass, kön, sexualitet, etnicitet och integrering och assimilering.  
 

Till avsnittet om etnicitet i Arena finns en bild presenterad. Det är en bild på en ljus man på 

en fotbollsläktare. Han har en svensk landslagströja på sig och håller upp en supporterhalsduk 

med texten “vi är svenska fans allihopa”. Bildtexten säger att man som supporter kan leva ut 

sina nationalistiska känslor och att det på läktaren är lätt att avgöra vem som är exempelvis 

                                                
90 Karlsson, (2011), text baksida 
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svensk eller vem som är dansk. Utanför arenan är det däremot inte lika lätt eftersom andra 

människor då oftare har synpunkter på vem och vad man är, beskriver bildtexten.  
 

Avsnittet “Etnicitet” inleds med en redogörelse om att etnicitet ofta används för att beskriva 

minoritetsfolk eller nationella minoriteter, men att fördelen med begreppet är att det även 

avser beskriva majoriteter och normer. Att sätta likhetstecken mellan etnicitet och ras eller 

mellan etnicitet och nationalitet är felaktigt, skriver författaren. Detta eftersom raser avser 

biologiska skillnader mellan människor. Skillnader som inte finns eftersom individer inom vår 

art, homo sapiens, är mycket lika varandra. Människor som är rasister menar däremot att raser 

existerar och att vissa raser då ses som bättre än andra. Nationalism är knutet till geografiska 

gränser och en nationalist värderar ofta den egna nationen högre än andra nationer, men inte 

nödvändigtvis genom att se ner på andra. Författaren betonar därför vikten av att skilja på 

rasism och nationalism. Under underrubriken “Vad är en etnisk grupp?” skriver författaren 

att: “En etnisk grupp uppstår när grupper upplever sig som annorlunda än andra i något 

avseende, t.ex. beträffande språk, kultur, religion eller utseende.”91 Dock behöver inte 

skillnader av dessa slag betyda att människor tillhör olika etniska grupper.  Etnicitet 

kännetecknas ofta av att gruppen har föreställningar om en gemensam historia och ett 

gemensamt “hem” som motsvarar ett specifikt geografiskt område. Etnicitet innebär också att 

man främst bildar familj inom den egna gruppen. Författaren skriver att det kan vara svårt att 

hitta skillnader mellan etniska grupper eftersom grupperna saknar substans, men skillnaden 

mellan grupper finns eftersom individerna identifierar sig som deltagare i olika etniska 

grupper. Ett vi och dom bildas i och med de upplevda skillnaderna inom grupperna, även om 

dessa skillnader ofta inte går att se som utomstående. Författarens resonemang går att ställa i 

relation med Barths föreställning om att fokusera på gränserna mellan olika grupper snarare 

än det faktiska innehållet.92 

 

Vidare förklarar författaren att etniska grupper kan vara av olika slag, han ger exempel på tre 

kategorier. De är; urfolk, invandrargrupper och protonationer. Urfolk är en grupp som levt 

länge inom ett land, avser dock inte majoritetsbefolkningen. Invandrargrupper är människor 

som migrerat från en plats till en annan t.ex. irländare i Chicago. Protonationer är grupper 

som strävar efter att bilda en egen stat, t.ex. Palestinier på Västbanken. Under underrubriken 

“Den etniska normen” beskrivs att normen i Sverige har ändrats under de 50 senaste åren. För 

                                                
91 Karlsson (2011), s. 28 
92 Barth (1969), s. 15 
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50 år sedan var bilden av en “svensk” en vit person med en klassiskt svenskt namn och som 

talade svenska utan brytning. Ingick man inte i denna beskrivning ansågs man annorlunda. I 

dag däremot, skriver författaren, är det många som inte längre uppfattar att “svensk” hör ihop 

med hudfärg eller namn. Han skriver vidare att människor i Sverige om ytterligare 50 år 

förmodligen kommer att associera svenskhet än mindre till utseende och namn. 

Avslutningsvis tas frågan om möjligheten att tillhöra flera etniska grupper upp. Att 

exempelvis vara både somalier och svensk. Han skriver att det inte enbart är upp till en själv 

att placera in sig i en etnisk grupp. Andra människors definition spelar också in. Han skriver 

att människor ofta blir bemötta på ett visst sätt baserat på deras utseende även om de 

identifierar sig som svenskar och att det kan upplevas kränkande. I stället borde vi alla få bli 

bemötta som individer.93  

6.1.2 Arena - redovisning och analys 

Ämnet etnicitet presenteras i kapitlet tillsammans med klass, kön, sexualitet, integrering och 

assimilering. Placeringen är rimlig eftersom samtliga ämnen kan relateras till 

identitetsskapande och självuppfattning. Genomgående i texten görs medvetna val kring hur 

man försöker problematisera etnicitetsbegreppets komplexitet. Framträdande är att författaren 

efter varje berört fenomen/område utvecklar resonemanget och förklarar att det finns fler 

synsätt för den berörda företeelsen. Författaren är också genomgående noga med att använda 

begreppet “kan vara” istället för “är” vilket visar på ett öppet synsätt och föränderlighet i de 

olika föreställningarna.  
 

Bilden på fotbollsupporten som presenteras i avsnittet beskriver den komplexitet som finns 

kring utomstående bedömningar av vilken etnisk grupp människor tillhör. Vid 

idrottssammanhang är det vanligt att visa sin tillhörighet med kläder och rekvisita. Det blir då 

tydligt för betraktande och utomstående människor vilken grupp individen identifierar sig 

med. I andra sammanhang, utanför idrotten, finns utrymme för friare tolkning hos betraktande 

människor. En kombination mellan den egna självidentifikationen och den betraktandes 

uppfattningar är det som skapar etnicitet. Detta stämmer överens med det Jenkins (1997) 

menar att det är i spänningsfältet mellan den egna självuppfattningen och den externa 

uppfattningen utifrån som etnicitet skapas.94 

                                                
93 Karlsson (2011), s. 28-31 
94 Jenkins (1997), s. 13-14 
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Författaren inleder förklaringen av etnicitet med att förklara att fördelen med begreppet är att 

det även går att tillämpa vid beskrivning av majoritetsgrupper. Detta visar på en nyanserad 

uppfattning där han likställer normen, i detta fall svenskhet, med minoritetsgrupper av olika 

slag. Författaren gör ett ställningstagande i och med att han skriver att man kan tala om en 

svensk etnicitet i Sverige trots ”svenskar” är i majoritet. I många sammanhang ses ofta den 

egna nationen felaktigt som en motpol till etnicitet95, vilket inte är fallet här. Författarens 

förklaring visar på ett tydligt avståndstagande till etnocentrism i och med att man reflekterar 

kring att även majoriteten tillhör en etnicitet. Författaren skriver vidare att det är en 

missuppfattning att nationalitet kan likställas med etnicitet eller att ras är detsamma som 

etnicitet. Man skriver att rasbegreppet är irrelevant eftersom människor inte skiljer sig mycket 

åt biologiskt. Resonemanget visar på en konstruktivistisk hållning där man tydligt tar avstånd 

till den centrala ståndpunkten inom essentialismen, som går ut på att en människas egenskaper 

och identitet styrs av det biologiska arvet.96 När författaren talar om att etnicitet och 

nationalitet felaktigt ibland likställs med varandra visar han på en ståndpunkt där man ser 

nationsgränser som irrelevanta i etnicitetsskapande. Vidare, genom att skriva om de 

biologiska likheterna mellan alla människor, slår författaren fast att det är tveksamt om det 

skulle finnas några belägg för rasbiologiska skillnader mellan olika grupper när det gäller 

människan. Detta stämmer överens med den moderna genetiken där man ogärna talar om 

raser.97 

 

“En etnisk grupp uppstår när grupper upplever sig som annorlunda än andra i något 

avseende, t.ex. beträffande språk, kultur, religion eller utseende.”98 Denna beskrivning av 

etnicitet kan ses som typiskt konstruktivistisk i det avseende att den betonar att det är 

individers uppfattning av sig själv och andra som skapar etnicitet. Detta stämmer överens med 

Halls (1997) modell kring meningsskapandet av människors identitet.99 Författarnas 

förfarande om att det finns föreställningar om en gemensam historia och att familjebildning är 

önskvärd inom en etnisk grupp kan kopplas till Smiths (1988) kriterier för vad etnicitet är.100 I 

och med att Smith anses inta ett essentialistiskt perspektiv101 på etnicitet skulle också dessa 

                                                
95 Dahlstedt & Neergaard (2013) s. 29 
96 Wikström (2009), s. 32 
97 Hylland Eriksen (1993), s. 13 
98 Karlsson (2011), s. 28 
99 Hall (1997), s. 237 
100 Smith (1988), s. 22-31 
101 Wikström (2009), s. 34 
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företeelser kunna sägas ta sin grund ur ett essentialistiskt perspektiv. Även Hylland Eriksen 

(1993), som förvisso inte är essentialist, skriver att etniska grupper tenderar att hålla sig med 

myter om en gemensam historia och föreställningar som uppmuntrar endogami. Han 

poängterar dock att den praktiska betydelsen och upprätthållandet av detta ofta varierar 

kraftigt.102 Kring detta resonemang hade författaren kunnat utveckla ytterligare. Dock menar 

författaren att det är mycket svårt att se skillnader mellan grupper då de ofta saknar en 

substans men att skillnaderna finns där eftersom man identifierar sig själv med olika etniska 

grupper. Detta synsätt stämmer överens med Halls (1997) uppfattning om att mening skapas 

när vi kan jämföra och differentiera oss mot andra.103 Om två grupper upplever sig att vara 

etniskt åtskilda så är de alltså det. Författarens tillägg och utvecklande visar på att han inte vill 

påvisa en enkel och smal beskrivning av etnisk grupp utan öppnar för en bredare definition av 

etnicitet och etniska grupper. Vidare utvecklar författaren att skillnader i religion och språk 

inte behöver upplevas som olika etniska grupper. Detta skulle innebära att alla i Sverige kan 

ses som svenskar även om man har olika trosuppfattning och språk vilket öppnar texten till att 

vara inkluderande mot alla. 

 

Författaren skriver att etniska grupper kan vara av olika slag och ger som exempel urfolk, 

invandrargrupper och protonationer. Han ger något exempel från varje punkt och förklarar 

dessa på ett nyanserat och distanserat sätt. Författaren påpekar vidare att det inte bara är 

exempelvis invandrare som ingår i etniska grupper utan att det även gäller grupper som levt i 

länder under en mycket lång tid, ibland längre än majoritetsbefolkningen. Han ger exempel 

både från Sverige och från andra delar i världen, som USA och Israel. Han beskriver på så sätt 

att etnicitetskapande saknar fasta ramar och kan formas ur många olika konstellationer. Det 

breddar den uppfattningen som författaren beskriver i inledningen av avsnittet, att alla har en 

etnisk tillhörighet.  
 

Genom hela texten som rör etnicitet nämns sällan uttrycket vi. Det vi som vid fåtal tillfällen 

presenteras syftar till för det första vi människor och för det andra vi och dom. Dessa vi torde 

beröra alla människor. Vi kan inte finna någon annanstans i texten där man riktar sig mot eller 

är skriven till någon speciell grupp. Vi menar att författaren använder ordet man istället för att 

eventuellt verka som ett mer neutralt ord. Den avslutande diskussionen kring den etniska 

normen i Sverige är intressant och välbehövlig i dagens läroböcker. Eftersom att andra 

                                                
102 Hylland Eriksen (1993), s. 22 
103 Hall (1997), s. 235 
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forskare menar att den ökande mångfalden är något som saknats och förbisetts i läromedel i 

mycket hög grad.104 Författaren lyfter här hur den etniska normen är föränderlig och trots att 

normer ändras långsamt har de faktiskt förändrats. Genom att beskriva hur Sverige har 

kommit att ändrats i och med arbetsinvandring, flyktingar och adoption förklarar författaren 

att normen har påverkat människors attityd till vad som är svenskt och vem som är svensk. 

Många, menar författaren, ser inte längre “svensk” som någonting som är bundet till utseende 

och hudfärg. Att lyfta fram att normen för svenskhet har förändrats är relevant, men ämnet 

skulle ha fått ett större djup och verklighetsförankring om författaren också hade lyft in 

problematiken kring att en del människor fortfarande lever med föreställningen att ljus 

hudfärg och svenskhet är bundet till varandra. Även människor som inte nödvändigtvis är 

rasister kan rasifiera människor och tillskriva dem särskilda platser i samhället, till exempel 

som utlänningar eller icke-svenskar.105 

 

Avslutningsvis lyfter författaren fram etnicitetsbegreppets komplexitet. Han skriver att 

etnicitet inte alltid är enkelt. Han visar på problematiken med att identifiera sig med olika 

etniska grupper, detta känns uppdaterat och relevant för dagens samhälle. Idag finns det sällan 

ett sätt att kategorisera en människa.106 Ofta hamnar människor i en oklar mellankategori där 

både individen och omgivningen har svårigheter med att placera in individen i en etnisk 

grupp.107 

6.2 Forum - samhällskunskap 123 

Forum Samhällskunskap 123, i fortsättningen omnämnd som Forum, är utgiven av Bonnier 

utbildning 2011. Boken är anpassad till kursplanerna i samhällskunskap 1, 2 och 3 som ingår i 

Gy11. I bokens inledning förklarar författarna bland annat vad samhällskunskap är, varför 

man läser samhällskunskap och vad eleverna ska lära sig i de olika kurserna. Bland annat 

skriver de att en av de främsta anledningarna till att samhällskunskap är viktigt är att vi lever i 

en internationell värld där internationella resor är vanliga och många människor kommer till 

Sverige från andra länder. Med sig har människorna olika kulturer och traditioner och genom 

samhällskunskap får eleverna möjlighet att lära sig mer om olika levnadssätt, kulturer och om 

                                                
104 Runblom (2006), s. 18 
105 Dahlstedt & Neergaard (2013), s. 169 
106 Wikström (2009), s. 15 
107 Hylland Eriksen (1993), s. 71, 76 
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internationella relationer. Detta förankrar författarna i utdrag från kursplanernas innehållskrav 

och betygskriterier.  
 

Forum är indelad i fyra större block, dessa är “kultur”, “ekonomi”, “politik” och 

“kommunikation och medier”. De fyra blocken har i sin tur fyra kapitel som är indelade i 

avsnitt. Författarna till boken är Krister Brolin och Lars Nohagen. Brolin är 

samhällskunskapslärare och lärarutbildare. Nohagen är samhällskunskapslärare, 

förlagsredaktör och lärarutbildare.108 

6.2.1 Forum- innehåll 

Under blocket “Kultur” finns kapitel 2 av 16, “Individen och kulturen”. I detta kapitel 

presenteras ett avsnitt som heter “Vi och ‘dom’” och här återfinns beskrivningen av etnicitet. 

Under avsnittet “Vi och dom” finns sex underavsnitt, dessa är “Etnicitet”, “Om rädslan för det 

främmande”, “Generaliseringar”, “Diskriminering”, “Rasism” och “Tolerans”. Författarna tar 

upp och förklarar begreppen etnisk grupp, etnicitet, nationalkänsla, vi-mot-dem-känsla, 

etnocentrism, sägen, generalisering, stereotypi, schablon och attityd.  
 

I avsnittet “Vi och dom” finns två bilder i anslutning till att etnicitet presenteras. Den ena 

bilden är ett foto på en mörkhyad kvinna i hijab som håller i en svensk flagga. Bildtexten 

lyder “nationaldagsfirande”. Den andra bilden föreställer en man som ber på golvet inne i en 

moské. På moskéns vägg syns skador efter en brand. Bildtexten beskriver att fördomar mot 

muslimer har gjort att flera moskéer utsatts för olika attentat. Bilden är från Malmös moské 

strax efter ett brandattentat. Bilden är placerad i samband med avsnittet som skriver om 

generaliseringar, schablon, stereotypi och attityder till människor som är olik en själv. 

Författarna förklarar etnicitetskapande och etnisk grupp på följande sätt: 
 

När vi själva särskiljer oss från andra - eller då andra särskiljer sig från oss - bildas en 

folkgrupp (etnisk grupp). Vi markerar detta genom att kalla oss svenskar, samer, 

engelsmän, kurder etc. Den känsla av samhörighet och gemenskap som utvecklas inom 

en folkgrupp kallas för etnicitet. Omfattar denna samhörighetskänsla en hel nation 

kallas den nationalkänsla.109 

 

                                                
108 Brolin & Nohagen (2011), s. 6-15 
109 Brolin & Nohagen (2011), s. 77 
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Vidare skriver författarna att när denna samhörighetskänsla omfattar en hel nation kallas det 

för nationalkänsla och det är genom nationalkänslan som människor värnar om den egna 

kulturen i form av matvanor, musik och traditioner. Författarna menar att denna 

nationalkänsla kan ha både positiva och negativa konsekvenser. Den vi-känsla som uppstår 

kan skapa trygghet och gemenskap vid exempelvis idrottssammanhang men kan också 

medföra en vi-mot-dem-känsla som lätt skapar splittringar mellan grupper. En splittring där 

den egna nationen anses vara det normala och den egna normen blir en värdemätare vid mötet 

av främmande grupper och människor. Den egna gruppen anses vara bättre och utomstående 

anses därmed vara sämre. Författarna menar att då dessa föreställningar uppstår kallas det för 

etnocentrism. Under underrubriken “Om rädslan för det främmande” förklarar författarna att 

rädslor för det okända och främmande är en djupt liggande mänsklig egenskap. De menar att 

när något nytt och främmande uppstår i ett samhälle så skapar människor sägner, det vill säga 

osanna berättelser om det främmande. Detta, menar författarna, beror på att människor vill 

dela på rädslan för det främmande och på så sätt få en känsla av trygghet. De presenterar ett 

exempel på en sägen från Bengt af Klintbergs Råttan i pizzan som handlar om en stor 

invandrarfamilj som flyttade in i en lägenhet. Efter ett tag upptäckte grannarna i lägenheten 

under att taket läckte och att väggarna var fläckiga. Hälsovårdsnämnden besökte då 

invandrarfamiljen och upptäckte att de hade brutit upp golvet för att odla potatis och få plats 

till sin eldstad. Sägnen avslutas med en slutkläm om hur obegripligt det är att människor kan 

bete sig så.110 

 

Under rubriken “Generaliseringar” förklarar författarna att ett ytterligare sätt att bemästra 

rädslor för det främmande är att bunta ihop människor som ingår i det främmande. De menar 

att människor har olika fack i hjärnan som används för att sortera in människor. I dessa fack 

finns föreställningar om att olika nationaliteter har olika egenskaper. Dessa föreställningar, 

skriver författarna, är generaliseringar, schabloner, stereotyper och attityder till andra 

människor. Det går också att göra liknande indelningar med hjälp av humor, menar 

författarna. Detta genom att skämta om andra nationaliteter och dess förväntade egenskaper, 

exempelvis Norgehistorier som berättas i Sverige och Sverigehistorier som berättas i Norge. 

Att sätta etiketter på andra människor och grupper, skriver författarna, är ett sätt att stärka den 

                                                
110 Brolin & Nohagen (2011), s. 78 
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egna grupptillhörigheten. De menar att “vi själva” på detta sätt känner oss lite bättre än “dom 

andra” och det stärker grupptillhörigheten och är identitetsskapande.111 

6.2.2 Forum - redovisning och analys 

I texten Forum förklaras att en etnisk grupp bildas då vi särskiljer oss från andra eller då andra 

särskiljer sig från oss.112 Etnicitet kommer ur känslan av samhörighet och gemenskap som 

utvecklas inom en folkgrupp. Denna beskrivning skulle kunna klassas som konstruktivistisk 

då en etnisk grupp enligt författarna bildas när individen särskiljer sig själv från andra och där 

man även betonar känslan av samhörighet och gemenskap. Detta stämmer överens med den 

konstruktivistiska etnicitetsbeskrivningen av Hylland Eriksen (1993) som förklarar att etniska 

grupper måste definieras av de egna medlemmarna istället för att, av utomstående, tillskrivas 

objektiva kulturella drag.113 Forums förklaring stämmer också överens med Jenkins (1997) 

där man menar att etnicitet också är resultatet av den egna och andras kategorisering.114 Att 

gång på gång bli klassificerad som svensk kan på så sätt vara upphov till att börja identifiera 

sig som svensk. 
 

De etniska grupper som ges som exempel är svenskar, samer, engelsmän och kurder. Att 

författarna tar upp svenskar som en etnisk grupp innebär att texten här uppfattas vara 

avståndstagande från etnocentrism. Detta eftersom även den “egna” etniciteten, i detta fall 

svensk, skrivs ut som en etnicitet samt att den likställs med andra etniska grupper. Om man 

istället frånskriver den egna normen en etnisk tillhörighet och enbart använder “etnisk grupp” 

för att klassificera minoritetsgrupper kan detta skapa en form av etnocentrism.115 

 

Genom att benämna etnicitet som en känsla som utvecklas inom en folkgrupp kan vi se att 

denna beskrivning tar sin grund i ett föränderligt perspektiv för meningsskapande. Med hjälp 

av socialisation med andra människor kan gruppkänslan skapa en identitet och ge 

trygghet.  Forum förklarar att en positiv vi-känsla som kan uppstå är den som uppstår vid 

idrottslandskamper. Författarna väljer således, precis som Hall (1997), att se etnicitet som en 

möjlighet till ett positivt identitetsskapande där människan själv särskiljer sig från andra. Det 

kan enligt Hall bildas ett positivt vi och dom som ligger till grund för individens 

                                                
111 Brolin & Nohagen (2011), s. 77-79 
112 Se kap. 6.2.1, citat, s. 31 
113 Hylland Eriksen (1993), s. 52 
114 Jenkins (1997), s. 13-14 
115 O’Dell (2002), s. 43 
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meningsskapande.116 Vidare diskuterar författarna också kring nationalkänslans negativa 

effekter vilket visar att författarna har kännedom om vi och dom-problematiken.   
 

Enligt författarna uppstår etnicitet ur en känsla av gemenskap och samhörighet. Författarna 

menar vidare att när denna känsla omfattar en hel nation kallas denna nationalkänsla. 

Eftersom etnicitetsbegreppet är ett komplext begrepp med otaliga definitionsförsök av olika 

författare och forskare117 hade det varit utvecklande om författarna vidare hade visat 

reflektioner kring just etnicitetsbegreppets komplexitet och inte bara nationalkänslan. Vi 

precis som O’Dell (2002) ställer oss undrande till varför etnicitet ofta likställs med 

nationalitet. Ofta talar vi om turkar, svenskar, greker och iranier som etniska grupper men 

dessa behöver inte, enligt O’Dell, vara etniska grupper. O’Dell menar att en nationell 

gemenskapskänsla inte behöver vara exempel på etnisk identitet utan istället en nationell 

identitet.118 Att se en rät linje mellan etnicitet, nationalitet och kultur är enligt Wikström 

(2009) en essentialistisk hållning.119 Även Puskas & Ålund (2013) skriver om hur 

essentialisterna ofta likställer etnicitet med nationalitet, etnicitet ses då som en förutbestämd 

existens som fungerar som ett sorts kulturellt arv.120 Författarna i Forum ger nationalkänsla 

som främsta exempel på etnicitet. I hela Forums text ges i övervägande del exempel på 

nationaliteter när man talar om etnicitet.121 Endast vid två tillfällen ges exempel på grupper 

som inte är nationaliteter. Dessa är samer och kurder. De förklaras inte ytterligare utan 

förekommer endast i löpande text. Forums framställning är inte i sig essentialistisk men de 

ger en klart förenklad bild av etnicitetsskapande i fråga om relationen mellan etnicitet och 

nationalitet. Det kan uppfattas som att de till viss del drar paralleller mellan dessa begrepp.  
 

Det vi som författarna presenterar i texten inkluderar, enligt vår tolkning, alla människor. Det 

finns ingenting som tyder på att enbart en grupp människor skulle inkluderas i författarnas vi. 

Författarna skriver ur ett objektivt perspektiv där de lyckats komma ifrån att tala till ett 

avgränsat vi.  Vidare förklaras fenomenet etnocentrism genom att skriva att man utgår från 

den egna kulturen som värdemätare då man möter främmande människor, främmande 

människor som man i sin tur betraktas som sämre och avvikande. Detta går i linje med Halls 

(1997) teori om att olikheter och skillnader mellan människor kan vara både 

                                                
116 Hall (1997), s. 238 
117 Ehn (1993), s. 66 
118 O´Dell (2002), s. 42 
119 O´Dell (2002), s. 42 
120 Puskas & Ålund (2013), s. 31 
121 Se kap. 6.2.1, citat, s. 31  
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meningsskapande för individen på samma gång som det medför en stigmatisering, negativa 

känslor samt distanserar relationen till “den andre”122 Forums förklaring av etnocentrism visar 

på ett försök att på ett neutralt sätt förklara etnocentrism. Dock skulle författarna vidare 

kunnat förklara att detta fenomen äger rum idag i samhället och någonting vi behöver bejaka, 

för att på så sätt få en verklighetsförankring. Mattlar (2008) hittade i sin studie över läromedel 

i svenska som andra språk flera exempel på där författarna bortser från mångkulturalismen 

som finns i Sverige.123  
 

Att välja bilden av den mörka kvinnan i hijab i detta sammanhang kan vara ett medvetet 

försök att genomgående förklara och visa på en mångfald som går ifrån den stereotypa bilden 

av vad som är svenskt eller vem som är svensk. Bilden kan därför på ett tydligt sätt förstärka 

det konstruktivistiska perspektivet som betonar att etnicitet främst grundar sig i den egna 

individens känsla av samhörighet. Bilden inifrån moskén förstärker textens budskap om att 

generaliseringar kan vara problematiska och kan ske när människor känner rädsla för det 

främmande. Dock fokuserar texten på lättsamma generaliseringsexempel bundna till humor 

som norgehistorier och liknande medan bilden från moskén står för en alvarligare typ av 

generaliserande som är brottsrelaterat.  
 

Utdraget ur Råttan i pizzan av Bengt af Klintberg beskriver en sägen om hur man funnit en 

odling av potatis i parketgolvet hos en invandrarfamilj. Utdraget skall förmodligen ligga som 

grund för att beskriva hur individer genom rädsla för det främmande bildar berättelser kring 

det som är ovant, för att på så sätt bearbeta rädslan. Vidare menar författarna att detta är en 

djupt liggande mänsklig egenskap att försöka foga in främmande företeelser i vår egen 

världsbild. Och att för den som är uppväxt i ett samhälle med bara “svenskar” skulle 

“utlänningar” kunna upplevas som skrämmande. Även om författarna genomgående i texten 

försöker problematisera och reflektera kring etnocentrism och rädslan för det främmande kan 

vissa val av textstycken ifrågasättas. Författarna skriver inget om vem som skulle vara 

“utlänning” eller vem som skulle vara “svensk”. Däremot ställer de begreppen “svensk” och 

“utlänning” som motpoler till varandra. Genom att författarna enbart ger exempel på 

“svenskars” syn på “utlänningar” kan det ses som att “svenskarna” har tolkningsföreträde. 

Kanske kan detta visa på nyanser av ett exkluderande perspektiv i denna indelning. Det skulle 

också kunna upplevas stötande för en elev som kommer från, en vad utdraget från Råttan i 
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pizzan kallar, “invandrarfamilj”. Detta kan uppfattas som exkluderande då det inte nämns 

något om huruvida det finns sägner om svenskar eller ges något exempel på en sägen om 

svenskar, texten blir därför något onyanserad. Avsnittet om sägner kan därför av läsaren 

upplevas en aning malplacerat. Författarna lägger större vikt vid att förklara sägner än att 

förklara själva etnicitetsbegreppet. 
 

Författarna beskriver att orsaken till att människor generaliserar andra grupper och individer i 

andra grupper beror på att man har fack i hjärnan som vi använder för att dela upp människor, 

för att på så sätt själv stärka det egna identitetsskapandet. Denna syn stämmer delvis överens 

med Halls (1997) uppfattning om att skapa identitet genom att kategorisera människor, dock 

resonerar inte Hall kring biologiska fack i hjärnan.  Genom att tala om generaliseringar och 

dess möjliga negativa konsekvenser visar man på en vilja på att komma bort från delar av den 

essentialistiska hållningen om att etnicitet och egenskaper hör ihop som bland annat betonas 

av Greely & McCready (1975).124  

6.3 Zigma - samhällskunskap kurserna 1, 2 och 3 

Läromedlet Zigma -Samhällskunskap kurserna 1, 2 och 3, i fortsättningen omnämnd som 

Zigma, är skriven av Bengt-Arne Bengtsson och utgiven av förlaget Liber AB. Boken är 

anpassad för samhällskunskapskurserna 1, 2 och 3. Bengtsson har skrivit ett flertal 

samhällskunskapsläromedel för Libers räkning.125  
 

I bokens förord skriver förlag och författare att en viktig poäng med Zigma är att man inom 

flera samhällsfrågor har för avsikt att betona att verkligheten kan ses genom olika glasögon då 

åsikt ofta står mot åsikt.  Verkligheten kan därför också beskrivas med olika pennor. Stora 

delar av boken är också uppbyggd genom att förklara olika samhällsfrågor ur olika synsätt. De 

olika synsätten skall presenteras genomgående i boken. Texten i läroboken är grupperad i tio 

olika block, A-J vilka i sin tur är indelande i 69 kapitel med varierande omfång.  

6.3.1 Zigma- innehåll 

I boken Zigma presenteras etnicitet som ett avsnitt i block H- “Sociala frågor” under kapitel 

40, “Människan är en social varelse”. Kapitlet inleds med en kortare beskrivning av vad det 
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kommer att innehålla. De rubriker som presenteras är; “om det svenska rättssamhället”, “om 

den svenska invandrings- och flyktingpolitiken”, “om det svenska välfärdssamhället”, “om 

begreppet etnicitet”, “om diskrimineringslagen” och “om jantelagen”.126 Mellan rubrikerna 

“om den svenska invandrings- och flyktingpolitiken” och “om begreppet etnicitet” återfinns 

en bild på två fötter där den ena foten bär en fotboja.127 I texten återfinns också en bild från en 

fotbollsläktare där flera supportrar till fotbollslaget Syrianska klappar händerna. Bildtexten 

beskriver att nästan alla herrfotbollslag innehåller ett flertal spelare med invandrarbakgrund.  
 

Under rubriken “Om begreppet etnicitet” presenteras följande. “Orden etnicitet och etnisk 

grupp kommer från grekiskans “ethnos” (folk). Etnicitet handlar om tillhörighet till ett 

viss[zic] folk, dvs en grupp människor med likartat ursprung eller likartade egenskaper.”128 

Författaren förklarar vidare att en etnisk grupp kan särskilja sig från andra grupper på olika 

sätt. Det kan här handla om att tala ett särskilt språk och/eller bekänna sig till en viss religion, 

speciella seder eller värderingar. Hudfärg lyfts här fram som en möjlig gemensam nämnare 

för gruppen. Det sammanhållande kittet för etniska grupper förklaras som att det ofta finns en 

tydlig koppling eller en känsla för ett visst geografiskt område. Eftersom medlemmarna av 

etniska grupper ser sig själva som personer med rötter i ett land kan ibland etniska grupper 

verka uteslutande mot andra då det krävs att man är född i gruppen för att få ett medlemskap.  
 

Författaren skriver vidare att svenskarna utgör majoritetsbefolkningen i Sverige och svenskar 

beskrivs här som en etnisk grupp. Det tilläggs också att det finns några etniska 

minoritetsgrupper som levt i vårt land under mycket lång tid. Dessa omskrivs som Sveriges 

fem så kallade nationella minoriteter och har skydd i svensk lagstiftning. De fem 

minoritetsgrupperna är samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar och man 

poängterar att många av medlemmarna i dessa grupper, samt för åtskilliga andra etniska 

minoritetsgrupper som invandrat till vårt land, betraktar sig själva som etniska svenskar. 

Författaren skriver att man här tänker på bland annat serber, bosnier, irakier och assyrier-

syrianer.129 

                                                
126 Bengtsson (2011), s. 416-421 
127 Bengtsson (2011), s. 417 
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129 Bengtsson (2011), s. 418-419 
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6.3.2 Zigma - redovisning och analys 

I Zigma presenteras etnicitet i samband med flera andra samhälleliga begrepp och 

fenomen.  Författaren ger således en kort introduktion till det svenska rättssamhället och 

svenska invandrings- och flyktingpolitiken. Vi finner det anmärkningsvärt att etnicitet 

presenteras i samband med dessa ämnen. Ingen motivering görs kring varför dessa ämnen 

behandlas i ett sammanhang. Eventuellt skulle denna fråga kunna ses som besvarad genom 

den korta introduktion i innehållsförteckningen som förklarar block H, vilken beskriver att 

sociala frågor brukar engagera och att de områden som, enligt författaren, debatterats flitigast 

här har sammanförts i ett kapitel.130 Vi vill också anmärka på placeringen av bilden på 

fötterna med fotbojan.131 Bilden presenteras alltså som en efterföljande bild till “om det 

svenska rättssamhället” men denna placering innebär också att både bilden och avsnittet om 

det svenska rättssamhället presenteras i samband med både etnicitet och invandringspolitik. 

Detta skulle kunna uppfattas som att invandring och kriminalitet hör ihop på något sätt, en 

föreställning som i sin tur skulle kunna bygga vidare på fördomar och missuppfattningar.  
 

“Etnicitet handlar om tillhörighet till ett viss[sic!] folk, dvs en grupp människor med likartat 

ursprung eller likartade egenskaper.”132 Författaren beskriver i exemplet att en grupp med 

samma etnicitet är en grupp människor med lika ursprung eller egenskaper. Denna 

formulering kan tolkas som essentialistisk eftersom den beskriver etnicitet och beteende som 

någonting biologiskt och genetiskt och där etnicitet anges som nationalitet och “ras”.133 Zigma 

nämner här inget om att det finns olika sätt att se på vad som skapar etnicitet. På så sätt menar 

vi att författaren här heller inte problematiserar begreppet. Ett så komplext begrepp behöver 

en problematisering.134 Vidare går det att ifrågasätta hur många generationer tillbaka man 

måste gå för att betraktas som att ha ett gemensamt ursprung.135 Denna problematik är 

återigen inget som utvecklas eller diskuteras.  
 

En etnisk grupp beskrivs i texten utifrån en rad kriterier. ”Man kan t ex inom gruppen tala ett 

särskilt språk och/eller bekänna sig till en viss religion eller i övrigt ha speciella seder och 

                                                
130 Bengtsson (2011), innehållsförteckning 
131 Bengtsson (2011), s. 417 
132 Bengtsson (2011), s. 418 
133 Wikström (2009), s. 33 
134 Hylland Eriksen (1999), s. 283-284 
135 Hylland Eriksen (1993), s. 48 
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värderingar.”136 Dessa komponenter skulle kunna tolkas som konstruktivistiska eftersom det 

är företeelser som kan vara föränderliga. Dock nämner författaren inte någonting om känslan 

av samhörighet och kollektiv gemenskap med personer inom samma levnadssätt och 

värderingar, vilket är en viktig del i det konstruktivistiska synsättet.137 Levnadssätt och 

värderingar skulle alltså kunna vara exempel på en konstruktivistisk hållning, men då krävs en 

betoning på samhörighetskänslan med andra inom samma levnadssätt och med samma 

värderingar vilket här saknas. Beskrivningen av en etnisk grupp i detta avsnitt är därför svårt 

att placera in något av de två perspektiven, essentialism och konstruktivism.  
 

Hudfärg beskrivs som en gemensam nämnare för gruppen. Vi menar att detta är att ett typiskt 

essentialistisk kriterium då man genom detta betonar det biologiska, genetiska och statiska 

synsättet på etnicitet. Vi finner det anmärkningsvärt att författaren tar upp detta som en aspekt 

till etnicitet eftersom övervägande delar av den aktuella forskning tar upp detta som en 

föråldrad syn på etnicitet.138 I dagens mångkulturella Sverige är det omöjligt att bestämma 

etnicitet efter hudfärg.  
 

Vidare presenterar författaren precis som Smith (1988) att en känsla för geografiska platser är 

etnicitetsgrundande och medlemmarna ser sig själva som personer med rötter i ett land eller 

en region. Detta stycke kan ses ur ett essentialistiskt perspektiv eftersom man betonar vikten 

av människors rötter och geografiska ursprung, samtidigt som det kan ses som föränderligt 

och därmed konstruktivistiskt i och med att medlemmarna ser sig själva som personer med 

rötter. Detta är det första tillfället då författaren skriver om självuppfattningen som en 

komponent i etnicitetsskapandet hos individen. Han skriver att “medlemmarna ser sig själva 

som personer med rötter i ett land”139. Det skrivs att etniska grupper kan verka uteslutande 

mot andra grupper. Detta tycker vi är att klargöra för eventuella konsekvenser av 

etnicitetsskapande och en del av vi och dom -problematiken. Genom att författarna ytterligare 

hade förtydligat det positiva med grupptillhörighet hade en mer nyanserad bild av begreppet 

framkommit. Kanske hade man här kunnat lyfta in det som Hall (1997) menar är 

meningsskapande för människans identitet i positiv bemärkelse. Identifikation och tillhörighet 

handlar enligt Hall om att klassificera och positionera sig själv gentemot det andra. Halls 
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exempel beskriver att vi vet vad det innebär att vara exempelvis britt eftersom det 

symboliseras av att vara “icke-fransk”, “icke-tysk” och “icke-svensk”.140  
 

Författaren skriver att svenskarna är majoritetsbefolkningen i Sverige men att det finns många 

minoritetsgrupper som levt i vårt land under en lång tid. Här ges exempel på samer, romer, 

judar, tornedalingar, sverigefinnar, serber, bosnier, irakier, kurder, assyrier-syrianer. Vidare 

förklarar författaren att medlemmarna i dessa grupper själva kan betrakta sig som etniska 

svenskar. Men när författaren i inledningen av kapitlet beskriver vad etnicitet är och vad som 

skapar etnicitet så nämns ingenting om den egna uppfattningen om vad man är.  Att i detta 

sammanhang skriva att medlemmar av minoritetsgrupper anser sig vara svenskar behöver 

enligt vår tolkning inte vara detsamma som att skriva att de är svenskar. Vem som är vi i 

texten är oklart. Författaren pratar om vårt land men preciserar inte vilka som är vi. Enligt vår 

uppfattning kan det både tolkas som att den, av författaren, presenterade majoritetsgruppen 

svenskarna är vi eller att även minoritetsgrupperna ingår i textens vi. Oavsett vilka som 

innesluts i textens vi och textens svenskar så vänder sig författaren till svenskar. Svenskar 

beskrivs förvisso också som en etnisk grupp, men är ändå normen i texten genom att tala om 

Sverige som vårt land. Läsaren förväntas återigen vara svensk. Det går med detta att ana en 

viss etnocentrisk hållning i texten, om än inte betydande.  Detta kan ses som problematiskt, i 

synnerhet eftersom författaren i bokens förord skriver att detta är en bok som framhåller flera 

sidor av olika samhällsfrågor. Han ämnar förklara verkligheten med hjälp av olika 

glasögon,141 något vi inte funnit i någon större utsträckning i detta kapitel.  

 

I kommande kapitel 7.0 Diskussion, jämför och behandlar vi sammanfattningsvis vår 

redovisning och analys i kombination med en utförlig diskussion över de tre läromedlen samt 

kopplar resultatet till tidigare etnicitetsforskning och läromedelsforskning. Detta för att på ett 

strukturerat tillvägagångssätt uppnå en högre analytisk nivå utan upprepningar av vår ovan 

genomförda analys. 

                                                
140 Hall (1997), s. 234 
141 Bengtsson (2011), Förord 



 

  41 

7.0 Diskussion 

Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka på vilket sätt etnicitet skildras och 

presenteras i samhällskunskapsläromedel för gymnasiet. I de läromedel vi har granskat i vår 

studie återfanns skilda presentationer och beskrivningar av etnicitet. Vi har också sett att det i 

flera fall gått att urskilja vilket perspektiv på etnicitet som kan härledas ur beskrivningarna, vi 

har också sett att det ibland varit svårare att se tydliga perspektiv framträda ur 

beskrivningarna. Samtliga beskrivningar är presenterade i kapitel som behandlar teman kring 

samhället, kultur och individer. En avsnittsplacering vi anser vara relevant för begreppets 

innebörd.  I Zigma presenteras avsnittet om etnicitet precis intill avsnitt som behandlar 

rättssamhället och invandring- och flyktingpolitik samt en bild på en fotboja. Vi har i vår 

analys diskuterat både bildplaceringen och innehållsplaceringen. Placeringen kan enligt oss 

vara olämplig om man vill arbeta för att förhindra att ungdomar ser kopplingar mellan 

ursprung och egenskaper. Arena och Forum presenterar istället etnicitetsavsnittet tillsammans 

med andra teman som har med identitet och identitetsskapande att göra. De senare är 

placeringar som enligt vår uppfattning är mer relevanta då man önskar en nyanserad 

framställning av begreppet. En genomtänkt placering av etnicitetsavsnittet minskar risken att 

eleverna själva, direkt eller indirekt, på felaktiga grunder kan tolka in samband mellan 

etnicitet och exempelvis konflikter eller kriminalitet. Läroboksförfattarna har ett begränsat 

utrymme att presentera etnicitet på vilket innebär att de förmodligen har gjort ett noga urval 

av den information som skall presenteras. I Forum förefaller det därför oss märkligt att man 

väljer att ta med stycket om sägner. Stycket känns felplacerat och kan bidra till en viss 

förvirring kring etnicitetsperspektivet. Vi är tveksamma till om sägner faktiskt har så stor del i 

etnicitetsproblematiken att det är relevant att ta med i avsnittet. I synnerhet eftersom omfånget 

för etnicitet är såpass begränsat. En problematisering och utvecklad beskrivning av etnicitet 

hade istället gett läsaren mer kunskap och förståelse för begreppet.  
 

I avsnitten om etnicitet i samtliga tre böcker hittar vi exempel på att författarna på ett eller 

annat sätt drar kopplingar till idrott. Kopplingarna är av olika karaktär och för att förklara 

olika fenomen men vi finner det ändå intressant att alla undersökta läromedel drar en koppling 

till just idrottssammanhang. Kanske grundar sig denna koppling i att man vid 

idrottssammanhang själv kan visa på vad man identifierar sig som genom landslagskläder och 
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liknande. Det blir i sin tur även lättare att identifiera andra genom att de också visar på sin 

tillhörighet genom kläder. Detta resonemang går i linje med Halls (1997) föreställning om 

människans behov och vilja av att dela in andra människor i kategorier som en del i 

människans meningsskapande.142 Eftersom idrottssammanhang är något som många 

ungdomar kan identifiera sig med visar detta på att författarna försökt anpassa textens innehåll 

och utformning efter elevernas förväntade intressen.  
 

Utifrån de texter som legat till grund för denna uppsats har vi funnit varierade resultat kring 

huruvida etnicitetsbegreppet har problematiserats i läroböckernas framställning. Vi menar att 

boken Arena kan verka som exempel på hur en god problematisering kan göras utifrån 

etnicitetsbegreppet. Arena lyfter in flera aspekter av begreppets problematik i sin 

framställning, detta görs genom att skriva om både för- och nackdelar med 

etnicitetsbegreppet. Arena klargör också att etnicitet felaktigt likställs med ras vilket tyder på 

en medvetenhet kring etnicitetsbegreppets komplexitet och även ett aktivt ställningstagande i 

definitionsfrågan och den moderna genetiken. I Zigmas text fokuseras, enligt vår tolkning, på 

negativa konsekvenser av etnicitet utan någon utvecklad nyansering. I Zigma diskuteras 

således inte etnicitet i relation till identitet och gemenskap eller som meningsskapande för 

individen. Etnicitet diskuteras här, enligt oss, istället genomgående från ett utifrån-perspektiv 

där man i etnicitetssammanhang poängterar de utomståendes uppfattning snarare än 

individens. Forums beskrivning av etnicitet är mycket kortfattad. Den ger en vag bild av vad 

etnicitet är eller kan vara. Begreppet problematiseras dock till viss del då man faktiskt betonar 

två synsätt på etnicitet rörande hur en etnisk grupp bildas. En viss problematik och reflektion 

kring komplexitet påbörjas genom att skriva om samhörighet och gemenskap men utvecklas 

inte fullt utan bryts snart av för förklarandet av nationalkänsla. Att i läromedel beskriva 

begreppets komplexitet och presentera olika synsätt av etnicitetsbegreppet ökar chanserna till 

att eleverna kommer ifrån fasta föreställningar om vad etnicitet är.  
 

I Arena och Forum framträder merendels ett konstruktivistiskt perspektiv i förklarandet av 

etnicitet. Författarna till båda dessa läromedel betonar vikten av identifikation och känsla av 

samhörighet vid skapandet av etnicitet. Detta är en klart konstruktivistisk beskrivning. I Arena 

betonas detta ytterligare genom att förklara att etnicitet inte är detsamma som ras och 

nationalitet, samt att det är orimligt att tala om biologiska skillnader mellan människor. Detta 

förtydligande förstärker den redan tydliga konstruktivistiska hållningen i Arena. I Forum å 
                                                

142 Hall (1997), s. 236 
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andra sidan beskrivs nationalkänsla som främsta exempel till etnisk grupp. Författarna skriver 

förvisso att “omfattar denna samhörighetskänsla en hel nation kallas den nationalkänsla.”143 

Betoningen läggs fortfarande på känslan av samhörighet men i och med att författarna i första 

hand kopplar till nationalitet kan det finnas en, om än underliggande, föreställning om att 

nationalitet är likställt med etnicitet. Att förklara sambandet mellan etnicitet och nationalitet 

på detta sätt kan ses som en dragning åt det essentialistiska hållet, även om författarna i stort 

fokuserar på att känslan av samhörighet skapar etnicitet. Författarna till Arena och Forum har 

således, medvetet eller omedvetet, intagit det perspektiv som inom dagens forskning är det 

mest framträdande.144 Till skillnad från det konstruktivistiska perspektivet i Arena och Forum 

kan vi se drag av essentialism i Zigmas etnicitetsbeskrivning där bland annat likartade 

egenskaper och hudfärg beskrivs som komponenter i etnicitetskapande. Vi har även visat i 

analysen hur vissa delar av läromedlens etnicitetsbeskrivningar inte har varit möjlig att 

placera in under något av de två perspektiven. Vi har inte funnit några exempel i läroböckerna 

där man försökt att förklara etnicitet utifrån en ren essentialistiska terminologi, där man 

använt ord som biologi, arv, etnisk essens eller etnisk kärna. Däremot återkommer som ovan 

nämnt i två av böckerna, framförallt Zigma, begrepp och meningar som klart går att placera in 

under det essentialistiska perspektivet. 
 

Genomgående för alla de tre böckerna som legat till grund för vår analys har författarna visat 

på en viss medvetenhet kring etnocentrism. Detta gäller i synnerhet Arena som i sin text valt 

att helt utelämna ordet vi och på så sätt inkluderar alla potentiella läsare. Vi finner generellt 

inga exempel på där vi refereras till landet Sverige. Däremot presenteras det i Zigma 

användandet av “vårt land” som vi tidigare analyserat i relation till ett icke preciserande av vi. 

Ingen av böckerna använder termerna “de andra” eller “de” vilket betyder att ingen av 

författarna konstruerar en direkt andrefiering. Vi menar i likhet med Pingel (2010) att ett 

avståndstagande från andrefiering i läromedel är viktigt.145 En andrefiering i läromedlen 

skulle exkludera människor som inte tillhör den aktuella normen, vilket i sin tur skulle kunna 

uppfattas som både kränkande och uteslutande.  Även skolverket betonar i läroplanerna vikten 

av så nyanserad undervisning som möjligt eftersom skolans alla delar, så även läromedel, ska 

sträva efter jämlikhet och motverka kränkningar.146 För att följa styrdokumentens krav på icke 

                                                
143 Brolin & Nohagen (2011), s. 77-78 
144 Wikström (2009), s. 13 
145 Pingel (2010), s. 14-15 
146 Skolverket (2011), s. 5-8 
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kränkande läromedel måste böckerna vara fria fördomar och generaliseringar.147 Vi ser inga 

tydliga exempel på varken etnocentrism eller andrefiering. Böckerna skulle på så sätt kunna 

ses som goda förebilder för hur författarna medvetet undvikt direkta exkluderande 

formuleringar. I vår bakgrund skrev vi om både nyhetsartiklar och riksdagsmotioner som 

belyst vikten av läromedelsgranskningar i det svenska skolväsendet då de upptäckts innehålla 

stereotypiseringar och generalisering av etniska grupper samt bristfälliga förklaringar i 

relation till det mångkulturella samhället. Vi menar att läroböckerna som analyserats i denna 

studie inte har intagit några av dessa infallsvinklar. Läroböcker är en produkt av sin tid. Detta 

kan vara en av orsakerna till att liknande forskning vid olika tidsperioder har fått skilda 

resultat. 
 

Runblom fann i sin granskning av läromedel att fenomenet etnisk grupp sällan diskuteras eller 

förklaras i läromedel.148 Detta har inte varit fallet för våra granskade böcker. Etnisk grupp 

förklarades i alla de analyserade texterna, med mer eller mindre utveckling och diskussion 

men lyftes ändå i relation till etnicitet. Resultatet kan i detta fall ses som positivt i relation till 

Runbloms slutsats eftersom en utvecklad och problematiserad bild av etnicitetsperspektivet är 

önskvärd. Önskvärd eftersom läroböckernas innehåll är centralt för elevernas 

kunskapsinhämtande, det innehåll som läromedlen presenterar är också det innehåll eleverna 

bär med sig.149 Läroböcker är också en stark riktningsgivare och dominerar tiden i 

klassrummet.150 Det är därför eftersträvansvärt att etnicitet och etnisk grupp presenteras med 

en så bred och nyanserad bild så att även eleverna reflekterar kring begreppets betydelse.  

  

Studiens syfte har uppfyllts med hjälp av vår metod, vi har tydligt lyckats redogöra för de 

aktuella läromedlens underliggande perspektiv för etnicitet. Vi har genom denna textanalys 

kunnat studera och gett vår tolkning av vilka bakomliggande idéer och perspektiv som 

använts och legat till grund hos författarna vid presentation av etnicitet. Med hjälp av våra 

frågeställningar, dels studiens frågeställningar och dels de frågor vi ställde till texten, har vi 

bit för bit nått vårt syfte. Den tidigare reflektionen kring vår metods begränsning har 

genomsyrat uppsatsen, vi har genomgående varit medvetna om att vår egen tolkning legat till 

grund för resultatet i denna uppsats. Men med stöd och återkoppling till tidigare forskning blir 

vårt resultat relevant. Vår studie bidrar till att stärka den tidigare forskningens resultat om att 

                                                
147 Englund (1999), s. 329-330 
148 Runblom (2006) s. 33 
149 Utbildningsdepartementet (1980) s. 159 
150 Englund (1999) s. 330 
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läromedlens perspektiv på etnicitet är av betydelse. Vår studie stärker de tidigare resultat som 

visat att läromedel i viss utsträckning presenterar en föråldrad och statisk syn på etnicitet men 

att det mer utvecklade och föränderliga perspektivet är mer framträdande i de läromedel som 

legat till grund för vår studie. Till skillnad från mycket av den tidigare forskningen som 

behandlar läromedel bundna till tidigare läroplaner, behandlar vi nyutgivna läromedel som är 

anpassade till den nuvarande läroplanen Gy11. På detta sätt bidrar vår uppsats till att utöka 

forskningsfrågan till att gälla ytterligare ett område.  
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8.0 Konklusion 

Genom denna studie har vi sett hur etnicitet kan definieras i samhällskunskapsläromedel. Vi 

har kommit fram till att läromedelsförfattarna till största del visar på en medvetenhet kring 

etnicitetsbegreppets komplexitet. Vi har också redovisat att det i vissa fall går att urskilja en 

essentialistisk syn på etnicitet men att det konstruktivistiska perspektivet definitivt haft 

företräde. På så sätt menar vi att läromedlen som legat till grund för vår undersökning 

innehållit en, till viss del, nyanserad och uppdaterad hållning sett till dagens 

etnicitetsforsknings ståndpunkter. Vi har dock redovisat att det i viss utsträckning även 

förekommer ett föråldrat perspektiv där etnicitet setts som gemensamma yttre egenskaper och 

på så sätt gått emot den moderna forskningen. Precis som nämnt i litteraturöversikten ligger 

de eventuella problemen i läromedlen inte i den detaljmässiga framställningen av etnicitet i 

texten, utan i de bakomliggande perspektiven.151 Vi hoppas att denna studie har bidragit till en 

ökad förståelse för vikten av nyanserade och uppdaterade läromedel, eftersom ett föråldrat 

synsätt där biologi jämställs med egenskaper kan ligga till grund för rasbiologiska tankar och 

främlingsfientlighet. För att bredda och utveckla denna studie skulle man vid framtida 

forskning kunna använda liknande frågeställningar men utöka undersökningen till hela 

läromedlen istället för specifika delar. Detta för att se huruvida perspektiven genomsyrar alla 

teman och avsnitt boken igenom.  
 

 

 

 

                                                
151 Runblom (2006), s. 48 
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