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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att undersöka ett läromedel i svenska för årskurs ett till tre, 
använt i förberedelseklass, ur ett inkluderande perspektiv. I fokus stod frågan om elever med 
annat etniskt ursprung än endast svenskt förekommer i läromedlet samt om andra kulturer, 
dess högtider och naturmiljöer inkluderas. Vidare undersöktes om nyanlända elever fick 
stöd, genom läromedlet, till att introduceras till det svenska samhället och dess skolsystem 
på ett elevnära sätt. Genom en kombinerad kvalitativ och kvantitativ textanalys framkom det 
att elever med annat etniskt ursprung inkluderas och har en betydande roll i läromedlet men 
att det endast berörde svenska högtider och traditioner. Vidare visades att läromedlet 
introducerade det svenska samhället till de nyanlända eleverna på ett för dem elevnära sätt.  
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1. INLEDNING 
Jag har alltid intresserat mig för mänskliga rättigheter och brunnit för ämnet etnisk 
mångfald. Jag tror starkt på att alla människor, oavsett hudfärg eller bakgrund, har lika rätt 
till utbildning och ett rikt liv samt lika rätt att känna sig som en del av samhället oavsett var 
hen bor. Under min skolgång har jag främst mött material och läromedel som utgått från 
den vita västerländska normen, vilka knappt inkluderat andra etniciteter än vit svensk. Jag 
vill veta om detta fortfarande är aktuellt eller om de svenska läromedlen har utvecklats till 
att inkludera flera typer av människor. Vi kan idag säga att Sverige är ett mångkulturellt land 
och detta borde därför speglas i de läromedel som används i skolan.  
 
Att komma som nyanländ till ett helt nytt land kan tänkas vara en omvälvande upplevelse 
och för att få en så bra start som möjligt i det nya landet är det förutsatt att individen blir 
ordentligt introducerad och känner sig välkommen. I vårt nutida mångkulturella samhälle är 
det intressant att analysera om läromedel har förändrats jämfört med den bild jag haft, 
speciellt i ett läromedel anpassat till förberedelseklasser där det endast förekommer 
individer med annan härkomst än svensk. Det är av intresse att se om läromedlet 
introducerar nyanlända elever in i det svenska samhället utan att förminska deras tidigare 
erfarenheter, bakgrund och kultur.  
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2. BAKGRUND 
I läroplanen för grundskolan från 2011 uttrycks i värdegrunden att då det svenska samhället 
har en kulturell mångfald ställs höga krav på individers förmåga att inse värdet av denna 
tillgång. Värdegrunden värnar om medvetenhet och delaktighet för att föra det 
gemensamma kulturarvet vidare tillsammans samt förmågan att förstå andra människor, 
deras förutsättningar och värderingar (Skolverket, 2011:7). Christina Rodell Olgaç menar att 
det är viktigt att nyanlända elever i förberedelseklasser får arbeta på ett självstärkande sätt 
där eleven känner sig respekterad för den hen är, vilket bygger på den positiva självbilden 
och attityder gentemot andra människor (Rodell Olgaç, 1996:38). Det finns olika sätt att 
arbeta i en förberedelseklass men Rodell Olgaç introducerar först arbeten om elevernas 
ursprungsländer innan hon presenterar arbeten som handlar mer om Sverige. Detta görs för 
att stärka de nyanländas självbild men också bilda en interkulturell medvetenhet (Rodell 
Olgaç, 1996:38). 
 
Enligt Statistiska centralbyrån har ca 21% av Sveriges befolkning utländsk bakgrund. Med 
utländsk bakgrund menar Statistiska centralbyrån personer som är utrikesfödda eller födda i 
Sverige med två utrikesfödda föräldrar (SCB, 2014). För att leva i ett mångkulturellt samhälle 
krävs det att människor besitter interkulturell kompetens (Lorentz, 2009:114-116). 
Interkulturell kompetens innebär förmågan att kunna förhålla sig till mångfald i kulturella 
situationer och sammanhang som enligt Hans Lorentz kan vara ett möte mellan personer 
vars sociala, etniska och religiösa bakgrund skiljer sig helt och grundas i olika kulturer. Under 
en individs uppväxt kretsas den ofta av etnocentrism och nationalism där personen ser sig 
själv och sin kultur som det normala och något som andra borde sträva efter att uppnå 
(Lorentz, 2009:114-116). Lorentz menar att en mångkulturell lärandemiljö kopplat till 
interkulturell medvetenhet arbetar för att komma bort från dessa tankegångar och strävar 
efter att arbeta med mångkulturella situationer och miljöer i olika kontexter (Lorentz, 
2009:114-116). Skolverket skriver om skolans värdegrund och läromedel i regeringens 
undersökning I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker där 
begreppet kulturarv diskuteras. I skolans värdegrund står det att det gemensamma 
kulturarvet ska föras vidare. Skolverket menar att det genom läromedel ska föras fram att 
kulturarvet är något anpassningsbart och dynamiskt (Skolverket, 2006). 
 
Skolinspektionen gjorde under 2008 en kvalitetsgranskning genom att undersöka skolor och 
dess huvudmän med syfte att förbättra undervisningen för nyanlända elever 
(Skolinspektionen, 2009:5). Kvalitetsgranskningen visar att de flesta nyanlända per 
automatik placeras i någon form av introduktionsklass, som exempelvis förberedelseklass. I 
dessa klasser tas oftast inte de olika elevernas förutsättningar i åtanke och undervisningen 
blir bristfällig i den individuella anpassningen (Skolinspektionen, 2009:7). Det finns fall då 
kommuner slussar ut nyanlända elever i ordinarie klasser från start, dock väljer de flesta att 
placera eleverna i någon form av förberedelseklass. Begreppet förberedelseklass existerar 
inte i någon av de grundläggande bestämmelserna men innebörden är att en grupp elever 
får undervisning som ska förbereda dem inför skolgång i en ordinarie klass 
(Skolinspektionen, 2009:19-20). Många av dessa förberedelseklasser bildar en egen 
avdelning avskärmad från den resterande skolan, vilket i många fall kan leda till isolering från 
både blivande klasskamrater och lärare. Det har visats att dessa elever är tämligen okända 
för personal och övriga elever på respektive skolor och även om många lärosäten arbetar för 
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att integrera nyanlända så omfattar det inte alltid de elever som redan finns i skolan 
(Skolinspektionen, 2009:7). 
 
Ett allmänt misstag är att anta att nyanlända är en homogen grupp för även om individerna 
kan ha liknande bakgrunder så gör inte detta dem till homogena. Alla individer har olika 
förutsättningar och kommer från olika omständigheter, detta gör nyanlända till en 
heterogen grupp (Skolinspektionen, 2009:7) 
 
Skolinspektionens har inom sin kvalitativa granskning använt sig av enkäter som lärare blivit 
ombedda att besvara. I dessa enkäter framgår det att det finns lärare som ser alla elever 
inom det svenska skolsystemet som jämställda med rättigheter till undervisning som vilken 
annan människa som helst. Det finns också lärare som betonar de nyanlända elevernas 
olikheter kontra det ”svenska”, dessa lärare ser på sin uppgift som att fostra de nyanlända 
eleverna till svenskar. Båda dessa sätt att se på nyanlända elever sätter det svenska språket i 
fokus och blir en central roll i undervisningssyftet. Detta kan ta olika form då vissa lärare 
inriktar sig på kulturella sammanhang såsom högtider, medan andra inriktar sig på att de 
nyanlända eleverna ska nå ett fulländat medborgarskap genom exempelvis kontakter med 
myndigheter (Skolinspektionen, 2009:22). 
 
Det finns tendenser i läromedel för svenska som andraspråk att porträttera Sverige och dess 
samhälle som rättvist, demokratiskt och välorganiserat medan länder där många nyanlända 
härstammar ifrån porträtteras som förtryckta diktaturer omringade av kaos, krig och 
socioekonomisk segregation (Skolinspektionen, 2009:22, 28). Enligt skolinspektionen ter det 
sig som att skolorna som granskats i flera fall ger upphov till vad som fastställer särskiljande 
och segregering av de nyanlända eleverna, vilket strider mot deras uppdrag då alla elever ska 
integreras och inkluderas i skolan (Skolinspektionen, 2009:22, 28). Under intervjuer i 
Skolinspektionens granskning framgår det att elever upplever att undervisningen fortskrider 
i för långsam takt och att det finns bristfälligt med nödvändiga läromedel samt material. Det 
uppenbarar sig exempel i granskningen där skolor inte tillhandahåller lexikon vilket försvårar 
undervisning och inlärning (Skolinspektionen, 2009:22). Skolinspektionen har gjort 
observationer av läromedel och dess användande vilket visat att de skolor som byggt upp 
undervisningen tillsammans med eleverna och använt sig av moderna material såsom 
webbaserat material där det finns översättning, samt andra varierade läromedel har både 
nöjda elever och lärare för vilka undervisningen känns givande. Det finns att tillägga att 
observationerna även visade att det finns exempel där skolor använt sig av föråldrade 
läromedel och läromedel utformade för yngre barn (Skolinspektionen, 2009:22). 
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3. BEGREPP 
 

Nyanlända elever 
I denna studie används begreppet nyanländ då de berörda eleverna utgörs av en heterogen 
grupp. Elever som studerar i en förberedelseklass har olika bakgrunder och har flyttat till 
Sverige under olika omständigheter, vilket skapar en grupp med olika individer. Begreppet 
nyanlända elever inkluderar därför alla i en förberedelseklass oavsett invandringsskäl. I en 
forskningsöversikt författad av Nihad Bunar tar han upp hur länge en elev kan vara nyanländ 
(Bunar, 2010:16). De nyanlända flyktingar som kommer till Sverige kan få något, kallat av 
Bunar, en generell introduktion. Denna generella introduktion rör de nyanlända flyktingar 
som fått permanent uppehållstillstånd samt kommunplacering. Enligt avtal mellan staten 
och kommunen i fråga gäller introduktionen i två år och under denna tid betalar staten 
genom Migrationsverket de kostnader som uppkommer genom denna introduktion, här 
inkluderas exempelvis skola, barnomsorg och socialbidrag (Bunar, 2010:16). Som Bunar 
beskriver så räknas en elev, enligt denna modell, som nyanländ i upp till två år efter 
påbörjade studier och ger eleverna möjlighet till att få gå i förberedelseklass (Bunar, 
2010:16).  
 

Förberedelseklass 
En förberedelseklass är en slags introduktionsklass för nyanlända elever med begränsade 
kunskaper i svenska, som kommit till Sverige under olika omständigheter. 
Förberedelseklassens fokus är att eleverna ska få kunskaper i det svenska språket men också 
om den svenska kulturen likväl som sin egen ursprungliga kultur. När eleven anses redo går 
hen vidare till en ordinarie klass (Rodell Olgaç, 1996). 
 

Elevnära 
Begreppet elevnära är något som nyligen börjat användas i den svenska läroplanen. I denna 
studie avses begreppet referera till ämnen, företeelser, miljöer och händelser som specifikt 
en nyanländ elev skulle kunna relatera till. Det är någonting som kan knytas till erfarenheter 
och vardagliga situationer den nyanlända eleven i fråga känner igen. Det kan också innefatta 
sådant som förklaras på ett sätt så vem som helst kan förstå oavsett tidigare kunskap eller 
bakgrund.  
 

Kulturarv 
Kulturarv används framförallt i denna studie för att beskriva någonting nationellt och etniskt. 
Det hålls dock i åtanke att begreppet används i skolans läroplan med avsikter att även 
innefattar det personliga och individuella kulturarvet (Skolverket, 2006:6-7).  
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4. TIDIGARE FORSKNING 
 

Nyanlända elever 
Nyanlända elever är barn och ungdomar som kommer till Sverige från andra länder och 
börjar i den svenska skolan efter sju års ålder (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014:31). En  
introduktionsklass eller förberedelseklass utgörs av en heterogen grupp. Det är 
problematiskt att använda sig av ett begrepp som flykting då elever som börjar i 
förberedelseklass inte alltid är flyktingar utan kan likasåväl vara asylsökande eller flyttat till 
Sverige på grund av en förälders arbete (Bunar, 2010:15). Bunar skriver om begreppet 
nyanlända elever och skildrar att denna definition inkluderar alla elever oavsett 
invandringsskäl vilket tillämpar begreppet till den heterogena grupp som en 
förberedelseklass utgör (Bunar, 2010:15). 
 
Gilda Kästen-Ebeling och Tore Otterup skriver även de om nyanlända elever och diskuterar 
regeringens reformpaket som infördes under våren 2012 där det gjordes satsningar och 
åtgärder för att de nyanlända elevernas kunskaper ska kartläggas vid ankomst till Sverige och 
att deras kunskaper i det svenska språket ska mätas och följas upp under den första tiden i 
landet (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014:31). Reformpaketet medförde också att nyanlända 
elever ska få mer undervisningstid och att lärare som har hand om deras mottagande ska 
utveckla sin färdigheter inom språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt vilket 
förbättrar mottagandeprocessen (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014:31).  
 
Kästen-Ebeling och Otterup fortsätter med att beskriva transnationell identitet. De anser att 
vi idag lever i globaliseringens tid där tillhörighet i olika sammanhang skapas, återskapas och 
utvidgas. En transnationell identitet skapas då en flytt utan återvändo till hemlandet sker 
och identiteten formas av migrationen samt tillhörigheten till den tidigare etniska gruppen 
(Kästen-Ebeling & Otterup, 2014:49-50). Begreppet diaspora skildrar hur olika etniska 
grupper lever utspritt över världen av olika anledningar och kan kopplas till globaliseringen. 
Enligt Kästen-Ebeling och Otterup ansluter forskare diaspora till längtan efter sitt 
ursprungsland och inom den transnationella identiteten kan en plats bli symbolisk och 
förknippas med tillhörighet. Den transnationella identiteten blir ett viktigt inslag i de 
nyanlända elevernas identitetsutveckling då tidigare erfarenheter och etnisk bakgrund 
sammansvetsas med det nya landets värderingar och kultur (Kästen-Ebeling & Otterup, 
2014:50-51). 
 

Förberedelseklass 
Gruppsammansättningarna i en förberedelseklass förändras konstant då den inte fungerar 
som en ordinarie klass med ett fast antal elever (Rodell Olgaç, 1996:6). Rodell Olgaç skriver 
att det i en förberedelseklass tillkommer elever kontinuerligt samt att elever som närvarar i 
förberedelseklass går vidare och blir en del av en ordinarie klass. Detta leder till att 
gruppkonstellationerna ständigt förändras och eleverna, som oftast redan befinner sig i ett 
skört tillstånd, måste börja om då tillvarons trygghet rivs upp. Hon pekar vidare på att en 
stor del av lärarens arbete går till att skapa en trygg tillvaro med samhörighet mellan de 
nyanlända eleverna samt att uppmuntra vänskap bland alla elever för att minska risken för 
instabilitet i klassen. Ett av uppdragen i förberedelseklassen är att förmedla grundläggande 
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kunskaper i det svenska språket men också skola eleverna in i den svenska skolan. Eleven ska 
introduceras till vilka arbetssätt och metoder som används, vilka regler och normer som 
gäller samt förhållningssätt men även påpeka att skolan är demokratisk, vilket alla nyanlända 
elever möjligtvis inte är vana vid (Rodell Olgaç, 1996:6). 
 
Rodell Olgaç skriver i sin bok Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell 
pedagogik om tre grundläggande delar som blivit grundstommen i den teori hon använt sig 
av för att analysera och utveckla arbetet i den klass hon varit lärare i (Rodell Olgaç, 1996:7). 
Dessa delar baseras på barns reaktioner av trauma, den kognitiva utvecklingen och ett 
interkulturellt arbetssätt. Med barns trauma menar Rodell Olgaç de barn som exempelvis 
upplevt katastrofsituationer vilket kan leda till posttraumatiskt stressyndrom och påverka 
den nyanländes skolintroduktion. Den kognitiva utvecklingen berör individens 
språkutveckling och påverkas även den av trauman som denne tidigare blivit utsatt för, vilket 
kan leda till sämre koncentrationsförmåga då den lärandes fokusering ligger i dess minnen 
istället för på uppgiften. Rodell Olgaç menar att en låsning i elevens kognitiva utveckling 
försvårar skolgången och forskning om språkinlärning visar på vikten av att låta eleven 
bearbeta de minnen och tankar som denne antingen återupplever eller försöker tränga bort, 
om detta inte sker försvåras inlärningen av ett nytt språk och eleven får svårare till att ta 
emot helt ny kunskap. Det är utöver detta viktigt att undervisningen och läromedlen har ett 
meningsfullt innehåll då speciellt i inlärning av ett nytt språk, i detta fall svenska som 
andraspråk. Ett interkulturellt arbetssätt är enligt Rodell Olgaç viktigt då vi idag lever i en 
mångkulturell värld. Ändock visades undervisningen, när detta verk skrevs, ofta ur ett 
perspektiv som är etnocentriskt och enspråkigt vilket inte representerar den värld vi lever i. I 
undervisning och dess material presenteras ofta den vita västerländska kulturen som norm 
istället för med ett interkulturellt arbetssätt som låter olika kulturer mötas där alla barns 
kultur och bakgrund blir en integrerad del av undervisningen så får eleven möjlighet till att 
anknyta kunskaper till hens erfarenheter och familjehistoria (Rodell Olgaç, 1996:7-10) 
 
Bunar tar, i sin forskningsöversikt, upp intervjumaterial författat av Lena Ekermo på uppdrag 
av Linköpings kommun om nyanlända elevers inslussning i den svenska skolan. Bunar påvisar 
att det genom intervjuerna framkommer att det inte finns några fasta regler för hur de 
nyanlända eleverna ska gå vidare från förberedelseklassen till ordinarie klass (Bunar, 
2010:56-57). Det finns inga bestämmelser på när nyanlända elever är redo att gå vidare och 
fortsätta sin utbildning i den ordinarie klassen, utan lärare går på sin personliga bedömning 
och erfarenheter. Tidigare forskning visar att dessa bedömningar ofta utgår från de negativa 
förväntningar som många gånger förekommer samt kategoriseringar baserat på fördomar. 
Bunar menar att flytten från förberedelseklass till ordinarie klass ska styras av regler och att 
sättet dessa förflyttningar sker på idag baserat på subjektiva bedömningar blir en låsning i 
systemet (Bunar, 2010:56-57). 
 
Enligt Bunar framgår det i undersökningar att lärare är hängivna till att introducera de 
nyanlända eleverna in i den svenska skolan men att det i många fall inte finns tillräckligt med 
direktiv och dessa lärare får improvisera utbildningen. Det framgår tydligt i hans 
forskningsöversikt att det finns alldeles för få studier för att avgöra hur mottagningssystemet 
verkligen fungerar i Sverige vilket gör det svårt att validera de påståenden som skrivs (Bunar, 
2010:66). 
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Etnicitet 
Idag indelas befolkningen i klasser grundat på utbildning, yrke och fack-tillhörighet. En 
individ placeras in i ett fack baserat på exempelvis ekonomiska förhållanden, social status 
eller intressen men även när begreppet etnicitet används, klassificeras människor in i ett 
fack (Mattlar, 2008:40-41). Ordet etnicitet härstammar från det grekiska ursprungsordet 
ethnos vilket översätts till ordet folk på svenska och kan härleds till härkomst då ethnos 
använts för att beskriva en grupp människor eller stam (NE, 2014). Ofta handlar det om att 
individer som tillhör en annan etnicitet än en själv blir ”dom” och en uppdelning av ”vi och 
de andra” sker. Den essentialistiska synen på begreppet etnicitet är att en människa föds in i 
sin etnicitet och är något oföränderligt. En essentialistisk synvinkel fokuserar på kulturella 
och sociala skillnader med fokus på begreppet skillnader, då det är dessa som definierar att 
en person placeras i en viss grupp (Mattlar, 2008:40-41). Ur ett konstruktivistiskt synsätt är 
etnicitet något som kan förändras. Inom den konstruktivistiska synen på etnicitet-begreppet 
är den inte en lika oföränderlig definition som samhällsklasser inom ämnet klass är. Det kan 
här skapas nya etniciteter som exempelvis inte baseras på språkliga, religiösa eller kulturella 
bakgrunder (Mattlar, 2008:42). Detta exemplifieras i begreppet ”förortsungdomar” som 
Jörgen Mattlar beskriver. Förortsungdomar har utfallit som en slags tillfällig etnicitet även 
om ungdomar i förorter inte har samma språkliga eller kulturella bakgrund. Denna grupp 
grundas snarare i behovet av gemenskap med individer av samma socioekonomiska 
bakgrund i ett uppdelat samhälle än den kända definitionen av begreppet etnicitet som 
härleds till ovan nämnda språkliga, kulturella och religiösa bakgrunder. Detta 
problematiserar begreppet etnicitet då det är väldigt brett och inrymmer många olika 
definitioner vilket försvårar avgränsningen då de kan innefatta allt från ursprungsbefolkning i 
ett land till nya definitioner som förortsungdomar som syftar till yngre individer som bor i en 
förort. Dock finns gemensamma nämnare av begreppet, vilka Mattlar beskriver i sin ovan 
nämnda avhandling, där symbolgemenskap, gruppbildning, gränsdragningar mellan ”vi” och 
”dom” ur ett kulturellt och socialt perspektiv, identitet samt känslan av samhörighet med 
andra människor ingår (Mattlar, 2008:42). 
 
Något som ska hållas i åtanke med begreppet är att en etnicitet kan vara ofrivillig, det vill 
säga att en individ inte kan identifiera sig med den etnicitet hen tillhör på grund av sin 
kulturella, språkliga och religiösa bakgrund (Mattlar, 2008:42-43). I avhandlingen 
Skolbokspropaganda? – en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk beskrivs 
det att individen kan tillskrivas en identitet denne inte anser sig överensstämma med sin 
egen bild av sig själv, utan den är påtvingad av den etniska gruppen, eller en grupp av 
majoritet, exempelvis samhället. Således kan individens integritet kringgärdas på grund av 
den grupp hen placeras i. Enligt Mattlars tolkning kan den påtvingade etniciteten uppkomma 
från diskriminering och fördomar mot hudfärg eller namn då dessa kopplas till en viss kultur, 
religion eller handlingssätt. Att en etnicitet är påtvingad kan vidare sättas i förbindelse till 
begreppet invandrare, där samhället format ordet att definiera något typisk icke-svenskt 
men ändock exkludera människor med annat utseende än västerländskt då personer från 
exempelvis Nordamerika oftast inte räknas som en invandrare i vardagliga sammanhang. 
Mattlar menar då att invandrare här tolkas som en slags etnicitet men inte i den sedvanliga 
meningen där etnicitet uppkommer från gemensamt språk, kultur och religion utan från den 
föreställda bild samhället har av den svenska och västerländska gemenskapen och dess 
utseende (Mattlar, 2008:42-43). I detta arbete kommer ordet etnicitet huvudsakligen 
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användas i den traditionella meningen där begreppet berör en individs kulturella, språkliga, 
religiösa bakgrund samt härkomst. 
 
Detta arbete kommer utgå från ett essentialistiskt perspektiv på begreppet etnicitet då detta 
underlättar processen i att avgöra och se likheter och skillnader inom läromedelsanalysen. 
Att använda ett konstruktivistiskt perspektiv på begreppet etnicitet skulle betyda att 
skillnaderna skulle vara alltmer diffusa och problematiska att avgöra. 
 

Integration och inkluderande 
Bunar skriver om integration och belyser vilka olika sätt nyanlända ses på. Han diskuterar 
etnologen Ann Runfors avhandling Mångfald, motsägelser och marginaliseringar i vilken hon 
problematiserar fokusering på lärarnas didaktiska kompetens likväl som deras 
arbetsmotivation, hon tycker istället att  det borde undersökas vilka strukturer som är 
ledande i samhället (Bunar, 2010:27). Att analysera de olika synsätt på integration och 
mångfald som har stor påverkan på skolans pedagogiska och sociala verksamheter samt vilka 
konsekvenser det får bland nyanlända elever är något som hellre borde utföras än det 
förstnämnda enligt Bunar (Bunar, 2010:27). Idag domineras enligt Lorentz människors 
tankebanor av dualism och dikotomier. Med dualistiskt tänkande menas att allt existerande 
fördelas in i två helt skilda sorter. Dikotomier är en uteslutande uppdelning av något som 
ofta bygger upp vårt synsätt på människor som är olika oss själva där självet anses som norm 
och de andra skiljer sig från vad som anses vara normalt. Det är viktigt att belysa hur innehåll 
och språk kan skapa skillnader och hur detta blir rådande fakta och norm och försvårar 
acceptansen av andra människor och kulturer (Lorentz,2009:109-112). Skolan har ett 
demokratiskt uppdrag som påverkar människor att tänka och agera på ett på visst sätt. Att 
arbeta för att främja mångfald genom ett mångfaldsperspektiv med pedagogiska frågor som 
hur något ska göras och vad skolan vill göra för detta är av yttersta vikt. Det ger en positiv 
syn på lärande, skolan, individen och samhället som en helhet där kulturarvet är något 
dynamiskt då det är levande och stärker eleverna inför ett liv i det mångkulturella samhället 
(Lorentz, 2009: 102-103). 
 
Mattlar skriver om tre olika modeller rörande invandrarpolitik och påpekar i samma stycke 
att en modell inte kan appliceras på ett särskilt lands invandrarpolitik då andra aspekter 
måste tas med i beräkningen. Dock kan den mångkulturella modellen nämnas eftersom 
Sverige använder denna i ett statligt avhandlingsprogram. Den mångkulturella modellen 
framhäver vikten av att en individ inte behöver förändra något i sin identitet för att vara en 
medborgare i samhället. Den kulturella tillhörigheten är viktigt men inget behöver 
exkluderas för att personen i fråga ska få ingå i samhället. Även om kultur är något som ingår 
i en persons identitet är individen enligt denna modell välkommen i samhället oavsett 
etniska komponenter och vidare kulturella faktorer. Ytterligare ska staten främja minoriteter 
genom att ge dessa individer olika rättigheter som exempelvis stärker dess kultur, religion 
och språk. Detta kan ta form i exempelvis rätten att bära religiösa symboler i officiella 
verksamheter. Dessa rättigheter ska leda till att landet uppnår jämlikhetsmålet, vilket 
betyder att de också ska sträva emot att motarbeta ojämlikheter i olika typer av aspekter 
(Mattlar, 2008:44.45). Det har riktats kritik mot den mångkulturella modellen då det finns de 
som menar att den leder till ett ännu mer segregerat samhälle eftersom minoriteterna pekas 
ut istället för att automatiskt räknas som en enhetlig del av samhället. Mattlar diskuterar 
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kring att de etniska minoritetsgrupperna riskerar att anses vara socialt avvikande och frysas 
ut ur majoritetssamhället (Mattlar, 2008:46).   
 

Läromedel 
En lärobok är en pedagogisk text menad att rekonstruera den innehavda kunskapen snarare 
än att framställa ny och detta blir möjligt genom urval och avgränsningar av den pedagogiska 
texten. Något som karaktäriserar en pedagogisk text är att den förklarar något som senare 
enkelt kan kontrolleras av en lärare (Selander, 1988:17). Lärobokens främsta syfte är att 
förmedla kunskap men det finns också dolda budskap som förmedlar hur vi ska se på 
omvärlden och läroboken existerar för att disciplinera eleven (Selander, 1988:38). 

 
Ett läromedel är strukturerat på ett speciellt vis och är inte uppbyggd på samma sätt som 
andra slags texter. Läroboken används ofta som underlag för den övriga undervisningen och 
formar därför det som uppfattas vara värt att veta i skolan (Selander, 1988:22-23). Detta är 
också något Mattlar tar upp i sin avhandling där han beskriver att läroboken används som en 
tolkning av läroplanen och skapar en överenskommelse mellan lärare och elever om vilka 
mål som ska uppnås. Om ett läromedel anses vara svårt anses också kursen vara svår 
(Mattlar, 2008:20).  
 
Begreppet nivågrupperad nämns av Staffan Selanders i hans text Lärobokskunskap: 
pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985 vilket betyder att 
ett läromedel är skrivet för en viss åldersgrupp. En lärobok är alltså komponerad efter 
grupper som exempelvis lågstadiet, mellanstadiet eller högstadiet (Selander, 1988:32). 
Lärobokens texter ordnas in i olika teman som alla oftast bearbetas på ett liknande sätt och 
anpassas efter skolans verksamheter så eleven lättare ska kunna följa kapitlen. Innehållets 
uppbyggnad styrs av företeelser som lektionstider, raster, förhör och studietid (Selander, 
1988:30). Det som också enligt Selander kännetecknar en lärobok är att det finns 
instruktioner till hur den ska användas, antingen inkorporerat i texten genom 
instuderingsfrågor eller genom en lärarhandledning skriven till läraren och som inte finns 
tillgänglig för eleven (Selander, 1988:36).  
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5. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Här nedan presenteras studiens syfte och frågeställningar. 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka ett läromedel i svenska för årskurs ett till tre, 
använt i förberedelseklass, ur ett inkluderande perspektiv. 
 

Frågeställningar 
- Inkluderas andra kulturer, högtider, miljöer eller etniciteter än svensk i läromedlets 

text? 
- Inkluderas andra kulturer, högtider, miljöer eller etniciteter än svensk i läromedlets 

illustrationer?  
- Ger läromedlet ett stöd för de nyanlända eleverna att på ett elevnära sätt introduceras 

till det svenska samhället? 
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6. METOD 
På grund av studiens karaktär har det valts två metoder för att utföra läromedelsanalysen. 
Dessa är kvalitativ och kvantitativ textanalys av innehållskaraktär. Då arbetet i vissa fall 
räknar ord kompletteras denna av den kvalitativa textanalysen. Bilder och text kommer att 
analyseras tillsammans såväl som separat. 
 

Kvantitativ textanalys 
Det finns olika sätt att genomföra en kvantitativ analys, rent förenklat innebär en sådan 
analys att sätta siffror på det som analyseras, att räkna eller mäta något ur ett bestämt 
forskningssyfte. Det kan innebära att presentera procentuellt hur många gånger någonting 
nämns eller att sammanföra antalet gånger någonting nämns genom enbart siffor (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson, 2014:87).  
 
Begreppet enhet inom kvantitativ analys innebär det som ska undersökas (Hjerm, Lindgren & 
Nilsson, 2014:89). Denna analys kommer, som Göran Bergström och Kristina Boréus 
uttrycker sig, ”jämföra med förekomsten av företeelsen ifråga i en omgivande verklighet” 
(Bergström & Boréus, 2012:52) då denna analys ska se på om och i så fall hur andra 
etniciteter än etnisk svensk med västerländskt utseende blir presenterade och inkluderade i 
samhället genom läromedel. För att kunna göra detta måste den analyserande ta ställning 
till vad som ska analyseras och utifrån det kan det utforma kodningsenheter. 
Kodningsenheter kan vara ord eller teman som går att upptäcka i texten och som passar till 
avgränsningen av analysen. Med hjälp av kodningsenheterna byggs ett kodningsschema upp. 
(Bergström & Boréus, 2012:55). För att kunna se om flera olika etniciteter förekommer både 
i text och bild, används den kvantitativa analysmetoden för att ta fram konkreta siffror på 
detta.  
 
Kritik mot kvantitativ textanalys är att det ger en platt bild av texten då den inte tillåts tala 
och tolkas, utan siffrorna får tala för textens betydelse. Kritiken nämner att 
innehållsanalysen begränsas då det osynliga i texten, det som sägs mellan raderna, inte 
kommer fram när det kvantitativa tar överhand (Bergström & Boréus, 2012:80-81). Denna 
analys sker manuellt, vilket inte förringar dessa begränsningar, men ger större 
tolkningsutrymme än en datorbaserad analys (Bergström & Boréus, 2012:87) och som ovan 
nämnt kompletterar den kvalitativa textanalysen den kvantitativa. 
 

Kvalitativ textanalys  
Förenklat beskrivet, är det som främst skiljer den kvalitativa analysen från den kvantitativa, 
att den kvalitativa analysen berör ord och den kvantitativa analysen behandlar siffror (Hjerm 
& Lindgren, 2010:83). Den kvalitativa analysens tolkningar ska växa fram under arbetet där 
den som analyserar växlar mellan sina egna tidigare kunskaper och de nya lärdomar denne 
erfar under analysens gång. En kvalitativ analys skulle kunna beskrivas som repetitiv, då data 
som analyserats granskas ett flertal gånger (Hjerm & Lindgren, 2010:88).  
 
I boken Introduktion till samhällsvetenskaplig analys beskrivs Matthew Miles och Michael 
Hubermans standardverk där den kvalitativa analysen delas in i tre steg. Det första steget 
kallas kodning där analysen struktureras i stora drag och där datamaterialet reduceras 
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genom de mönster som urskiljs. I det andra steget förfinas struktureringen något och 
bearbetas mer noggrant, detta steg kallas tematisering och presenterar datamaterialet som 
indelat i kategorier. I det tredje och sista steget dras slutsatser och analysen verifieras, detta 
steg kallas summering (Hjerm & Lindgren, 2010:87-88). I summeringen används det kodade 
som tematiserats för att dra slutsatser samt resultat som framkommit av de analysmetoder 
som använts. Därefter beskrivs tolkningar och resultat med både fallspecifika exempel som 
övergripande (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:41).  
 
Valet av att använda kvalitativ textanalys som metod i detta arbete är för att kunna se om 
materialet är elevnära för nyanlända elever och det kräver mer tolkningsfrihet än vad 
kvantitativa analyser ger möjlighet till då innehållet kan behöva sättas in i en kontext för att 
kunna få betydelse.  
 

Urval 
Läromedlet som kommer analyseras är Briljant svenska – Textbok 2 (Wikström, 2010). Detta 
är ett basläromedel i svenska utgivet av Gleerups, anpassat för elever i årskurs ett till tre 
med olika kulturell och språklig bakgrund. Läromedlet följer mestadels karaktärerna Mila, 
Emil och Ali i vardagliga situationer i hemmet, skolan och närområdet. Textboken har en 
cyklisk progression där ord och fraser upprepas (Wikström, 2010).  
 
Till läromedlet finns även tillgång till arbetsbok, cd-skiva med ljudtext och lärarhandledning 
som kan komplettera textboken. Utöver dessa finns även elev- och lärarwebb där 
webbaserat material finns tillhanda (Wikström, 2010). 
 

Avgränsning 
Detta arbete avgränsas till att endast analysera ett läromedel, då det ger möjlighet att gå på 
djupet och därav kunna få svar på de frågeställningar som formulerats till detta arbete. De 
tillhörande böckerna som lärarhandledning, arbetsbok och ljudskiva samt webbmaterial 
kommer ej analyseras då det är materialet närmst eleven som utifrån syftet blir intressant 
att granska. En annan faktor är att med den tidsbegränsning som gäller för denna studie blir 
arbetsuppgifterna för omfattande med flera olika material att analysera. 
 
Läromedelsanalysen kommer undersöka namn på fiktiva karaktärer för att se om dessa ger 
en varierad bild av ett mångkulturellt samhälle eller om de utgår från ett västerländskt eller 
skandinaviskt perspektiv. De fiktiva karaktärernas hudfärg och utseende kommer även dessa 
analyseras, såsom hudfärg och karaktärernas klädval. Analysen kommer därutöver 
undersöka om läromedlet tar upp övervägande kultur- och naturspecifika ord och bilder eller 
ej. Med kulturspecifika ord och bilder menas ord och bilder som beskriver den svenska 
kulturen exempelvis med texter om högtider som midsommar och bild på en 
midsommarstång. Naturspecifika ord och bilder kan vara en text och bild som skildrar ett 
typiskt skandinaviskt eller svenskt landskap med djur som järv och växter som lingonris. 
Kopplat till kultur- och naturspecifika ord kommer även innehållsteman undersökas. Med 
innehållsteman anses både enskilda texter samt kapitel och bilder som berör kultur och 
natur som relaterar till Sverige och Skandinavien.  
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Tillvägagångssätt 
Läromedlet läses först igenom för att få en överblick av analysenheten. Analysenheten är 
den bestämda texten, i detta fall ett läromedel, där kodningsenheterna räknas (Bergström & 
Boréus, 2012:88). Vid flertalet genomläsningar ges en djupare förståelse för materialet och 
då förståelse bildats kan analysen påbörjas. Under genomläsningsprocessen ges en 
övergripande bild av vad läromedlet innehåller och kodningsschemat kan börja byggas upp 
då nyckelord och begrepp som förekommer skrivs ner för senare analys. Kodning sker utifrån 
studiens frågeställning om kultur, högtider, miljöer och etniciteter i text och bild genom ett 
inkluderande perspektiv samt hur introduktion av det svenska samhället sker. När teman i 
läromedlet identifieras och analyseras, kommer dessa analyseras kvalitativt för att sätta in 
det skrivna i en kontext. En text om en svensk högtid behöver inte vara exkluderande om 
den beskrivs och förklaras så det skapas en förståelse snarare än att tvinga individen in i 
kulturen.  
 
För att analysen ska kunna vara så transparant som möjligt kommer karaktärernas utseende 
i den kvantitativa textanalysen beskrivas så som de ser ut utan exempelvis tolkning av 
hudfärg. Är karaktären exempelvis beige beskrivs den som det och inte som vit, är 
karaktären ljusbrun så beskrivs den enligt denna färg och inte som hudfärgen mörkhyad.  
 
Bland bilderna finns det föremål som i sig inte är något kultur- eller naturspecifikt för 
Sverige, som exempelvis en skål med potatis. Utan någon kontext behöver denna inte 
förknippas med Sveriges kultur, men tillsammans med annan natur och föremål förknippat 
med midsommar känns skålen med potatis som en given del för en komplett midsommar 
upplevelse, för en svensk. Dessa föremål har uteslutits ur statistiken då en som inte känner 
till dessa traditioner inte kan komma att förknippa bilderna med högtiden. Däremot kan 
dessa exempel behandlas i den kvalitativa analysen eller diskussionen om det bidrar med 
något väsentligt förståelsen av resultaten.  
 
Bland texterna och orden kan det finnas föremål eller fenomen som inte är något kultur- 
eller naturspecifikt för Sverige, som exempelvis julpyssel som inte behöver förknippas med 
Sverige. Dock om det är beskrivet tillsammans med en miljö förknippat med juletider 
kompletterat med bilder, beskrivs en del av den svenska jultraditionen. Dessa föremål och 
fenomen har dock uteslutits ur statistiken då en som inte känner till dessa traditioner 
nödvändigtvis inte kommer förknippa bilderna med detta. Däremot kan dessa exempel 
avhandlas i den kvalitativa textanalysen eller diskussionen om det bidrar med något 
väsentligt för förståelsen av resultaten.  
 
De bilder, texter och ord som inte är kultur- eller naturspecifika för Sverige eller 
Skandinavien kommer inte inkluderas i statistiken då dessa antas vara de resterande föremål 
samt djur som förekommer i både text och bild. Om dessa skulle inkluderas betyder det att 
alla föremål, situationer och djur ska inkluderas i statistiken och detta leder endast till ett 
uppradande av illustrationer snarare än att bidra till förståelse av resultaten. Kultur- och 
naturspecifika bilder, texter och ord för andra länder än Sverige inkluderas dock i den 
kvalitativa analysen.  
 
När analysen genomförts kommer resultaten sammanfattas och senare diskuteras. Då 
kommer även studien verifieras och se om den har reliabilitet och validitet. Detta innebär att 
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styrkor och svagheter hos studien framförs genom exempelvis reflektion över objektiviteten 
i arbetet, om slutsatserna är logiska, om arbetet kunde ha utförts på något annat sätt eller 
om de teman som använts i analysen återgett en rättvis bild av det studerade läromedlet 
(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:82-85). 
 

Etiska överväganden 
Forskningsetiska aspekter enligt Vetenskapsrådet (www.vr.se) rör fyra huvudkrav, nämligen 
samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Dessa 
krav gäller studier som direkt eller indirekt handlar om individer, exempelvis observationer, 
intervjuer och enkäter.  Innevarande studie omfattar texter och därmed är dessa huvudkrav 
inte relevanta.  Det som däremot ska beaktas i en studie av det här slaget är av text-, käll- 
och analytisk karaktär.  Hänsyn ska tas till vilka källor och vilka analytiska ingångar som 
använts och användningen av data ska vara stringent. 
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7. ANALYS OCH RESULTAT 
 

Resultat 
I följande avsnitt presenteras den kvantitativa och kvalitativa textanalysens resultat. 
 

Kvantitativa resultat  
Tabell 1. Antal olika typer av illustrationer i läromedlet. 

Illustrationer 

Natur Antal gånger 
förekommande 

Kultur och fritid Antal gånger 
förekommande 

Gädda 1 Präst (protestant) 1 

Snödroppe 1 Röd lada, vita knutar 1 

Karljohansvamp 1   

Räv 1   

Tall 1   

Rödklöver 2   

Smörblomma 2   

Prästkrage 2   

Blåklocka 2   

Blåklint 2   

Midsommarblomster 2   

    

Högtider Antal gånger 
förekommande 

Mat Antal gånger 
förekommande 

Tärna 2 Prinsesstårta 1 

Stjärngosse 2 Lussekatt 4 

Lucia 2 Pepparkaka 5 

Tomtenisse 2 Skumtomte 3 

Adventsljusstake 1 Kanelbulle 7 

Adventskalender 1   

Midsommarkrans 8   

Midsommarstång 1   

 
Förekomsten av naturspecifika objekt finns genomgående i läromedlet och skapar en 
tolkning av att handlingen utspelar sig i en skandinavisk miljö. Till exempel bekräftar grönt 
gräs med en stubbe tillhörande ett barrträd och karljohansvampar vilken del av världen 
bilderna ska illustrera. Många av illustrationerna visar växter och miljöer som inte är 
specifika för Sverige eller Skandinavien och gör det omöjligt att avgöra var handlingen 
utspelar sig, men de återkommande mönstren av naturspecifika objekt gör att mycket av 
boken inte använder sig av elevnära miljöer (se tabell 1). Det finns dock endast ett exempel 
på det klassiska röda huset med vita knutar. De resterade bostäder som påträffas i 
textboken är både höghus, radhus och villor vilket är förekommande världen över och gör 
det till ett elevnära ämne. Att tillägga till detta avsnitt är att de maträtter och ätbara saker 
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som finns i textboken förknippas med svensk kost, såsom specifika exempel i och med 
midsommar då det äts sill och potatis, men också pannkakor, köttbullar och den svenska 
fika-kulturen återfinns i textboken. Som ovan konstaterat hade ett enskilt exempel inte gjort 
mycket skillnad, men dessa mönster återfinns i läromedlet ut. Dock är förberdelsklasser till 
för att introducera de nyanlända eleverna till svensk kultur och natur, vilket detta läromedel 
gör då eleverna ges en inblick i hur det svenska landskapet kan se ut. 
 

 
Diagram 1. Antal olika typer av hudtoner i läromedlets illustrationer. 
 
Resultaten visar (se diagram 1) att via illustrationerna i läromedlet Briljant svenska – Textbok 
2, finns flera olika etniciteter är representerade då 94 av 345 bilder visar karaktärer med 
annan hudfärg än karaktäristisk västerländsk eller nordisk vilket oftast generaliseras som en 
svensks utseende. Detta utgör ungefär 27% av alla illustrerade bilder av karaktärer i 
läromedlet. I text framgår det att Mila och hennes syskon har annat påbrå än svensk, om 
detta tas med i beräkningarna ökar siffran till ungefär 51%, men detta förutsätter att bild 
kopplas till text och att läsaren är införstådd med detta. Eleverna kan göras medvetna om 
detta genom samtal eller arbeten utöver denna textbok som inte inkluderas i denna studie. 
Det kan finnas material som stödjer påvisandet av att Mila har utländskt påbrå i 
lärarhandledningen, arbetsboken eller på läromedlets elevwebb, men då denna studie inte 
omfattar detta material kan det inte antas att eleverna själva lägger märke till fenomenet 
men det kan vara av intresse för detta resultat att tillägga dessa fakta. 
 
En slutsats är att det inkluderas många olika etniciteter. Med detta konstaterat kan tilläggas 
att läromedlet fortfarande har vita karaktärer som norm då många av huvudpersonerna är 
till synes vita eller har minst en vit förälder. Däremot går det inte att fastställa vilken 
etnicitet dessa karaktärer har då få av dem får sin bakgrund beskriven. 
 

Karaktärers hudton i illustrationer 

Beige Rödbeige Gulbeige Ljusbrun Brun



 

17 
 

 
Diagram 2. Antal olika typer av hårfärger och hårtexturer i läromedlets illustrationer. 

 
Sjuttioåtta av 325 bilder visar upp exempel på brunt eller svart lockigt eller smålockigt hår 
vilket likaså inte räknas som karakteristiskt västerländskt eller nordiskt och utgör 24% av 
illustrationerna (se diagram 2). Om svart rakt hår tas med i beräkningen ökar siffran till 
nästan 28%. Därmed kan det dras slutsatser att läromedlet har en genomgående 
heterogenitet när det gäller utseende.  

 
Tabell 2. Antal olika typer av kultur- och naturspecifika texter och ord. 

Kultur- eller naturspecifika texter och ord 

Natur Antal gånger 
nämnda 

Kultur och fritid Antal gånger 
nämnda 

Gädda 1 Pelle Svanslös 1 

Bondkatt 1 Präst 1 

Snödroppe 1 Fika 2 

Hallon 1 Schottis 1 

Rödklöver 1 Bugg 1 

Smörblomma 1 Strövare (text) 

Blåklocka 1 Strövarna 1 

Prästkrage 1 Strövare 1 

Blåklint 1 Strövagruppen 1 

Vallmo 1   

Midsommarblomster 1   

Högtider Antal gånger 
nämnda 

Mat Antal gånger 
nämnda 

Dop 1 Kanelbulle 1 

Dopet 1 Lussekatter 2 

Döpas 1 Pepparkakor 2 

Döpa 2 Hallonsaft 1 

Karaktärers hårfärg och hårtextur i illustrationer 

Gult rakt Gult vågigt Ljusbrunt rakt Ljusbrunt lockigt Ljusbrunt vågigt

Brunt rakt Brunt lockigt Brunt smålockigt Rött rakt Rött lockigt

Rött vågigt Grått rakt Grått lockigt Svart rakt Svart smålockigt
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Luciatåg 3 Fika 2 

Lucia 3 Skumtomtar 2 

Luciadagen 1 Skumtomte 1 

Luciasångerna 1 Pannkakor 2 

”Natten går tunga fjät” 1 Hallon 1 

Tärnor 2 Sill 2 

Stjärngosse 1   

Tomtar 2   

”Staffan Stalledräng” 1   

Advent (text)   

Adventsljusstake 1   

Adventskalender 1   

Midsommar 5   

Midsommarstång 1   

Kransar 2   

Kransen 2   

Kransarna 1   

Midsommarstången 1   

”Små grodorna” 1   

Skola Antal gånger 
nämnda 

Familj Antal gånger 
nämnda 

Fritids 3 Gammelmormor talar 
annat språk 

1 

Mila ska få undervisning i 
modersmål 

1   

 
 
Tabell 3. Antal olika typer av namn i läromedlet. 

                                                                Namn                                                 totalt 51st 

 Svenskklingande Antal gånger 
nämnda 

Icke svenskklingande Antal gånger 
nämnda 

Emil 103 Mila  153 

Oskar 60 Ali 84 

Alva 20 Marko 29 

Siri 13 Yasmin 20 

Bella 9 Zoe 7 

Björn 9 Zoran 7 

Tomas 8 Sacha 4 

Henrik 5 Mohamed 2 

Nils 6 Mai 2 

Petter 5 Amina 1 

Moa 5 Samira 1 

Anton 5 Layla 1 

Sixten 5 Zakaria 1 

Kalle 4 Igor 1 
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Kurt 2 Leo 1 

Hanna 2   

Ulla 1   

Tore 1   

David 1   

Svante 1   

Maja 1   

Total 21 261 15 314 

 Odefinierbara Antal gånger 
nämnda 

 

 Sonja 1 

Nadja 1 

Sam 1 

Theodor 1 

Lisen (katt) 18 

Fenix (fågel) 5 

Tellus (katt) 4 

Pluto (katt) 4 

Venus (katt) 3 

Jupiter (katt) 3 

Mars (katt) 3 

Menja (hund) 3 

Max (hund) 2 

Molle (häst) 1 

Peggy (hund) 1 

Total 15 varav 11 djur 51 varav 47 
djur 

 
Författaren har valt att inkludera många olika slags namn i sitt verk. Analysen visar att av de 
totalt 51 namn som figurerar i läromedlet (se tabell 3) är ca 41% svenskklingande medan ca 
29,5% av namnen är icke svenskklingande och 29,5% är odefinierbara varav 21,5% är namn 
på djur. De namn som kategoriserats som odefinierbara är namn som skulle kunna tillhöra 
både kategorin svenskklingande samt icke svenskklingande och innehåller även namn på 
djur, vilket i statistiken har separerats. Dessa siffror kan sättas i relation till hur många 
gånger de olika namnen nämns. Ca 42% av antalet gånger namn nämns är det 
svenskklingande medan ca 50% av antalet gånger namn nämns är det icke svenskklingande. 
Detta visar att karaktärer med annan etnicitet än endast svensk antingen florerar mer, eller 
har större roller i läromedlet än de med svenskklingande namn. Ca 8% av antalet gånger 
namn nämns så är namnet odefinierbart varav ca 7,5% av det är namn på djur, vilket lämnar 
ca 0,5% som kan placeras in i både svenskklingande eller icke svenskklingande namn 
kategorin. Att enbart använda sig av namn för att se om olika etniciteter inkluderas skulle ge 
en felaktig bild av läromedlet, då ett namn inte kan kopplas till vilken religion, kulturell 
tillhörighet eller härkomst en person har. Om siffrorna sätts i relation till exempelvis vilka 
hudfärger och i vilken utsträckning dessa förekommer kan det argumenteras för eller emot 
att textboken skildrar etnisk mångfald. Ca 27% av bilderna visar synligt karaktärer med annat 
etniskt ursprung och ca 29,5% av namnen är icke svenskklingande. En tolkning är att detta 
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reflekterar en någotsånär korrekt bild av det svenska samhället då enligt Statistiska 
centralbyrån ca 21% av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund (SCB, 2014) och är det 
samhälle de nyanlända eleverna ska introduceras in- och leva i. Jämförelsevis 
överensstämmer läromedlets siffror i princip med de verkliga siffror som utgivits av 
Statistiska centralbyrån, framförallt om det tas i beräkning att Statistiska centralbyråns 
siffror inte inkluderar individer med en utrikesfödd förälder, som i vissa sammanhang 
fortfarande räknas in i det mångkulturella samhället. Därav kan det dras slutsatser om att ur 
denna aspekt inkluderas elever med annat etniskt ursprung än endast svensk i detta 
läromedel, vilket besvarar frågeställningen om andra etniciteter inkluderas i läromedlets text 
och bild.  
 

Sammanfattning av kvantitativa resultat 
Sammanfattningsvis demonstrerar de kvantitativa resultaten att andra etniciteter än endast 
svensk existerar och inkluderas i läromedlet genom illustrationer där olika hud- och 
hårfärger med varierande textur uppvisas. Resultaten visar också att andra etniciteter än 
endast svensk inkluderas i läromedlet genom text då det påträffas en mängd olika namn som 
härstammar från olika länder. De kvantitativa resultaten visar att andra kulturer, högtider 
och miljöer än svenska inte förekommer i läromedlet vilket besvarar frågeställningarna om 
andra etniciteter inkluderas i läromedlet samt om kultur- och naturspecifika bilder eller 
texter inkluderas. 
 

Kvalitativa resultat 
I läromedlet ingår karaktärer med olika hud- och hårfärger som tolkas vara karaktärer med 
olika etnicitet. Dessa karaktärer genomsyrar hela boken och de är delaktiga i många 
aktiviteter, även under några av den svenska kulturens högtider och traditioner vilket ger 
nyanlända elever möjlighet att identifiera sig med dessa. De klädval som gjorts av 
illustratören är neutrala i den meningen att det inte finns några högtidsdräkter i någon av 
illustrationerna, varken från Sverige eller från något annat land. De flesta karaktärer har i 
vardagssituationer långbyxor med undantag för vissa kvinnor som bär kjol. De bär också 
oftast vita, bruna eller svarta skor samt en t-shirt eller långärmad tröja. Vid högtider 
förekommer det att män använder kostym samt kvinnor och flickor klänning, men det finns 
inget som indikerar på något exkluderande eftersom det inte tas upp några kulturspecifika 
kläder överhuvudtaget. 
 
Det finns nästan enbart svenska kulturspecifika bilder och texter, exempelvis högtider som 
kan härledas till Skandinavien eller västvärlden. Det finns inga kulturspecifika bilder eller 
texter för högtider eller traditioner utanför västvärlden med undantag för kristna högtider 
som inte kan avgränsas geografiskt om de inte specificeras. Den mest kulturspecifika 
tradition för Sverige som behandlas i läromedlet är midsommar och det mest naturspecifika i 
kombination till hobby är gruppen kallad strövare som Emil är med i. Som det beskrivs i 
boken är strövarna ”en grupp pojkar och flickor som lär sig saker om naturen” och existerar 
även i verkligheten (Wikström, 2010:80). Strövare är en grupp för sju- till nioåringar inom 
Friluftsfrämjandet där de någon gång i månaden är ute i naturen för att upptäcka 
(Friluftsfrämjandet, 2014). Detta kan ses som någonting väldigt specifikt för Sverige och ett 
ämne som inte är elevnära i detta sammanhang. Det ger däremot ett tillfälle för nyanlända 
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elever att upptäcka möjligheten till att utforska naturen om de så vill. De stycken som berör 
strövargruppen inkluderar också olika etniciteter.  
 
Midsommar utgör en stor del av boken och är i senare delen av boken ett återkommande 
tema. De karaktärer som är delaktiga i firandet utgörs till största delen av karaktärer med vit 
hy men det finns inslag av karaktärer med annan hudfärg som skulle kunna förmedla 
budskapet om att alla är inkluderade och att de lever i ett mångfaldssamhälle där alla ser 
olika ut men oberoende av detta har alla möjlighet till att delta. Hela högtidsförloppet 
beskrivs genom vilken typ av mat som äts, hur en midsommarstång byggs upp, från det att 
ett träkors sätts ihop och kläs med gröna blad till att det görs kransar att ha i håret. Mycket 
av detta sker för att introducera den kulturella traditionen på ett förklarande vis och skapa 
inlevelse. Dock så kan mycket av midsommarfirandet vara främmande för en nyanländ elev 
och att ha en krans på huvudet kan vilja ifrågasättas, eftersom det i texten inte förklaras vad 
det är. Ali ifrågasätter varför kransen måste sitta på huvudet men får inget svar, vilket 
genom texten ger ett slags dolt budskap som visar att traditionen inte får ifrågasättas. Om 
Ali hade fått ett svar skulle budskapet istället vara att midsommartraditionerna är formbara 
och kan förändras och firas olika beroende på individ och tid, men då han inte får det kan 
det tolkas som att det finns ett sätt som är rätt. Däremot visar det i illustrationerna att när 
Ali inte får svar och råkat göra en för stor krans, gör han som han vill och låter den hänga 
runt halsen istället. Detta ger en bild av att firandet inte är hugget i sten utan kan tolkas och 
firas med personliga inslag. 
 
Dopet räknas som en högtid och via illustrationerna framkommer det att det är en 
protestantisk präst som genomför dopet. Sverige har länge ansetts och räknas fortfarande i 
vissa anseenden som ett kristet land vilket gör denna högtid till ett kulturspecifikt fenomen i 
denna kontext även om det förekommer i fler länder än Sverige. Ingen annan religion visas 
upp via bilder i detta läromedel och således exkluderar en stor del av världens befolkning. 
Granskas istället texten så står det inget som kan kopplas till religion utan snarare att dopet 
bekräftar vilket namn ett barn fått tilldelat sig och förknippas med festligheter. Den som 
läser läromedlet får beskrivet för sig att det på ett bord står en skål med vatten som sedan 
prästen häller över Nils som ska döpas. Varken text eller bild kan sättas i förbindelse med en 
protestantisk kyrka, förutom via prästens klädsel, vilket många yngre möjligtvis inte 
förknippar med just det, men fortfarande kan känna är något främmande. Många kan dock 
känna igen sig vid just själva dopceremonin även om personen själv inte är protestantiskt 
kristen. Således är denna del av textboken skriven på ett elevnära sätt, eftersom proceduren 
beskrivs med begrepp som de flesta kan relatera till, exempelvis beskrivs dopfunten som ett 
bord med en vacker skål med vatten i. 
 
Andra högtider som presenteras är lucia, advent, jul och nyår. Jul som högtid är något 
universellt och firas av många, men i detta läromedel firas julen 24 december och utgår från 
det kristna svenska julfirandet. Detta ser läsaren exempelvis genom bilder på en 
adventskalender, som också kan tolkas som ett okänt objekt för en utrikesfödd. Det finns fler 
religioner som firar jul än kristendomen och i detta läromedel finns det inget som antyder 
att julen firar Jesu födelse utan här presenteras julen med att tomten kommer och delar ut 
julklappar. Tomten tillhör fortfarande den kristna julen, men kan ses som mer accepterad då 
den idag är mer kommersiellt känd, åtminstone inom den västerländska kulturen. Högtiden 
kan antingen ses som inkluderande, exkluderande eller ingetdera beroende på elev. Julen 
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kan vara en inkluderande högtid om den nyanlända eleven är kristen, den kan vara 
exkluderande om eleven inte firar kristen jul och ingetdera om eleven inte är kristen men 
firar jul med tomte runt den 24 december ändå. Materialet är beskrivet på ett elevnära sätt 
såtillvida att det är en klassrumssituation, men de objekt som presenteras, exempelvis så 
delas det ut skumtomtar till eleverna, kan vara främmande för vissa elever speciellt då 
bilderna inte överensstämmer med det verkliga ätbara godiset. Texten är dock skriven på ett 
introducerande och illustrativt vis. 
 
Luciafirande är däremot en svensk, framförallt nordisk, tradition runt juletiden som fått flera 
textstycken samt bilduppslag i läroboken. Här kastas läsaren in i högtiden med tanken om att 
denne har ska innehava tidigare kunskaper om traditionen. När kapitlen om lucia är över 
lämnas läsaren utan full förståelse eftersom introduktionen till högtiden i litteraturen sker i 
klassrummet via en omröstning om hur den ska firas. Det förslag som röstas fram är också 
det traditionella luciafirandet i skolan genom ett luciatåg där eleverna klär sig som lucia, 
tärna, stjärngosse eller tomtenisse och de resterande förslag som gavs hade ingenting med 
högtiden att göra. Här har författaren valt att belysa det demokratiska klassrummet istället 
för traditionen vilket fortfarande fått fler kapitel tillägnad sig. Med detta i åtanke tar det 
dock inte bort det faktum att det ur ett högtidsperspektiv blir förvirrande. 
 
Nyår är något universellt och firas av de flesta, dock utgår detta läromedel från 
tideräkningen för nyår i den gregorianska kalendern, som används av den västerländska 
delen av världen och presenterar heller inte någon annan tideräkning eller variation av nyår. 
Det visas inte en dynamisk bild av begreppet kulturarv och visar inga exempel på att detta 
kan vara något anpassningsbart (Skolverket, 2006). 
 
Naturspecifika bilder och texter förekommer, det sistnämnda mer framträdande. Ett av de 
mer tydliga exemplen är i den senare delen av läromedlet där några växter ur den svenska 
floran används för att således illustrera traditionen att på midsommaraftons natt lägga sju 
blommor av olika slag under kudden för att få drömma om sin framtida kärlek. Växterna är 
naturspecifika och inte nödvändigtvis något elevnära om personen som läser aldrig varit i 
Sverige eller norden innan. Traditionen presenteras dock på ett elevnära sätt såtillvida att 
boken berättar var blommorna kan hittas och under vilken tid på året. Det finns också 
exempel på djur som antingen inte har någon uttalad art eller som alla kan relatera till. Som 
fågeln Fenix tillhörande Ali, en grön fågel utan artnamn som kan ses som en exotisk fågel 
likväl som en fantasifågel. Läraren Alvas hund som går under namnet Menja har inte heller 
en specificerad ras och öppnar möjligheten för egna tolkningar. Det förekommer dock också 
utmärkande naturföremål och djurarter för Sverige eller Skandinavien. Exempel på dessa är 
gädda som återfinns i både text och bild, en räv som påträffas via illustration samt 
blomsterväxten snödroppe som visas i text såväl som bild. Gäddan uppträder först endast i 
bild vilket medför förväntningar på att eleven ska ha tidigare vetskap om arten men på 
nästkommande sida förklaras det att fisken är en gädda och återkopplar text till bild. Att 
göra denna återkoppling leder till att de tidigare förväntningarna försvinner och har 
omvandlats till kunskap. Räven finns troligtvis med i bild för att skapa en stämning, men 
härleds till ett svenskt landskap som inte alla kan relatera till. Växten snödroppe förknippas 
med den svenska våren och nämns och illustreras i delen av läromedlet som beskriver 
olikheterna mellan årstiderna i Sverige. Här är syftet att lyfta fram hur någon kan skilja de 
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olika årstiderna åt och det tas upp både drag i naturen och aktiviteter som kan utföras i 
Sverige under de olika delarna av året.  
 
Det finns exempel i boken på naturspecifika objekt som endast förekommer i bild, för att 
etablera att läromedlet utspelar sig i en skandinavisk miljö. Många bilder uppvisar gröna fält 
med objekt som en tall eller Karljohansvampar som bekräftar vilken del av välden 
karaktärerna befinner sig. Det finns också neutrala exempel som rosor, gröna buskar, träd 
utan synliga karaktäristiska drag som gör det omöjligt att avgöra vilken art den tillhör och 
vattendrag som kan vara ett hav likväl som en liten insjö. I vissa fall kan bilder kopplas ihop 
och en tolkning av var landskapet härstammar från bildas, som exemplet med gruppen 
strövare, där det springer en räv men resterande miljön endast är ett grönt fält med en skog 
skymtandes. Utöver dessa bilder använder strövarna grövre skor såsom stövlar vilket 
indikerar vilken typ av väder som förekommer på platsen och tolkningen om att de befinner 
sig i Skandinavien kan göras. Ett enskilt exempel hade inte gjort mycket skillnad, men dessa 
mönster är genomgående i läromedlet. Vid flertalet tillfällen nämner författaren också 
kultur- eller naturspecifika ord utan att förklara vad de är utan går bara vidare med texten 
eller händelsen. Detta alienerar den läsande som kanske aldrig hört talas om fenomenet. Att 
en kvinna tycker om att dansa schottis och bugg är specifikt för Sverige och nämns i 
förbifarten precis som fritids, som för en nyanländ kan vara okända begrepp. Fritids är en del 
av skolverksamheten som kan vara outforskad för en nyanländ elev, men kan likaväl redan 
blivit presenterat för eleven. I ett sådant fall är fritids ett elevnära begrepp, annars ett ord 
som behöver introduceras eftersom de kommer bemöta det i vardagen.   
 
En annan del av skolverksamheten är modersmålsundervisning. I läromedlet framkommer 
det att Mila har annan etnisk bakgrund än svensk eftersom hennes gammelmormor talar ett 
annat språk än svenska och Mila ska därför få undervisning av detta språk så hon kan förstå 
de brev de växlar med varandra. En del av en nyanländs vardag som de kan komma att 
känna igen om de inte redan mött sådan slags undervisning och blir därför både elevnära 
och en introduktion. 

  

Tolkning av kvalitativa resultat 
Som tidigare nämnts har Skolverket skrivit om skolans värdegrund och läromedel i en 
undersökning på uppdrag av regeringen, där begreppet kulturarv centralt diskuteras 
(Skolverket, 2006). I skolans värdegrund står det författat om det gemensamma kulturarvet i 
Sverige och att detta ska föras vidare genom dagens elever (Skolverket, 2011). Här utgår 
läromedlet från endast en kultur och visar inte som Skolverket beskriver, att kulturarvet är 
något som kan anpassas och är dynamiskt (Skolverket, 2006). Den kvalitativa likt den 
kvantitativa analysen visar att det endast lyfts fram svenska traditioner och högtider istället 
för att visa en varierad bild av det mångkulturella samhälle som Sverige är idag. Vissa 
fenomen nämns utan vidare förklaring vilket kan skapa förvirring. Ett exempel på detta är då 
en kvinna dansar schottis. Samma budskap kunde ha framförts genom att endast berätta att 
kvinnan tycker om att dansa. Det ger varken någon språklig inlärnings-fördel att lära sig läsa 
ordet schottis och är inte heller ett elevnära ämne idag varken för en svensk eller för en 
nyanländ elev. Dock ska nämnas att vid många tillfällen då en svensk tradition presenteras så 
inkluderas illustrationer föreställande karaktärer med annan hudfärg än vit, vilket påvisar att 
andra etniciteter innefattas till högtiden och visar en bild av ett mångkulturellt samhälle.  
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Tidigare i studien finns det beskrivet att skolans demokratiska uppdrag formar eleverna till 
hur de ser på omvärlden och människorna som lever i den. Att arbeta ur ett 
mångfaldsperspektiv formar eleverna till att se på kulturarvet som något dynamiskt och 
levande vilket stärker dem och införlivar en positiv syn på lärande, skolan och samhället 
(Lorentz, 2009:102-103). Om eleverna konstant utsätts för känslan av främlingskap i ett 
läromedel, som utgör stora delar av en kurs, införlivas inte detta. I detta läromedel visar de 
kvalitativa resultaten att det illustreras bilder och skrivs texter om natur och djur som inte är 
specifika för Sverige eller Skandinavien, men det förekommer också texter och bilder som är 
naturspecifika och härleds till dessa typer av landskap. Att de förekommer anses inte vara 
exkluderande men de återkommande mönstren i form av text eller bild återkopplar till ett 
skandinaviskt landskap och tolkas ur studiens syfte som något exkluderande då det inte 
nödvändigtvis behöver vara elevnära. Styckena som berör årstider porträtterar mestadels 
naturspecifika bilder men är vinklade på ett inkluderande vis då syftet här är att lyfta fram 
hur någon kan skilja de olika årstiderna åt och det tas upp både urskiljande drag av väder och 
miljö samt aktiviteter som kan utföras i Sverige under de olika delarna av året. Detta är ett 
exempel där ett fenomen som förknippas med Sverige inte behöver exkludera då de olika 
årstiderna beskrivs i både text och bild. Kapitlet existerar inte för att ge känsla av 
främlingskap utan för att bilda en uppfattning och förståelse för miljön. Liknande företeelser 
som i exemplet ovan visas även genom att i alla illustrationer av aktiviteter och olika miljöer 
blandas hud- och hårfärger vilket ökar de nyanlända elevernas möjligheter till att finna en 
karaktär att identifiera sig med. På detta vis introduceras eleverna till olika möjligheter och 
aspekter av det svenska samhället.  
 

Sammanfattning av kvalitativa resultat 
Sammanfattningsvis visar de kvalitativa resultaten att andra kulturer och högtider än 
svenska inte inkluderas i läromedlets illustrationer eller texter. Annat etniskt ursprung än 
endast svenskt inkluderas både i text och bild precis som den kvantitativa analysen visat. 
Den kvalitativa analysen visade också att läromedlet ger stöd för nyanlända elever att på ett 
elevnära sätt introduceras till det svenska samhället då karaktärer med annat etniskt 
ursprung än svensk varit en stor del av läromedlet i alla aktiviteter oavsett miljö. Läromedlet 
har tagit upp aspekter som det demokratiska klassrummet, fritidsaktiviteter och i vissa 
avseenden introducerat nyanlända elever till svenska högtider på ett förklarande och 
elevnära sätt. 
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8. DISKUSSION 
Att läromedlet kan användas i förberedelseklasser känns naturligt då den i mångt och 
mycket introducerar läsaren till Sverige och till hur många svenskar lever. De stora svenska 
traditionerna är representerade likväl som det svenska landskapet med tillhörande växter 
och djur. Riskerna med att använda sig av ett sådant här läromedel är att en nyanländ kan 
känna ett utanförskap då det inte finns mycket hen kan relatera till. Det jag menar är inte att 
de saker som tas upp i boken ska avrådas och användas mer försiktigt utan att det skulle 
vara uppfriskande om läromedlet kunde ta upp andra delar av samhället också. Med hjälp av 
enkla medel kan samma ämnen tas upp men med mer varierat innehåll. Boken skulle kunna 
ta upp dopet, men också inkludera att alla barn inte döps eller visa att någon gång efter 
nyår, enligt gregorianska kalendern, firas det kinesiska nyåret i januari – februari. De 
traditioner och högtider som firas i Sverige behöver inte tas bort för att ge plats åt andra 
kulturer och religioners högtider, utan de två kan komplettera varandra, precis som i 
samhället där ingen exempelvis behöver sluta fira midsommar bara för att andra aldrig 
börjat fira det. Det går hand i hand med vad Lgr11s värdegrund säger; att det gemensamma 
kulturarvet ska föras vidare (Skolverket, 2011). Analysen visar att även om läromedlet endast 
tar upp kultur- och naturspecifika texter och bilder så är de flesta elevnära och introduceras 
vilket minskar risken för utanförskap. De nyanlända eleverna introduceras till det svenska 
samhället, men är det en rättvis bild av samhället som porträtteras om den inte innehåller 
mångfald? 
 
I analysen visade det sig att de familjer som presenterades hade minst en vit förälder, vilket 
är en intressant vinkel då detta späder på vithetsnormen. Det finns inget som indikerar på 
att den vita föräldern är eller inte är svensk då det oftast inte presenteras någon 
bakgrundsfakta till karaktärerna eller dess utseende, men skulle kunna tolkas på detta sätt. 
Det är omöjligt att avgöra vilka familjekonstellationer de nyanlända eleverna har, men 
genom att ge familjerna i läromedlet olika etniska bakgrunder kan det visa på ett samhälle 
som accepterar olika människor och inkluderar dessa i samhället. Detta kan vara 
illustratörens sätt att inkludera så många olika etniciteter som möjligt i boken. Å andra sidan 
kan det tolkas som att det som ovan nämnt, till viss mån bekräftar vithetsnormen och 
framställer det som mer normalt att ha någon slags koppling till det västerländska. Det som 
är bekymmersamt med att porträttera människor och miljö på ett visst sätt, utan att variera 
mönstret, är att ett dualistiskt tänkande skapas. Detta leder till dikotomier och dessa bygger 
upp människans sätt att se på individer som är olik en själv som något onormalt (Lorentz, 
2009-112). Att ge en individ en stämpel med en viss etnicitet kan också vara problematiskt 
då det kan vara en identitet individen inte identifierar sig med och blir därmed påtvingad. 
Utan bakgrundsfakta om karaktären sker en generalisering som placerar in dem i kategorier 
(Mattlar: 2008:42-43). Då detta är fiktiva karaktärer sitter tolkningen hos den som läser 
eftersom det i många fall inte presenteras någon fakta kring dem och en fiktiv karaktär kan 
inte känna sig förminskad eller kränkt av detta. Dock ska det finnas en medvetenhet kring 
problematiken kring begreppet etnicitet. 
 
Läromedlet är utifrån karaktärernas utseende inkluderande genom att många olika 
etniciteter är inkluderade och integrerade i det fiktiva heterogena samhället som ska spegla 
Sverige. Det är fortfarande många fler vita, men då namn sätts i relation till deras hudfärg är 
de nödvändigtvis inte svenska, vilket starkare kan kopplas till frågeställningarna, då det inte 
finns någonting som säger att en förberedelseklass inte kan bestå av endast vita elever. Dock 
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kvarstår dilemmat med att boken utgår från kultur- och naturspecifika teman och istället för 
att förklara vad högtiden är och går ut på, vilket endast görs i vissa fall, så blir det snarare ett 
antagande att alla ska delta. Här skulle författaren kunna inkludera högtider som nyanlända 
lättare kan identifiera sig med i symbios med de svenska traditionerna. Det finns så klart 
problem med att ett läromedel också förklarar högtidens betydelse om det endast utgår från 
svenska traditioner och skapar ett slags värderande då det saknas en variation. Det blir inte 
representativt för dagens samhälle. I många meningar är det bra att nyanlända elever 
introduceras till svenska traditioner och högtider då det är något som kommer följa dem 
långa delar av livet, eftersom att detta är en del av den svenska kulturen. Det jag efterfrågar i 
läromedel är att dessa texter om den svenska kulturen ska hållas på en sådan nivå att eleven 
förstår fenomenet, men själv väljer om hen vill delta eller inte samt att det varieras med 
traditioner och högtider som är en del av det svenska samhället men inte anses vara en 
svensk eller traditionell högtid.  
 
Analysen är väl grundad i data som samlats in och kodats, därefter tematiserats och 
summerats. För att validera studien har de slutsatser som dragits baserats på i dessa data 
där jag tagit i hänsyn olika slags tolkningar för att försöka dra logiska, objektiva slutsatser. 
Svagheten i arbetet är att tolkningen av data är subjektiv och kan därför vara olika för olika 
individer. Jag har inte låtit mina värderingar färga analysarbetet och har därför inte heller 
påverkat resultatet i någon riktning, men att tolka hudfärger och hårtexturer från en 
illustrerad bild kan ge varierat resultat beroende på vem som ser bilderna. Det går heller inte 
att avgöra en individs etnicitet utifrån hud- eller hårfärg utan att dessa resultat 
generaliseras. Men då jag i analysen motiverar och förklarar detta och ges arbetet en 
reliabilitet eftersom läsaren görs medveten om detta faktum. Något som kunde ha stärkt 
studien skulle ha varit att analysera de tillhörande böcker som medföljer. Medföljande 
böcker som lärarhandledning och arbetsbok skulle kunna förklara många av texterna i 
textboken. Detta skulle ge en större förståelse för hur undervisningen utifrån boken går till 
och om det finns anvisningar till läraren om hur hen ska introducera de nya avsnitten i 
textboken samt se om dessa skulle ha förändrat resultatet av denna studie. 
 
Fler läromedel anpassade för förberedelseklasser eller nyanlända elever skulle behöva 
analyseras med samma metod för att ett mer generellt resultat ska kunna ses. Jag upptäckte 
att det inte fanns så stor mängd nytt material för förberedelseklasser och även detta är 
något som skulle kunna studeras vidare. 
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