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Sammanfattning 

Uppsatsen omfattas av en läroboksanalys av sex geografiläroböcker för mellanstadiet där syftet är 

att ur ett maktperspektiv studera beskrivningar av svarta och vita amerikaner. Metoden som 

används är kritisk diskursanalys och analysmaterialet består av både text och bild. Analysen präglas 

av ett poststrukturalistiskt samt konstruktionistiskt perspektiv på etnicitet vilket stämmer väl 

överens med analysmetoden. Resultatet från analysen visar att läroböckerna lyckas olika bra med 

att förmedla nyanserade och objektiva beskrivningar av svarta och vita amerikaner. Några böcker 

problematiserar exempelvis européernas fördrivning av indianer i Amerika och beskriver européer 

och indianer som lika delaktiga i stridigheterna. Det eurocentriska perspektivet lyser dock igenom i 

andra läroböcker där exempelvis slavhandeln skildrades ur ett majoritetsperspektiv då européerna, 

som låg bakom slavhandeln, inte skrevs ut som de skyldiga. 

 
Nyckelord: Lärboksanalys, geografi åk 4-6, etnicitet, makt 
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1. Inledning 

Det är väldigt viktigt att som lärare göra medvetna och motiverade val när det gäller läroböcker i 

skolan och det är något som jag själv reflekterat över under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Vid begränsad tid för planering finns ofta läroboken där som räddaren i nöden och läraren letar 

snabbt fram ett avsnitt som passar för lektionen. Tiden som behövs för att kritiskt granska det 

innehållstoff som kommer presenteras för eleverna finns inte alltid heller. Detta problem ligger 

dock inte enbart hos lärarna då de inte fritt kan välja läroböcker i alla ämnen då skolans begränsade 

ekonomi kan sätta stopp för inköp. Att läraren kritiskt granskar de material som redan finns höjer 

kvaliteten på undervisningen. Läroböckerna behöver heller inte vara perfekta för att användas utan 

om läraren tycker att en bok brister i vissa avseenden kan de användas ändå bara medvetenheten 

hos läraren finns. De delar i läroboken som läraren upplever som bristfälliga kan utgöra bra 

diskussionsunderlag i klassen och annars finns möjligheten att välja ett annat material som ersätter 

eventuellt bristfälliga avsnitt.  

 

I det svenska samhället i stort finns en öppenhet för andra kulturer och etniciteter och det 

förekommer inga uttalat rasistiska läroböcker i våra skolor. Jag är dock intresserad av att titta på 

hur människor med olika hudfärg framställs i läroböcker för att se om det ändå finns maktordningar 

mellan raderna som kan relateras till hudfärg. Det är ur denna fråga som mitt övergripande problem 

kommer formuleras, nämligen hur läroböckerna beskriver svarta respektive vita personer. Att titta 

på dessa faktorer i avsnitten om USA känns också aktuellt eftersom vi genom media ofta matas 

med nyheten om att en vit polis skjutit ihjäl en svart, obeväpnad man. De polismän som sedan blir 

åtalade frikänns allt som oftast. Genom media nås vi också av nyheter om demonstrationer mot 

detta våld och idag pågår den största samlingen för svartas rättigheter sedan 60-talets 

medborgarrättsrörelse. Som ett sätt att nå en förändring i samhället demonstrerar människor runt 

om i USA under parollen Black lives matter (Cullberg 2015). 

 

Genom att göra en läroboksanalys hoppas jag att jag själv som lärare kommer vara extra 

uppmärksam och kritisk till läroböcker för att ge mina elever så bra utbildning som möjligt. Min 

förhoppning är också att göra läsaren medveten om läroböckers beskrivning av människor och att 

dessa kan påverka vilken bild vi får av andra etniciteter. Eftersom jag kommer att undervisa på 

mellanstadiet och mina elever inte fått gedigen träning i att granska texter kritisk är det extra viktigt 

att jag som lärare uppmärksammar dem på detta.  
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2. Bakgrund 

Att välja rätt läromedel är lärarens ansvar och visar på en lärares kompetens. Dessa val blir 

avgörande för eleverna eftersom materialen ska hjälpa dem att förvärva kunskaper som gör att de 

når målen (Skolverket 2006, s. 135). Dock påverkar även andra faktorer än lärarens kompetens 

valet av läromedel och en sådan faktor är ekonomi. En begränsad budget kan hindra läraren från att 

fritt välja läromedel (Skolverket 2006, s. 130). Det är dock inte bara valet av läromedel som 

påverkar undervisningen utan även hur läraren väljer att använda läromedlet (Skolverket 2006, s. 

133). Läroboken är lärarens viktigaste hjälpmedel i undervisningen och de påverkar också 

bedömningen av elever då innehållet i läroboken är det som eleverna förväntas lära sig (Molin 

2006, s. 186). Vissa anser att läroböcker är alltför styrande i undervisningen och hindrar elevers 

egen kreativitet och väg till kunskap (Englund 1999, s. 327).  

 

Tidigare var det staten som reglerade valet av läroböcker och i kommentarer till kursplanen fanns 

tips på lämpliga läroböcker i varje ämne. Kursplanen innehöll mer detaljerade beskrivningar på 

undervisningens innehåll och hur den skulle bedrivas. Idag finns nationella mål men vägen dit är 

upp till läraren själv att välja (Skolverket 2006, s. 9). 1991 avskaffades den statliga kontrollen av 

läroböcker (Johnsson Harrie 2009, s. 10) och idag kan läraren anpassa läromedel och 

undervisningssätt till den aktuella elevgruppen (Skolverket 2006, s. 9). Högre krav ställs alltså på 

läraren att kunna granska läroböcker kritiskt och välja ut bra läroböcker till sina elever (Skolverket 

2006, ss. 11-12). I Utredning om en ny lärarutbildning (2008, s. 200) formulerades lärarens ansvar: 

”Frågor om avsändare, perspektiv och budskap måste ställas inför varje läromedel för att så långt 

som möjligt undvika vinklade eller alltför förenklade framställningar.” (Utredning om en ny 

lärarutbildning 2008, s. 200). Läraren behöver också reflektera kring den information som 

läroboksförfattaren väljer bort i framställningen av boken men det räcker inte att använda och 

granska endast en lärobok i varje ämne. Molin hävdar att det är lärarens ”demokratiska skyldighet” 

att använda fler källor än enbart en lärobok i sin undervisning (Molin 2006, s. 198). Lärare behöver 

dock ökade kunskaper i att välja, analysera och kritiskt granska läromedel och dessutom upplever 

många lärare att deras begränsade kunskaper påverkar deras möjlighet att undervisa elever i kritisk 

granskning av text (Skolverket 2006, ss. 11-12). 

 

Många gånger är det läroboken som ger eleven kunskaper om människor från andra kulturer och 

nationer. Då är det lärarens ansvar att granska bilden läroböckerna förmedlar för att minimera 

risken för förekomsten av stereotyper och fördomar. I läroplanen för grundskolan formuleras att 

undervisningen ska ha ett ”internationellt perspektiv” vilket beskrivs:  
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Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle 

med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet 

innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 

(Skolverket 2011, s. 9) 

 

Läroplanen menar också att alla elever efter grundskola ska kunna: 
[...] samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. (Skolverket 2011, s. 14) 
 

Skolan har alltså ett ansvar att ge alla elever en grund för att möta människor från andra kulturer 

och nationer med en kunskap om rådande likheter och skillnader. Den bild av andra kulturer som 

skolan förmedlar blir en avgörande faktor för dessa möten och ger förutsättningar för ett möte 

präglat av respekt och förståelse. 

 

Med detta som bakgrund är det av största intresse att kritiskt granska läromedel och identifiera 

eventuella ojämlikheter, stereotyper och fördomar som är knutna till människors olika etnicitet. 
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3. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ur ett maktperspektiv studera hur svarta respektive vita 

människor framställs i text och bild i avsnitten om Nordamerika och USA i geografiböcker för 

mellanstadiet. Syftet undersöks genom följande frågeställningar: 

  

• Hur framställs svarta och vita människor i bild och text i geografiböckerna? 

• Vilka skillnader och maktförhållanden konstrueras i framställningar av personer med olika 

hudfärg i geografiböckerna? 
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4. Forskningsöversikt 

Den tidigare forskningen som presenteras nedan delas in under två underrubriker: Forskning kring 
läromedel och Forskning om ”de andra”.  

4.1. Forskning kring läromedel 
Forskningen kring läromedlens inflytande över undervisningen under 80- och 90-talen har 

sammanfattats av Boel Englund (1999). Studien visar att lärobokens inflytande är olika starkt och 

hur inflytandet ser ut varierar. Framförallt beror graden av inflytande på den undervisande läraren 

och i vilket ämne läroboken används. Störst påverkan på undervisningen har läroböcker i ämnen 

med mycket fakta, där teori har en central del och i ämnen där det finns en tydlig progression i 

ämnesstoffet som exempelvis engelska (Englund 1999, s. 330). Geografi är också ett ämne där 

läroboken används mycket. I en studie med tillfrågade mellanstadielärare tyckte nästan fyra av fem 

att läroböcker i geografi var viktiga medan bara en av fem tyckte desamma om läroböcker i 

samhällskunskap (Englund 1999, s. 333). Enligt Englunds studie är lärare framförallt beroende av 

läroboken vid val av ämnesstoff medan läromedlen har minst inflytande på valet av arbetssätt 

(Englund 1999, s. 331). Får läroboken stort inflytande över undervisningen minskar elevernas 

möjlighet att påverka (Englund 1999, s. 341). Att elever ska ges utrymme till inflytande står tydligt 

utskrivet i läroplanen och ger fler vinster som att få möjligheten att träna på argumentation, ta del 

av demokratiska principer samt förändra och stärka bilden av sig själv som en individ som kan 

påverka (Englund 1999, s. 343). Arbetet med en lärobok varierar inte bara i omfattning, det kan 

även ge skilda resultat i undervisningen. Läroboken får en positiv funktion om värderingar och 

ämnesinnehåll stämmer överens med läroplanens mål samt lärarens uppfattning om bra 

undervisning och ett relevant faktainnehåll. Funktionen kan dock ses som negativ om läroboken 

begränsar undervisningen, om läraren inte utför någon kritisk granskning av innehåll och dolda 

värderingar samt om läroboken hindrar läraren att anpassa undervisningen till elevers skilda behov 

och olika förutsättningar (Englund 1999, s. 340). Englunds studie visar att osäkerhet kan vara 

grunden till att lärare väljer att förlita sig så mycket på läroboken. En ökad säkerhet hos lärarna, 

framförallt när det gäller ämneskunskaper, skulle ge läraren större frihet och öka elevernas 

möjlighet till inflytande över undervisningen (Englund 1999, s. 344). 

 

Lärobokens inflytande över undervisningen undersöks även i Jörgen Mattlars avhandling 

Skolbokspropaganda? (2008). Till skillnad från Englund berör Mattlars avhandling det politiska 

inflytandet över läromedel och hur det svenska samhället framställs i läroböcker i svenska som 

andraspråk (Mattlar 2008, s. 11). Historiskt har läraren haft läromedel som verktyg för att förmedla 
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en viss ideologi till sina elever. Budskapet som förmedlades genom läromedel följde samhällets 

politiska förändring i stort. Tidigare resulterade den statliga kontrollen i att alla läroböcker innehöll 

budskap grundad på samma politiska ideologi. Efter att den statliga kontrollen togs bort finns inte 

längre något som hindrar olika intresseorganisationer att själva producera egna läromedel med 

annan ideologi än den dominerande ställningen i landet. Detta har exempelvis skett i muslimska 

friskolor där egna läroböcker om islam har producerats (Mattlar 2008, s. 36). Läromedel som 

produceras idag följer också till stor del den dominerande ideologin i landet. Läroboksförfattarna 

har naturligtvis ett inflytande över läromedlen men läroboksförlagen har också en viktig roll i den 

ideologi som förmedlas. Det är förlagen som anställer författarna och kan på så vis till stor del styra 

den politiska inriktningen. Till sist menar Mattlar att de ekonomiska faktorerna bakom 

läroboksproduktionen naturligtvis också påverkar vilka manus som förlagen i slutänden väljer att 

producera (Mattlar 2008, s. 37). 

 

Ett politisk inflytandet men även stereotypa framställningar av etniciteter kan identifieras med hjälp 

av Falk Pingels handbok UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision 

(2009) vilken även ger en international dimension till forskningsöversikten. UNESCO Guidebook 

on Textbook Research and Textbook Revision är en handbok som bland annat riktar sig till lärare 

som granskar och jämför läroböcker. Handboken syftar till att motverka fördomsfulla beskrivningar 

av olika kulturer, religioner och ”issues of national pride1” i läroböcker (Pingel 2009, s. 5). Pingel 

menar att läroböcker inte bara förmedlar kunskaper utan också befäster politiska och sociala 

normer som råder i ett samhälle. Geografi- och historieböcker speglar även traditioner som har 

formats i ett samhälle över tid och beskriver vilka vi egentligen är, vart vi kommer ifrån och varför 

vi bor där vi bor (Pingel 2009, s. 7). Pingel ger även en historisk tillbakablick då han beskriver 

tiden efter Kalla kriget och de nya möjligheter och utmaningar som finns i våra samhällen idag. 

Nya läroböcker och läroplaner kommer ständigt i länder som utvecklas mot demokratiska stater i 

bland annat Östeuropa. Utmaningarna ligger dock i den nationalism och främlingsfientlighet som 

breder ut sig, även i länder som sedan länge är demokratiska. Hur undviker läroböcker att förmedla 

dessa tankar till elever idag? Utmaningar som dessa anser Pingel är ständigt aktuella gällande 

dagens läromedel. Läroböckerna måste fortsätta granskas för att inte riskera att sprida stereotyper 

och en förvanskad syn på ”de andra” (Pingel 2009, s. 15). 

 

Forskningsfältet kring läromedel är brett vilket forskningsöversikten visar. Englund (1999) har 

undersökt fältet kring läromedlens inflytande över undervisningen och hur detta inflytande varierar 

beroende på både lärare och ämne. Mattlars avhandling (2008) berör istället de delar av 

forskningsfältet där det politiska inflytandet över läroböcker studeras. Majoriteten av läroböckerna 

 
1 Begreppet översätts inte då översättningsalternativet ”nationalism” klingar olika i olika länder. I Sverige har 
nationalism en negativ betydelse medan begreppet i andra länder inte är lika kontroversiellt betingat. 
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som produceras idag följer den rådande ideologin i samhället även om det finns en möjlighet att 

producera läroböcker med en annan politisk inriktning. Enligt Englund (1999) används läroböcker i 

stor utsträckning i skolorna och Mattlars studie (2008) visar att det politiska inflytandet fortfarande 

idag är betydande. Dessa resultat visar på vikten av medvetna och kritiska lärare som granskar 

läromedel vilket Pingels handbok (2009) kan användas till. På grund av det politiska inflytandet 

över läroböcker och den ökande nationalismen och främlingsfientligheten som råder idag är 

granskningen avgörande för sunda beskrivningar av ”de andra”. 

4.2. Forskning om ”de andra” 
Lena Olssons avhandling från 80-talet har varit betydelsefull för den senare forskningen kring 

geografiläromedel. I sin avhandling har Olsson analyserat de 150 mest använda geografiböckerna i 

den svenska skolan (Olsson 1986, ss. 14, 193). De analyserade böckerna användes i realskolan och 

på gymnasienivå mellan 1870-1985 (Olsson 1986, ss. 19, 193). Det långa tidsspannet innebär stora 

förändringar i samhället i stort och de mest relevanta presenteras i Olssons avhandling som en 

bakgrund till förändringarna som även syns i läroböckerna (Olsson 1986, s. 20). Avhandlingens 

fokus ligger i den uppdelning författarna gör när de beskriver olika kulturer och hur de olika 

kulturerna framställs i läroböckerna (Olsson 1986, s. 28). Olsson undersöker också frågan varför 

författarna uttrycker sig som de gör och menar att andra faktorer som geografiämnets vetenskapliga 

utveckling samt förändringar inom skolans organisation hjälper oss att förstå författarnas motiv 

(Olsson 1986, s. 28). Som en del i processen väljer Olsson att undersöka vilka ras- och 

nationsbeteckningar författarna valde att använda där neger är ett exempel (Olsson 1986, s. 27). 

Olsson redovisar också utdrag från utvalda läroböcker där läroboksförfattarna väljer kränkande och 

nedvärderande beskrivningar om etniska grupper. Ett exempel är en geografilärobok från 1946 som 

skildrar den etniska gruppen botokuder (Olsson 1986, s. 17) som var en indianstam i östra Brasilien 

(Nationalencyklopedin 2015a). Botokuder beskrivs som ”de minst utvecklade folk” och ”till det 

yttre mycket fula” (Olsson 1986, s. 17). En förändring som Olsson såg över tid var att antalet 

illustrationer som kartor, diagram och fotografier i geografiböckerna ökade med tiden vilket 

medförde att textmängden också minskade (Olsson 1986, s. 19). Bilder började förekomma under 

slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet visades fotografier i läroböckerna (Olsson 1986, s. 173). 

Fotografierna fick bland annat illustrera olika rasers och klassers utseende med tillhörande, ibland 

rasistiska bildtexter (Olsson 1986, ss. 174-181). Olsson betonar en bilds betydelse i läroböcker då 

det finns en risk att en bild som ska visa en hel kultur ger eleven en begränsad förståelse och 

påverkar inställningen till kulturen (Olsson 1986, s. 173). De slutsatser som Olsson presenterar i sin 

avhandling är bland annat en rangordning av kulturer där den västerländska kulturen värderas 

högst. Levnadsformer med fast bostad värderas högre än nomadkulturer, den vita rasen värderas 

högre än andra raser och kristendomen och framförallt protestantismen uppskattas mer än andra 
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religioner. Under mitten av 1900-talet beskrivs också andra värden som demokrati till skillnad från 

andra kulturers ”oordnade” former (Olsson 1986, s. 194). Andra faktorer som blir viktigare med 

tiden är kulturens tekniska utveckling. Erfarenheter från andra världskriget är en bidragande orsak 

till att de rasistiska uttrycken i geografiläroböckerna minskar under 1950-talet (Olsson 1986, s. 

195). Även om de flesta stereotypa beskrivningarna av kulturer försvinner under 50-talet finns 

fortfarande en ”stereotyp prägel” i läroböckerna kvar. Länder som traditionellt varit fattiga beskrivs 

fortfarande som det och den välutbildade delen av befolkningen beskrivs inte alls (Olsson 1986, s. 

196). 

 

Ett nära anslutande forskningsprojekt är Luis Ajagán-Lesters studie (1997) men till skillnad från 

Olsson ligger Ajagán-Lesters fokus på hur afrikaner söder om Sahara gestaltades i läse- och 

läroböcker i geografi mellan 1768-1920-talet. Många böcker som Ajagán-Lester analyserade var 

reseskildringar från dessa områden och i det analyserade materialet fanns även några historieböcker 

(Ajagán-Lester 1997, ss. 9, 13). Resultatet från studien visar att de studerade läse- och läroböckerna 

hade ett eurocentriskt perspektiv och innehöll jämförelser mellan väst och ”den vilda mannen”. 

Läroböckernas fokus låg i att studera skillnader mellan folkgrupperna snarare än att titta på 

likheter. Afrikaner beskrevs som vilda och hedniska till skillnad från de civiliserade och kristna 

européerna. Synen på Afrika och européernas resa dit förändrades med tiden genom att i de tidigare 

böckerna beskrivits som att européerna ”upptäckte” Afrika till att i senare läroböcker beskrivas 

som ”européernas möte med andra kulturer” (Ajagán-Lester 1997, s. 59). Genom dessa skillnader 

mellan beskrivningar av de olika kulturernas möte visar på att de ojämna maktförhållandena 

jämnades ut något. Böckerna beskrev olika raser där människor från samma ras hade gemensamma 

egenskaper och förmågor. Folkgrupper värderades olika och det germanska folket (européerna) 

ansågs ha rätt att utnyttja andra kontinenters naturtillgångar eftersom de ansågs vara den mest 

företagsamma rasen. Människorna som levde i dessa kontinenter ansågs inte ha samma förmåga att 

ta tillvara dessa resurser (Ajagán-Lester 1997, ss. 59-60). Trots rasistiska uttalanden i läse- och 

läroböckerna menar Ajagán-Lester att det fanns vissa kritiska röster mot dessa påståenden. Kritiken 

riktades till exempel mot utrotningen av Afrikas djurarter och mot slaveriet (Ajagán-Lester 1997, s. 

61). Slutligen menar Ajagán-Lester att texterna i de studerade böckerna många gånger 

reproducerades under flera decennier utan större förändringar (Ajagán-Lester 1997, s. 61) 

 

Ytterligare en avhandling som berör hur olika etniciteter framställs i läroböcker är Lena Molins 

avhandling Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins innehållsval (2006). Syftet med 

avhandlingen var att titta på geografilärares innehållsval och detta gjordes bland annat genom 

observation av geografilektioner på gymnasiet samt textanalys (Molin 2006, s. 17). Textanalysen 

gjordes av slumpvis utvalda geografiläroböcker från 1900-talets början och framåt (Molin 2006, s. 

85). 1868 publicerades Läsebok för folkskolan vilken användes i bland annat geografi. Läseboken 
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utsattes dock för kritik för dess patriarkala framtoning och nya läroböcker som Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige skriven av Selma Lagerlöf, publicerades och användes i skolorna. 

Även denna bok var präglad av lutherska och patriarkaliska tankegångar (Molin 2006, s. 189). 

Geografiböcker från början av 1900-talet rangordnade länder efter deras religion och den 

protestantiska kristendomen stod högst i kurs. Resultaten från Molins avhandling visar att alla de 

analyserade läroböckerna hade detta synsätt fram till 1960-talet. Då minskade det lutherska-kristna 

inflytandet över läroböcker i geografi och det var även då ämnet kristendom bytte namn till 

religionskunskap. Under 60-talet skedde också en förändring i den maktstruktur som fanns mellan 

människor med olika hudfärg då vitas dominerande ställning i världen tidigare hade beskrivits i 

läroböcker (Molin 2006, s. 190). Läroböckerna i geografi förmedlade fram till 60-talet ett tydligt vi 

och dem-perspektiv och redovisade exempel på olika raser. Bilder på människor med olika hudfärg 

presenterades i böckerna där människors yttre attribut beskrivs som ”rasmärken” vilka ansågs 

utmärkande och särskilde raser från varandra (Molin 2006, s 191). Stereotyper av folkgrupper och 

länder som läroböckerna förmedlade fanns både i bild och text och fanns även med i modern 

litteratur. ”I och med att texterna ärver varandra över tid byggs det in en omedvetenhet om 

texternas ursprungliga mening vilket bidrar till att gamla fördomar och traditionella könsroller 

skymtar fram även i nyskrivna läromedel i geografi.” (Molin 2006, s. 196). Trots de förändringar 

som skedde under 1960-talet fanns en förlegad syn kvar i geografiböcker ända fram till 1990. 

Uttryck som ras och religion som förklaring till länders olika utveckling förekom fortfarande 

(Molin 2006, s. 193). Än idag ligger fokus i läroböckerna på olikheter snarare än likheter mellan 

människor och länder och exotiska och ”främmande” bilder väljs gärna i beskrivningar om andra 

kulturer (Molin 2006, s. 197). Molin hävdar att det finns en risk att läroböcker reproducerar olika 

maktförhållanden som inte ifrågasätts utan ses som självklara. Exempelvis kan nationalistiska 

tankegångar som råder i ett samhälle bli det normala synsättet även i läroböcker (Molin 2006, s. 

188). 

 

Harald Runblom har i likhet med Molin studerat hur läromedel på gymnasiet och senare delen av 

grundskolan behandlar ämnet ”etnisk tillhörighet” (Runblom, 2006, ss. 1, 3). Runbloms studie är en 

underlagsrapport till Skolverket och innehåller en läroboksanalys av 24 böcker i samhällskunskap 

och historia (Runblom 2006, ss. 3, 11). Resultatet av studien är omfattande men här presenteras det 

material som mest berör syftet med min analys. Runblom konstaterar att det i de analyserade 

läroböckerna inte finns några stereotypa presentationer av etniciteter i varken bild eller text. 

Runblom fastställer alltså en stor skillnad mellan dagens läroböcker och de läroböcker som i början 

av 1900-talet var en del i den nationalistiska propagandan (Runblom 2006, s. 47). 

 
Hur det svenska samhället beskrivs i läroböcker i ämnet svenska som andraspråk har studerats i 

Jörgen Mattlars avhandling Skolbokspropaganda? (Mattlar 2008, s. 11). Avhandlingen nämndes 
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tidigare under ”Forskning om läromedel” men är även relevant i sammanhangen om ”de andra”. 

Vid beskrivningar av det svenska samhällets värden framkommer ett vi och dem-perspektiv då det 

som inte är typiskt ”svenskt” faller på beskrivningen av det icke-svenska. Resultaten från 

avhandlingen visar att det som framkommer som värden i det svenska samhället är rättvisa, 

jämställdhet och demokrati. Det svenska samhället har i modern tid präglats av fred och är idag ett 

sekulärt land (Mattlar 2008, s. 191). Läroböckerna beskrev ett homogent Sverige där mångfald inte 

ges utrymme (Mattlar 2008, s. 192) vilket följande citat visar: ”I det mångkulturella samhället 

försvagas inte vare sig den svenska självbilden eller värderingarna utan de förtydligas.” (Mattlar 

2008, s. 193). I kontrast till det som beskrivs som svenskt finns det ickesvenska och i förlängningen 

målgruppen för läroböckerna. I läroböckernas beskrivning av ett svenskt samhälle präglat av 

demokrati, jämställdhet, fred, ordning och vetenskap finns en motsats i ett samhälle präglat av 

diktatur, kvinnoförtryck, krig, kaos och okunskap. Genom att förmedla denna bild av det svenska 

samhället menar Mattlar att målgruppen för dessa läroböcker inte förväntas känna till eller dela 

dessa värderingar och detta bidrar till att upprätthålla ett vi och dem-tänkande i samhället (Mattlar 

2008, s. 193). Den mångfald som finns i målgruppen för läroböckerna valdes bort då ingen av de 

analyserade läroböckerna innehöll några inslag av målgruppens olika språk, kultur eller religion 

(Mattlar 2008, s. 195). Mattlar sammanfattar resultatet från läroboksanalysen med att materialet 

förmedlar låga förväntningar på mottagarna av läroböckerna vars innehåll ”är problematiskt vad 

gäller integration.” (Mattlar 2008, s. 196). 

 

Flera av de studier som presenterats ovan bekräftar bilden av att läroböcker ärver varandra och 

reproduceras utan större förändringar. Traditionella beskrivningar om länder och människor 

återkommer och förmedlar en förlegad syn på olika etniciteter. Beskrivningen om Sverige i 

läroböcker i svenska som andraspråk bidrog även den till ett vi och dem-tänkande trots goda 

möjligheter att förmedla en bild av Sverige som ett land präglat av mångfald. En positiv förändring 

presenterades dock i Runbloms underlagsrapport (2006) där han såg en stor skillnad mellan dagens 

läroböcker och läroböcker från början av 1900-talet. Enligt Runblom innehåller dagens läroböcker 

inte längre några stereotypa framställningar av olika etniciteter.  

 

Den forskning som presenterats ovan är studier gjorda på läroböcker framställda för äldre elever 

medan studier med fokus på yngre barns läromedel saknas. Syftet med min analys, att studera 

läroböcker skrivna för mellanstadiet, passar därför bra in i dagens forskningsläge. 
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5. Teori och centrala begrepp 

I läromedelsanalysen som följer finns vissa centrala begrepp som kan ha olika betydelse i olika 

sammanhang. Genom analysen kommer konstruktionen av olika sociala grupper studeras och 

genom mitt val av analysmetod har teori på sätt och vis redan valts. Kritisk diskursanalys (se vidare 

under rubrik 6.2) bygger på språkets makt över vår verklighetsuppfattning vilket alltså styr valet av 

teori. I uppsatsen kommer begreppet etnicitet användas trots att uppsatsen utgörs av en analys där 

människors utseende ligger till grund för analysen. Ras hade därför varit en alternativ utgångpunkt 

då begreppet under de senaste åren funnits med i diskussionerna om ett lämpligt sätt att uttrycka sig 

inom forskning kring diskriminering. Forskaren Tobias Hübinette diskuterar de fördelarna som 

finns med att införa begreppet ras inom forskningen då det många gånger är människors utseende 

och inte etnicitet som ligger till grund för orättvis behandling (Letmark 2013). Diskussionen är 

intressant men jag anser det dock för tidigt att grunda denna uppsats på begreppet ras och inte 

etnicitet då ras är så starkt förknippat med rasism och därför kräver stor försiktighet vid 

användning. Begreppen som tydliggörs nedan är etnicitet, läromedel, makt och push- pullteorin. 

5.1. Etnicitet 
Att dela upp människor i grupper har gjorts i alla tider och på olika sätt och etnicitet, ras, folk och 

kultur är exempel på sådana uppdelningar. Dessa begrepp har ett nära samband men har samtidigt 

olika betydelse och laddning. Ras är inte längre allmänt accepterat som begrepp men användes 

tidigare då mänskligheten delades in i fyra grundläggande raser. Anledningen till att begreppet inte 

längre används beror på den omöjliga gränsdragningen mellan de fyra raserna. De egenskaper som 

tidigare förknippades med olika raser kan inte heller längre accepteras då människors olikheter 

inom gruppen ofta är större än de olikheter som finns mellan grupper (Eriksen 1993, s. 13). I USA 

och Storbritannien används dock fortfarande race utan att vara ett politiskt laddat begrepp (Lange 

2013). I sökandet efter en definition av begreppet etnicitet förekommer ibland ”ett folk” men 

begreppet tolkas olika. Vissa antropologer ser ett folk som invånarna i ett land, andra att ett land 

består av flera folk och en tredje grupp att ett lands invånare är en del av en större grupp 

exempelvis ett engelsktalande folk (Eriksen 1993, s. 20). Begreppet kultur är inte lika omstritt då 

många antropologer idag är överens om att en kultur innefattar ”materiella ting, beteendemönster 

och tänkande” och kan enklast beskrivas som allt människan ”har, gör och tänker” 

(Nationalencyklopedin 2015b). Etnicitet är ett begrepp som idag används i svensk 

samhällsvetenskaplig forskning och är det begrepp som kommer användas här.  
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Etniska grupper och etnicitet är begrepp som blivit populära sedan 1960-talet. Det finns många 

försök till definitioner och gemensamma nämnare för de flesta är att det handlar om ”klassificering 

av människor” och ”grupprelationer” (Eriksen 1993, s. 12). Ordet etnicitet kommer ursprungligen 

från det grekiska ordet ethnos vilket i den gamla grekiskans användning syftade på en annan grupp 

människor. Ethnos användes alltså i beskrivningen av andra människor medan grekerna själva 

använde sig av ordet genos (släkte) när de talade om det egna folket (Nationalencyklopedin 2015c). 

Alla människor tillhör en etnicitet men i begreppet ligger inte en automatisk rangordning av 

människor utan relationen mellan olika etniciteter kan vara jämlik (Eriksen 1993, ss. 16, 19). 

Etniska grupper skiljer sig från varandra vilket förklarar behovet av en uppdelning. Människor med 

olika etnicitet har dock en relation med andra och har i vissa sammanhang skapats på grund av 

dessa kontakter. Den etniska gruppen finns till då den skiljer sig från andra etniska grupper 

(Eriksen 1993, s. 19). Jörgen Mattlar (2008) resonerar kring den ”tvingande etniciteten” där 

majoritetssamhället exempelvis kan diskriminera människor med en annan etnisk bakgrund genom 

att strukturer i samhället verkar mot personer med utländskt namn och utseende. Den tvingande 

etniciteten kan även ske inom den egna etniska gruppen där gruppens bästa prioriteras framför 

enskilda personers behov (Mattlar 2008, s. 42).  

 

Inom etnicitetsforskningen finns tre olika perspektiv; essentialism, konstruktionism och 

poststrukturalism (Wikström 2009, ss. 12-13). Enligt essentialismen är etnicitet något beständigt 

där människor föds till att tillhöra en viss etnicitet (Wikström 2009, s. 12). En persons geografiska 

härkomst bestämmer hennes etnicitet och förs sedan vidare från generation till generation 

(Wikström 2009, s. 33). Faktorer som språk och religion kopplas ofta till en viss etnisk grupp och 

genom att titta på dessa, delas människor in i olika etniska grupper (Wikström 2009, s. 12). Etnisk 

tillhörighet ses som något en person är och etniciteten blir därför en människas identitet (Wikström 

2009 ss. 13, 28). Kritik som riktas mot essentialismen berör det faktum att människor sorteras in i 

en etnisk grupp utan att de själva nödvändigtvis identifierar sig med den etniciteten (Wikström 

2009, s. 34). Det essentialistiska perspektivet har få förespråkare idag (Wikström 2009, s. 13). 

Enligt konstruktionismen är etnicitet något en människa erhåller genom socialisation med andra. 

Till skillnad från essentialismen är etnicitet inom konstruktionismen inget som kan fastställas 

endast genom språk och religion utan är något som en person formas till att tillhöra (Wikström 

2009, s. 12). Hur en människa identifierar sig själv blir här i stället en viktig del där etnisk 

tillhörighet inte ses som medfött utan som inlärda beteenden (Wikström 2009, ss. 13, 35). Inom 

konstruktionismen ses etnicitet som föränderlig i de sociala processer en människa ständigt ställs 

inför (Wikström 2009, s. 12). Att människor får nya influenser sker i större utsträckning idag då vi 

är mycket mer mobila än förr och kommer i kontakt med andra kulturer och etniciteter. Nya synsätt 

och vanor snappas upp vilket gör att etnicitet inte kan ses som ett statiskt tillstånd (Wikström 2009, 

s. 34). En etnisk grupp ser sig själv som annorlunda jämfört med andra grupper och just synen på 
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den egna etniciteten är här viktig. Hur grupper skiljer sig från varandra blir centralt men även att 

andra grupper accepterar en etnisk grupp som en etnicitet (Wikström 2009, s. 28). Maktaspekten är 

även viktig inom konstruktionismen då människor både delas in i grupper och delar in andra i 

grupper (Wikström 2009, s. 47). Konstruktionismen befinner sig någonstans mellan essentialismen 

och poststrukturalismen (Wikström 2009, s. 48). Poststrukturalismen (postkolonial teori) uppstod 

efter koloniseringen av länder i Afrika och Asien där det rådde en essentialistisk syn på olika 

folkgrupper. Kolonisatörerna befann sig i en maktposition gentemot det koloniserade folket. Denna 

syn kritiserades och poststrukturalismen växte fram (Wikström 2009, s. 37). Det 

poststrukturalistiska perspektivet ser på etnicitet som något som är ”socialt och språkligt 

konstruerat” (Wikström 2009, s. 13). Till och med begreppet etnicitet som sådant ifrågasätts då det 

bär arv från kolonisationens dagar. Etnicitet upplevs här som allt för fasta ramar där människors 

olikheter inom gruppen inte lyfts fram (Wikström 2009, s. 37). Här uppmärksammas skillnader 

mellan människor och hur dessa består över tid. Etnicitet ses som något som kan förändras och 

sättet vi uttrycker oss på när vi talar om folkgrupper blir viktigt. Olika konstruktioner kring etnicitet 

gör också makt till en central faktor där konstruktionernas konsekvenser diskuteras. Vem har 

makten att kategorisera en etnicitet?  (Wikström 2009, s. 13). Genom sättet vi benämner något 

konstrueras verkligheten. Det alternativa synsättet är att vi beskriver verkligheten med ord där 

fenomenet vi beskriver finns före benämningen. Poststrukturalismen hävdar inte att verkligheten 

inte finns innan vi sätter ord på den men den får ”social mening” när vi beskriver den med ord. 

Detta förklarar varför det har betydelse hur vi uttrycker oss när vi talar om olika folkgrupper 

eftersom olika uttryck har olika social mening. Sättet vi uttrycker oss på om andra etniciteter 

kopplas även samman med makt då förolämpande benämningar om andra etniska grupper används 

(Wikström 2009, s. 38). Poststrukturalismen har slagit sig in som en utmanare till essentialismen 

och konstruktionismen (Wikström 2009, s. 13).  

 

I den här läroboksanalysen faller valet på det poststrukturalistiska och de konstruktionistiska 

perspektiven då dessa perspektiv stämmer väl överens med valet av kritisk diskursanalys som 

analysmetod (se vidare under rubrik 6.2). Dessa perspektiv stämmer också överens med min egen 

syn på etnicitet där läroböcker bidrar till konstruktionen av etnicitet och makt och på så vis bidrar 

till bilden av den andra. Jag är dock medveten om att bilderna och texten i läroböckerna är fasta 

och utan möjlighet att uttala sig vilket gör att min tolkning av text och bild är det analysen baseras 

på. 

5.2. Läromedel 
En vid definition av läromedel är allt som används i undervisningen som syftar till att eleverna ska 

nå målen (Skolverket 2006, s. 9). Det väldigt vida begreppet läromedel har delats upp på olika sätt 
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för att ge en klarare bild av begreppets egentliga innebörd. I Skolverkets rapport om läromedel 

(2006) presenteras en uppdelning gjord av Folke Vernersson vilken grundar sig på 

samhällskunskapslärares användning av läromedel. Trots den begränsade bakgrunden till 

uppdelningen tycker jag ändå den tydliggör bilden av läromedlens stora variation även i andra 

ämnen. Vernersson presenterar fem kategorier där den första, verkligheten, inkluderar studiebesök 

men även inslag av lärarens och elevernas egna erfarenheter i undervisningen. Den andra kategorin 

är massmedia och kräver ingen vidare förklaring. Den tredje kategorin är AV-hjälpmedel 

(Skolverket 2006, s. 19) och Nationalencyklopedin (2015d) beskriver dessa som auditiva (via 

hörseln) och/eller visuella hjälpmedel som exempelvis datorer, bandspelare och blädderblock 

(Nationalencyklopedin 2015d). Den fjärde kategorin läromedel är läroböcker vilket presenteras mer 

utförligt nedan. Den femte och sista undergruppen till läromedel i skolan är fakta- och 

uppslagsböcker (Skolverket 2006, s. 19). Faktaboken är ett mellanting mellan skönlitteratur och 

lärobok och har ofta berättande inslag när den inriktar sig på yngre barn (Selander 1991, s. 25). På 

grund av det väldigt vida begreppet läromedel kommer jag att främst använda mig av det mer snäva 

begreppet lärobok. Läroboken är en undergrupp till läromedel (Skolverket 2006, s. 19) och är 

skriven för att användas i skolan. Lärobokens primära uppgift är att förmedla ett faktainnehåll 

anpassat till den åldersgrupp den är skriven för (Nordgren 2006, s. 179). Genom läroboken 

förmedlas också de värderingar som råder i samhället och det är dessa tankar om exempelvis 

demokrati och samhällets samlade bild av värdefull kunskap som samlas i läroplanen. Eftersom 

läroböcker speglar samhället är de också ett intressant historiskt tidsdokument (Nordgren 2006, s. 

180). Intresset för läroböcker är inget nytt utan har funnits ända sedan mitten av 1800-talet. Då 

diskuterades exempelvis språket i läroböckerna och begrepp som ”kärnfullt”, ”enkelt” och 

”lättfattligt” fanns med i diskussionerna redan då. Även idag är dessa begrepp aktuella och präglar 

fortfarande diskussioner som förs kring läroböcker (Melander 2003, s. 133). 

5.3. Makt 
Makt är ett begrepp som används i många olika sammanhang men all makt bygger på att människor 

sätts i ett system. Människor reduceras ner till en del av ett större sammanhang, som ett nummer i 

ett kösystem, där individen inte ses som viktig. Den som styr systemet har makt över de som ingår i 

det och människor i detta system kan behandlas olika. Fördelar kan delas ut till vissa utvalda där 

exempelvis ett guldkort gör att personer hamnar före i kön. I dessa system finns en hierarki mellan 

människor där gruppen utan guldkort tydligare utsätts för makten än gruppen med guldkort 

(Börjesson & Rehn 2009, s. 11). Maktsystemen varierar i storlek från mindre system som en taxikö 

till stora globala maktsystem som kapitalism (Börjesson & Rehn 2009, s. 12). Språket är ytterligare 

ett exempel på ett stort maktsystem där makt utövas genom sättet vi uttrycker oss på. Begrepp som 

”muslimsk terrorist” kan skapa fördomar och påverka vår bild av muslimer och islam negativt då 
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ordens laddning förändras (Börjesson & Rehn 2009, s. 18). Människor kan också utsätta andra för 

makt genom hot, våld och tvång men även genom de skillnader och uppdelningar vi gör. 

Dikotomier som kön och svenskar/invandrare är två exempel på uppdelningar som kan skapa 

maktordningar i samhället. En majoritet i ett land kan skapa en bild av ”den andre”, vilket i modern 

samhällsvetenskap beskrivs som en grupp människor som skiljer sig från den egna gruppen och 

beskrivs som främmande och annorlunda. Mot dessa grupper utövas makt på olika sätt och i de 

mest extrema fallen kan gruppen göras till ”icke-människor”. Detta flyttar gränsen för vad som 

anses vara acceptabelt och det totala maktutövandet, förnekandet av mänskliga rättigheter, kan vara 

ett faktum (Börjesson & Rehn 2009, ss. 12, 17). 

5.4. Push- pullteorin 
För att förstå migration och de krafter som ligger bakom används ofta push- och pullteorin som 

förklaringsmodell. Push-faktorer innefattar de omständighet i ursprungslandet som får en människa 

att flytta, som exempelvis ekonomi och politiska och sociala faktorer. Pull-faktorer är fördelar som 

lockar en människa att flytta till ett visst land som exempelvis arbetstillfällen och fred (Portes & 

Borocz 1989, s. 607). De fördelar och nackdelar en människa ser är individuella och beror på 

personens livssituation. För en förälder kan bra utbildningsmöjligheter ses som en pull-faktor 

medan en ensamstående person utan barn inte ser detta som viktigt (Lee 1966, s. 50). I denna teori 

tillkommer också hinder vilka kan variera i omfattning men den viktigaste och det mest studerade 

hindret är avståndet mellan ursprungslandet och det nya landet (Lee 1966, s. 51). 
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6. Metod och material 

Läroboksanalysen kommer behandla avsnitten som beskriver Nordamerika och USA i sex 

geografiböcker för mellanstadiet. Den kritiska diskursanalysen kommer fungera som metod vid 

analysen. 

6.1. Diskursanalys 
”Den [diskursen] bygger på uppfattningen att hela vårt förhållande till verkligheten uttrycks genom 

diskurser, och att diskursen så starkt styr vår verklighetsuppfattning att vi är fångade i den.” 

(Nationalencyklopedin 20015e). Som människor ingår vi i flera olika diskurser 

(Nationalencyklopedin, 2015e) och olika diskurser har olika innehåll. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) menar att målet med diskursanalysen är att uppfatta omvärlden och uppmärksamma 

diskursens sociala följder (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 138). Vid diskursanalyser är inte 

målet att se bortom diskursen eftersom den verklighet vi ser alltid finns inom en diskurs. Det är 

dock svårt att granska diskurser vi själva tillhör då sanningar vi ser som självklara är just det som 

ska granskas (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28). 

6.2. Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysens syfte är att studera hur diskurser och sociala strukturer samverkar 

(Bergström & Boréus 2012, s. 376). Syftet är också att belysa ojämlika maktförhållanden för att 

istället skapa ett mer jämlikt samhälle. Den ojämna maktfördelningen kan ses mellan klasser, kön 

och mellan majoritet och minoritet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). Det finns flera olika 

varianter av kritisk diskursanalys men jag kommer använda Norman Faircloughs modell. 

Faircloughs syn på diskurser är att dessa både förändrar omvärlden genom kunskap, sociala 

relationer och maktförhållanden men även förändras genom omvärlden och andra diskurser. 

Diskurser påverkar alltså varandra (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 71). Fairclough har tagit 

fram en tredimensionell modell som kan användas i den kritiska diskursanalysen (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 74). Väljs den kritiska diskursanalysen som metod behöver inte alla 

steg och metoder gås igenom och användas. Den som gör textanalysen kan utifrån sin 

forskningsfråga avgöra vilka delar som bäst lämpar sig som metod för att nå det önskvärda 

resultatet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 81). Faircloughs modell omfattas av tre delar 

vilka presenteras separat nedan.  
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Textanalys 

Den första delen inom Faircloughs tredimensionella modell är en analys av texten (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 74). Textanalysens fokus ligger på textens språkliga uppbyggnad 

genom ordval och grammatik (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75). Vid analys av en text kan 

följden av olika grammatiska val urskiljas. Producenten av texten kan exempelvis uttrycka sig 

”eleverna på skolan får inte nya läroböcker” där agenten, i det här fallet rektorn, utelämnas. 

Rektorn som fattar detta beslut lämnas alltså utanför och kan inte ställas till svars. Skulle 

producenten av texten istället skriva ”rektorn har beslutat att eleverna inte får nya läroböcker” läggs 

fokus i stället på agenten (rektorn) som kan ställas till svars för sitt beslut. Ett annat grammatiskt 

val som kan analyseras genom kritisk diskursanalys är modalitet. Modalitet betyder ”sätt” och 

påverkar diskursens konstruktion både genom sociala relationer och vilken kunskap som 

presenteras i texten. Genom att presentera ett påstående på olika sätt kan konsumenten uppfatta 

olika grad av säkerhet. Uttrycker sig producenten ”höga ljudnivåer i klassrummet påverkar elevers 

studieresultat negativt” ses informationen som en odiskutabel sanning medan ”höga ljudnivåer i 

klassrummet kan påverka elevers studieresultat negativt” är information som inte presenteras med 

lika stor säkerhet. Modaliteten mellan olika diskurser skiljer sig åt och beror på vad som vill 

uppnås. Läroboksförfattaren vill lägga fram sin information med stor säkerhet utan att 

konsumenten ska behöva känna osäkerhet inför vad som är sant och inte. Inom mindre officiella 

diskurser som exempelvis chattar kan ”ganska”, ”typ” eller ”liksom” användas vilket inte ger 

samma säkerhet. I chattdiskursen är dock inte det primära målet att framföra säkra påståenden 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 87-88). Genom kritisk diskursanalys enligt Faircloughs 

modell kan granskaren studera det som står explicit i texten och det som läses mellan raderna 

(Bergström & Boréus 2012, s. 376).  

 

Diskursiv praktik 

I den diskursiva praktiken tas hänsyn till de diskurser som påverkar både produktionen och 

konsumtionen av den aktuella texten. Här blir alltså läsarens förkunskaper viktiga i tolkning av 

texten. Även olika texters genrer får betydelse då producenten av texten använder existerande 

genrer i skapandet av texten och konsumenten sin förkunskap om genrer för att tolka texten 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75). Personer med olika erfarenheter och förkunskaper som 

läser en text kommer alltså tolka texten olika och detta kan studeras genom en kritisk diskursanalys 

(Bergström & Boréus 2012, s. 377).  

 

Social praktik 

Den tredje delen i Faircloughs tredimensionella modell belyser de sociala aspekterna i bild och text 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74). I den sociala praktiken fastställs vilka diskurser den 

diskursiva praktiken ingår i. Här undersöks också om traditionella maktstrukturer vidmakthålls i 
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text och bild eller om de bidrar till någon form av förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s. 90). Med begreppet diskursordning förklara Fairclough vikten av att studera den diskursiva 

praktiken i relation till andra närliggande diskurser. Andra diskurser som måste finnas i analysen är 

konkurrerande diskurser som påverkar den aktuella diskursen. Även andra diskurser som inte 

konkurrerar med den ursprungliga diskursen men som ändå påverkar måste också beaktas 

(Bergström & Boréus 2012, s. 377).  

 

I läroboksanalysen som följer kommer delar ur den kritiska diskursanalysen väljas ut och kommer 

även att kompletteras med ytterligare faktorer i den lingvistiska analysen hämtat från docent 

Monica Reichenberg (2008). Reichenberg resonerar kring läroboksförfattares möjligheter att välja 

olika sätt att skriva en lärobok. Ett sätt är att använda författarens ”röst” där författaren har en 

dialog med läsaren och detta berättarsätt finns exempelvis i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige men även i läroböcker från 2000-talet (Reichenberg 2008, ss. 17, 

22). Genom denna metod kan författaren uppmuntra läsaren till reflektion under läsningen 

(Reichenberg 2008, s. 24). Enligt Reichenberg är det inte bara författarens röst som kan urskiljas i 

läroböcker utan även huvudpersoner som tänker högt eller samtalar med någon annan karaktär i 

den berättande faktatexten (Reichenberg 2008, s. 20). Den lingvistiska analysen kommer bestå av 

en studie av agent, modalitet samt författarens röst. Den sociala praktiken i den kritiska 

diskursanalysen kommer att studeras genom analysens samhällsperspektiv. Den diskursiva 

praktiken har redan berörts i den inledande delen genom diskussion om läromedel som genre men 

kommer inte behandlas djupare i analysen. Bilderna kommer endast analyseras genom att 

konstatera vilka människor som syns på bilderna och i vilket sammanhang de presenteras. 

6.3. Urval 
De läroböcker som kommer analyseras är alla läroböcker i geografi för mellanstadieelever. Urvalet 

grundandes på utbudet på Uppsala universitets bibliotek samt kriteriet att de skulle innehålla ett 

avsnitt om Nordamerika och/eller USA.  

 

Länder i världen (1995) Sue Grabham red. Svensk översättning: Monica Svedberg 

Geografi Världen (1997) Katarina Olsson och Ingrid Åsgård 

Geografi! Världen (1998) Lars-Erik Berg och Bengt Nilsson 

Boken om världen (2003) Stina Andersson och Karin Åström 

Geografi Världen (2005) Katarina Olsson och Ingrid Åsgård 

Koll på Världen (2009) Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson och Lena Molin 

Geografi Världen (2005) är en uppdaterad upplaga av Geografi Världen (1997) av samma 

författare.  
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7. Analys 

Den kritiska diskursanalysen kommer beröra de delar av texten och de bilder som beskriver och 

porträtterar svarta och vita människor i avsnitten om USA och Nordamerika. Resterande innehåll i 

avsnitten kommer alltså inte att analyseras. Målet med analysen är inte att analysera varje bok för 

sig då intresset snarare ligger i att upptäcka drag i svenska läroböcker i geografi och hur dessa 

framställer människor med olika etnicitet. Under den första genomläsningen av materialet 

framträdde tre tydliga teman i läroböckerna där de flesta hade ett liknande innehåll. 

Analysmaterialet delas därför in i dessa tre kategorier baserat på läroböckernas innehåll; 

Européernas ankomst till USA/Nordamerika, De svartas ankomst till USA/Nordamerika och 

Socioekonomiska villkor i USA idag. Läroböckerna som analyseras har olika omfång och denna 

variation medför naturligtvis ett varierande innehåll. Sidantalet varierade från tre till tolv sidor och 

majoriteten hade ett omfång på sex till tio sidor. 

7.1. Européernas ankomst till USA/Nordamerika 
Samtliga böcker beskriver européernas ankomst till USA/Nordamerika. En bok redogjorde också 

för européernas första försök att erövra Nordamerika genom de nordiska vikingarna. Detta skedde 

för 1000 år sedan men befolkningen i Nordamerika försvarade sitt land och vikingarna fick ge upp 

och vända åter (Olsson & Åsgård 1997, s. 74). De resterande läroböckerna väljer istället att inleda 

den historiska beskrivningen med Columbus resa till Amerika. Beskrivningen om vikingarnas 

misslyckande ger en sammantagen uppfattning om ett utjämnande av maktförhållandet mellan 

européerna och indianerna eftersom makten under århundradena som följer helt faller på 

européerna. Det var under slutet av 1400-talet som Christoffer Columbus planerade en resa till 

Indien men istället landsteg i Amerika (Olsson & Åsgård 1997, s. 74). Européerna skulle nu lyckas 

bättre i sin erövring och läroböckerna beskriver hur européer kom till Amerika och trängde undan 

indianerna som redan bodde där (Olsson & Åsgård 1997, s. 75; Berg & Nilsson 1998, s. 76; 

Andersson & Åström 2003, s. 110; Olsson & Åsgård 2005, s. 81; Haraldsson, Karlsson & Molin 

2009, s. 111). Länder i världen (1995) skiljer sig dock från resten och nämner inte att européerna 

tog över indianernas mark, bara att de kom till Nordamerika (Conolly, Mason, Muirden, Sonntag, 

Steele & Thomas 1995, s. 116). Det faktum att européernas förtryck av urinvånarna döljs visar på 

ett tydligt eurocentriskt perspektiv i läroboken då den inte visar någon förståelse för de 

maktförhållanden som koloniseringen utgjorde. Avsnittet om USA i denna lärobok omfattas av sex 

sidor så ett begränsat omfång i boken kan inte ses som förklaring till detta val. Européernas intåg i 

Nordamerika innebar fördrivning av indianer och deras rätt till mark förnekandes. Invandrarna 
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förde också med sig sjukdomar som indianerna smittades av och många indianer dog till följd av 

dessa sjukdomar (Haraldsson, Karlsson & Molin 2009, s. 111). Böckerna beskriver också att det 

förekom många strider mellan indianerna och ”de vita” vilka européerna oftast vann. Anledningen 

till de vitas överlägsenhet beskrivs i en bok bero på bättre vapen och att de var fler till antalet (Berg 

& Nilsson 1998, s. 76).  

 

Läroböckerna nämner olika push- och pullfaktorer (Portes & Borocz 1989, s. 607) som bidrog till 

att européerna lämnade sina hemländer och begav sig över Atlanten till Nordamerika. Under 1500-

talet skedde en större utvandring från Europa jämfört med tidigare med push-faktorer som 

förföljelse på grund av människors åsikter och religion. De första européer som kom till 

Nordamerika hade det dock gott ställt och vissa var adelsmän. Nordamerika var under den här tiden 

en koloni till olika länder i Europa och en pull-faktor som lockade adelsmän till Nordamerika var 

att det engelska kungahuset delade ut land till adelsmän som flyttade dit (Olsson & Åsgård 1997, s. 

75). Européernas bild av Nordamerika och deras förhoppningar om ett bättre liv visar på andra 

pull-faktorer som läroböckerna beskriver. Under 1800-talet fortsatte människor att emigrerade till 

USA som var ett möjligheternas land där människor ville ”söka lyckan” (Berg & Nilsson 1998, s. 

76) och såg en chans att skapa sig ett bättre liv (Olsson & Åsgård 1997, s. 75). USA var ”det 

förlovade landet” och Frihetsgudinnan restes för att påminna om tiden då européerna kom till USA 

för att leva ett liv i frihet (Olsson & Åsgård 1997, s. 75). En lärobok tar upp fenomenet om den 

amerikanska drömmen: ”USA var frihetens land där alla var välkomna, alla religioner tillåtna och 

alla fick chansen att förverkliga sina drömmar.” (Andersson & Åström 2003, s. 115). Sverige var 

ett fattigt land vilket ledde till att en miljon svenskar flyttade från de svåra förhållandena i Sverige 

och utvandrade till Amerika (Olsson & Åsgård 2005, s. 81; Olsson & Åsgård 1997, s. 75). Den 

växande befolkningen i hemlandet gjorde det omöjligt för alla att få ta del av odlingsbar jord och 

på så vis kunna försörja sig och sin familj. Inte heller fabrikerna som blev fler och fler under slutet 

av 1800-talet kunde täcka den stora arbetslösheten (Olsson & Åsgård 1997, s. 75). Som en kontrast 

till den dåliga jorden i Europa nämns USA:s bördiga jord som en pull-faktor i en av läroböckerna 

(Olsson & Åsgård 2005, s. 81). I Nordamerikas södra delar började européerna odla bomull och 

tobak och de flesta läroböcker visar på européernas makt genom att beskriva hur slavar 

importerades från Afrika (Andersson & Åström 2003, s. 116; Olsson & Åsgård 2005, s. 81). 

Läroböckerna behandlar push- och pullfaktorer olika och vissa böcker förmedlar framförallt 

antingen pull- eller push-faktorer som motiv till att européerna valde att flytta till Nordamerika. 

Två böcker väljer dock endast att konstatera att européerna utvandrade till Nordamerika utan att ge 

någon förklaring varför. En lärobok beskriver de möjligheter som fanns i USA medan push-

faktorer som bidrog till att européerna flyttade inte behandlas i samman omfattning (Andersson & 

Åström 2003, s. 115). Liknande beskrivningar finns i Geografi! Världen (1998) där situationen 

beskrivs från ett amerikanskt perspektiv (Berg & Nilsson 1998, s. 76). Andra läroböcker har ett 
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annat fokus där situationen i Europa beskrivs mer utförligt vilket ger en annan bild av 

händelseförloppet. I dessa böcker finns dock även andra inslag med ett fotografi av 

Frihetsgudinnan som restes för att påminna om att européerna kom till USA för att leva i frihet 

(Olsson & Åsgård 1997, s. 75; Olsson & Åsgård 2005, s. 81). Läroböckernas olika fokus gör att 

synen på européerna skiljer sig åt. Några böcker ger en bild av européerna som människor med 

stark inre drivkraft och initiativförmåga som flyttar till ett land med bättre möjligheter, trots den 

smärta och sorg som resan måste inneburit. Andra böcker ger i stället ett offerperspektiv till 

historien där européerna tvingades flytta för att överleva. Maktaspekten skiljer sig åt då ett folk 

som beskrivs ta eget initiativ att flytta ges en större makt än flyktingar som är offer för situationen. 

 

Många européer tvingades alltså att flytta från sina hemländer, från en tillvaro med lite makt till 

den totala motsatsen. Européernas makt i Nordamerika beskrivs genom att de tvingar bort 

indianerna och genom deras import av afrikanska slavar. Trots den korta beskrivningen av de 

nordiska vikingarnas misslyckade erövring i en av böckerna framkommer en tydlig ojämlikhet i 

maktfördelningen historiskt sett. Både indianer och afrikaner framstår som maktlösa inför 

européernas framfart. Ett undantag i beskrivningen om européer och indianer kan ses i Boken om 

världen (2003). De andra böckerna är långt ifrån de nationalistiska beskrivningarna som tidigare 

förekom i svenska läroböcker men ändå ses beskrivningarna i Boken om världen (2003) som mer 

nyanserad. Här skildras historien genom att både indianerna och nybyggarna försökte fördriva 

varandra. Det är alltså inte någon etnicitet som framstår som god. De vita hade större makt och 

bättre vapen och lyckades därför till slut besegra indianerna. Det ojämna maktförhållandet mellan 

nybyggarna och indianerna berodde också, enligt denna lärobok, på möjligheten att kunna köpa 

mark av staten. Den historiska skillnaden i makt framgår alltså tydligt i texten men sättet 

nybyggarna beter sig på romantiseras inte utan framstår istället som osunt och aggressivt 

(Andersson & Åström 2003, ss. 108-110). Genom denna beskrivning visar författarna att de värnar 

om de förtrycktas rätt till erkännande i efterhand. Som en kontrast till de sakliga beskrivningarna av 

européer och indianer i Boken om världen (2003) presenteras här en dialog mellan två personer i 

Geografi! Världen (1998). Personerna som för dialogen är Michail och Camilla och samtalet 

handlar om deras kunskaper om Amerika och dialogen motiveras eller kommenteras inte i övrigt i 

texten. Michail frågar Camilla om hon vet vad Eldringen är för något. Camilla svarar ”När 

nybyggarna satte sina vagnar i ring för att skydda sig mot indianerna?”. Michail förklarar då för 

Camilla att Eldringen har med vulkaner att göra (Berg & Nilsson 1998, s. 72). Varför väljs detta 

svar i konversationen när indianer inte alls har med sammanhanget att göra? Användningen av 

begreppet ”skydda sig” ger en bild av oskyldiga, passiva européer men varför beskrivs indianerna 

som de aktiva i stridigheterna när det i själva verket var de vita som kom till Nordamerika och tog 

över indianernas land? Läsaren får här en bild av de goda och fredliga européerna och de 

aggressiva indianerna. Camillas kommentar lämnas helt okommenterad förutom att Michail rättar 
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Camilla och talar om att Eldringen egentligen handlar om vulkaner. Detta visar på att indianernas 

perspektiv väljs bort till förmån för en beskrivning utifrån européernas synvinkel och i 

förlängningen de vita majoritetselevernas perspektiv. 

 

Ett par böcker beskriver USA:s odlingsbara mark vilket är en av landets naturrikedomar. USA är 

ett ”mycket betydelsefullt jordbruksland” och författarna till boken Geografi! Världen (1998) 

förklarar detta med att de första vita invandrarna började odla marken (Berg & Nilsson 1998, s. 

76). Indianernas långa jordbrukstradition (Nationalencyklopedin 2015f) nämns dock inte vilket 

tydligt ger européerna äran för landets framgångsrika jordbruk och visar exempel på ett 

eurocentriskt perspektiv. Geografi Världen (1997) beskriver händelseförloppet annorlunda genom 

att européerna mer offensivt tog för sig av kontinentens stora naturtillgångar (Olsson & Åsgård 

1997, s. 74). Sådana här små detaljer ger olika intryck och äran och skulden fördelas olika bara 

beroende på dessa korta formuleringar. Indianerna, som också har en lång jordbrukstradition, 

nämns inte i någon av böckerna men intrycket läsaren får av européernas framfart skiljer sig åt på 

grund av de olika beskrivningarna av situationen. Gällande maktaspekten framstår de vita som 

starka och mäktiga med en kultur som tidigt kommit långt i sin utveckling, både när det gäller 

jordbruk och vapen som beskrevs tidigare. Boken om världen (2003) skiljer sig från resten genom 

att fokusera på naturen och på indianernas och européernas olika syn på naturen och på de resurser 

den ger oss. I inledningen finns ett avsnitt om Amerikas första invånare, indianer och inuiter. Dessa 

folkgrupper beskrivs ha ett annat förhållningssätt till naturen jämfört med oss västerlänningar. ”Vi 

fostras till att tro att vi kan tvinga naturen att tjäna oss. De menar i stället att det är godheten hos 

naturen och de gåvor naturen ger oss som gör att vi kan överleva.” (Andersson & Åström 2003, s. 

108). En sida i boken utgörs av en tecknad serie om livet på prärien vilket också visar exempel på 

en variation av genre i läroböckerna. I serien beskrivs förändringarna som skett från 1500-talet till 

1900-talet. Till en början jagade indianer bufflar med pil och båge och bufflarna gav indianerna allt 

de behövde som mat, kläder och ben som användes till verktyg. Under mitten av 1800-talet köpte 

européer upp präriemark från staten och indianerna som försökte driva bort nybyggarna, fördrevs 

istället själva från sitt land. Följden blev att bufflarna på prärien nästan utrotades på grund av 

nybyggarnas skjutvapen. Nybyggarna blev sedan cowboys under 1900-talet, de födde upp kor och 

började bruka marken (Andersson & Åström 2003, s. 110). Att bisonoxen nästan utrotades och idag 

är fridlyst beskrivs igen senare i boken i ett avsnitt som enbart handlar om bisonoxen. Detta avsnitt 

innehåller också ett annat typ av berättande än de i läroböckerna vanligt förekommande kategoriska 

påståendena där fakta förmedlas med stor säkerhet. Bisonoxen beskrivs på en sida och inleds med: 
Det lät som åska. Åska som kom närmare och närmare. Sedan ett stort moln av 

damm och ett framvällande hav av mörka, panikslagna djur. Bison, den 

nordamerikanska präriens motsvarighet till gnuerna på savannen, fanns förr i 

miljoner på prärien i Nordamerika. Omkring 60 miljoner bisonoxar betade på de 

stora grässlätterna och höll markerna öppna. (Andersson & Åström 2003, s. 120) 



 
 

25 

 

Avsnittets inledning bjuder in läsaren på ett annat sätt än faktatexten gör i övrigt då spänningen och 

nyfikenheten hos läsaren ökar. Denna lärobok problematiserar alltså de vitas påverkan på både 

naturen och deras fördrivning av indianer. Indianernas och inuiternas förhållande till naturen 

framstår i texten som sundare än västerlänningars förhållningssätt. Även den tecknade serien 

problematiserar de vitas erövring av land och deras utrotning av bufflar. När indianerna levde på 

prärien får läsaren intrycket av att livet för både indianer och bufflar fungerade bra. Indianernas 

sunda syn på naturen blir här tydlig då de levde i symbios med naturen till skillnad från 

nybyggarna. Indianerna jagade förvisso bufflar under 1500-talet men med det måttligt effektiva 

vapnet pil och båge. En annan bok nämner också européernas närmaste utrotning av bisonoxarna i 

Nordamerika då det från början fanns miljontals bisonoxar på prärien men att det idag är odlad 

mark (Olsson & Åsgård 2005, s. 76). I samma bok finns en bild som föreställer en indian som 

levde på 1800-talet och bildtexten beskriver situationen då ”Många av hans folk dog när de vita 

började döda bisonoxar och nästan utrotade dem.” (Olsson & Åsgård 2005, s. 80). En liknande 

beskrivning finns också i den tidigare upplagan av samma författare (Olsson & Åsgård 1997, s. 74). 

 

Många böcker berör USA:s invånare idag då USA är ett land med många nationaliteter som till stor 

del beror på den historiska invandringen. De flesta invånarna i USA har förfäder som invandrade 

till Nordamerika för några hundra år sedan (Andersson & Åström 2003, ss. 114-115) och många är 

ättlingar till européer eller till slavar som fördes dit från Afrika (Haraldsson, Karlsson & Molin 

2009, s. 111). Ett undantag finns i boken Länder i världen (1995) där ett uppslag behandlar USA:s 

invånare och avsnittet inleds med en beskrivning om att människor från hela världen har kommit 

till USA med en önskan om ett nytt liv. Andra folkgrupper än européer som till exempel urinvånare 

och mexikaner behandlas i detta avsnitt medan den vita befolkningen beskrivs kortfattat. På 

uppslaget finns dock en bild på en cowboy med bildtexten ”Den amerikanska cowboyen har blivit 

en legend. Dagens cowboyer arbetar på stora boskapsrancher. De uppträder ofta på rodeoshower 

och visar vad de kan.” (Conolly et al. 1995, s. 116). Deras livsstil upplevs som ”exotisk” och de 

flesta vita amerikaner är inte cowboys och därför representerar inte bilden på cowboyen 

majoriteten av de vita amerikanerna idag. Läromedelsanalysen visar att den vita befolkningen inte 

behandlas på samma sätt som de andra etniciteterna, vilket kan förstås som att de vita utgör själva 

normen. En beskrivning om den delen av befolkningen ses som överflödig då det är majoritetens 

perspektiv. 
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Figur 1, Berg & Nilsson (1998, s. 76) 

En bild som valdes ut för analys är ett fotografi som finns intill ett stycke med rubriken ”Frihetens 

land?” i Geografi! Världen (1998). Stycket handlar om att de människor som invandrade till USA 

såg landet som ett frihetens land där de planerade för ett bättre liv. På fotografiet finns ett femtontal 

personer som ligger och solar på ett tak. Människorna ser ut att ha det gott ställt och alla hur ljus 

hudfärg. Det finns ingen bildtext eller annat motiv till valet av bild (Berg & Nilsson 1998, s. 76). 

Eftersom bilden saknar bildtext kan motivet endast spekuleras kring och en tolkning av bilden är att 

den symboliserar frihet. Människorna ser obekymrade ut med en vacker utsikt över skyskrapor och 

vatten längre bort. Människorna på bilden är lediga och har eventuellt semester vilket också 

symboliserar en typ av frihet. Fotografiet visar välbärgade personer som har råd att ligga på ett 

lyxigt tak och sola, de har råd att ta ut semester och kanske resa till USA från andra länder men 

bilden kan ifrågasättas då ingen av personerna på bilden är färgad. Fotografiet bidrar till bilden av 

vita personer som de välbärgade i samhället då afroamerikanerna lyser med sin frånvaro. Bilden 

skapar en hierarki mellan svarta och vita eftersom det endast är de vita som framställs ha detta 

privilegium. 

 

De korta beskrivningarna av en lång historisk period bidrar naturligtvis till en förenkling av texten. 

Ett exempel är valet att inte reda ut begreppen USA och Nordamerika utan förenklingar används 

istället som ”Till sist segrade engelsmännen och det vi idag kallar USA och Canada blev brittiska 

kolonier.” (Andersson & Åström 2003, s. 109). Ett annat exempel är Columbus misslyckade resa 

till Indien: ”Men fartygen stötte på okänt land. Det var den nordamerikanska kontinenten […]” 

(Olsson & Åsgård 1997, s. 74). Columbus landsteg i Västindien (Nationalencyklopedin 2015g) 

men eftersom Västindien är en del av Nordamerika (Nationalencyklopedin 2015h) är beskrivningen 

inte felaktig utan visar enbart på en förenkling av faktainnehållet. Ett annat exempel kan dock 

skapa förvirring då USA inte fanns under de första århundrandena som slavhandeln bedrevs. 

”Människor från hela världen har flyttat till USA för att börja ett nytt liv. En stor del av 

befolkningen kom med slavskepp från Afrika.” (Conolly et al. 1995, s. 116). 
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Européernas invandring till Nordamerika nämns i alla analyserade läroböcker dock nämns inte 

fördrivningen av indianer i en av böckerna. Orsaken till att européerna invandrade till Nordamerika 

förklaras på olika sätt då vissa beskrivningar fokuserar på det goda med det nya landet och andra på 

européernas svårigheter i hemlandet. Bilden som läsaren får av de invandrande européerna 

påverkas av dessa val och skiftar från ett folk med stor initiativförmåga till ett folk som är offer för 

svårigheter i hemlandet. Författarna lyckades även olika bra i att ge nyanserade beskrivningar av 

indianer och européer där indianer i några böcker beskrivs som de mest aktiva i striderna medan 

andra förmedlar en bild av två stridande grupper.  

7.2. De svartas ankomst till USA/Nordamerika 
 
De svartas ankomst till Nordamerika beskrivs endast kortfattat i samtliga läroböcker vilket visar att 

slavhandeln är en händelse som traditionellt sett ingår i historieämnet. Även om läroböckerna har 

de korta beskrivningarna gemensamt finns det variationer i hur själva slavhandeln beskrivs och hur 

detaljerade dessa beskrivningar är. I läroboken Länder i världen (1995) tas slavhandeln upp i en 

mening i samband med att människor från hela världen har flyttat till USA. Jazztraditionen 

skapades av svarta i sydstaterna och illustreras med en tecknad bild av tre musicerande män med 

afrikansk bakgrund.  

 
Figur 2, Conolly et al. (1995, s. 116) 

Läroboken beskriver slavhandeln mycket kortfattat men eftersom läroboken endast beskriver 

invånarna i USA på ett uppslag och att uppslaget mestadels fylls med bilder är detta förståeligt. 

Musikgenren jazz beskrivs i bild och text och jazzen var en positiv konsekvens av de svartas 

ankomst till USA (Conolly et al. 1995, s. 116). I de flesta böckerna beskrivs européerna som 

agenten bakom slavhandeln. Ett exempel är hämtat från Geografi Världen (1997) ”Plantageägarna 

importerade slavar från Afrika, som fick sköta det tunga arbetet i hettan på fältet.” (Olsson & 

Åsgård 1997, s. 75). Undantag finns dock i två böcker vilka endast beskriver slavarnas ankomst till 

Nordamerika och här är ett exempel ”En stor del av befolkningen kom med slavskepp från Afrika.” 
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(Conolly et al. 1995, s. 116). I läroboken är citatet den enda meningen som berör slavhandeln i 

USA vilket medför att läsaren inte får kunskap i vilka som bedrev slavhandeln. 

 

Olika formuleringar i läroböckerna ger olika tolkning av texten och formuleringar som att 

européerna ”importerade” slavar för tanken till transport av varor (Olsson & Åsgård 1997, s. 75; 

Olsson & Åsgård 2005, s. 81). Slavhandeln visar exempel på total maktutövning där en etnisk 

grupp gör en annan grupp till icke-människor (Börjesson & Rehn 2009, s. 17). Slavarna sågs inte 

längre som människor utan som varor som köptes och såldes, en bild som även bekräftas i Boken 

om världen (2003) där européerna beskrivs köpa slavar från Afrika (Andersson & Åström 2003, s. 

116). I andra beskrivningar av slavhandeln framgår inget inslag av tvång vilket gör att en 

konsument av texten som inte känner till historien kan tolka slavhandeln som närmast frivillig. ”En 

stor del av befolkningen kom med slavskepp från Afrika.” (Conolly et al. 1995, s. 116). I Geografi! 

Världen (1998) finns ett stycke med rubriken ”Lika rättigheter” och där förklaras de svartas svåra 

situation idag med att deras förfäder kom dit som slavar. ”Att de svarta i USA fortfarande har det 

besvärligt är kanske inte så konstigt. Deras förfäder kom inte till Amerika för att finna lyckan. De 

kom dit som slavar.” (Berg & Nilsson 1998, s. 76). Informationen i texten framförs som ett 

kategoriskt påstående och innehåller generaliseringar. Formuleringen ”kom dit” ger ytterligare ett 

exempel på formulering som ger intrycket av frivillighet från slavarnas sida. Den svåra situationen 

för slavarnas ättlingar idag beskrivs bero på slavhandeln tidigare under historien vilken ledde till 

det vita majoritetssamhällets underordning av svarta snarare än att afroamerikaner bär med sig spår 

av slaveriets förtryck än idag. 

 

Sammanfattningsvis ges slavhandeln väldigt lite utrymme i det analyserade materialet men kan 

förklaras med att slavhandeln traditionellt sett behandlas inom historieämnet. Brister kan dock ses i 

de böcker som inte nämner européerna som agenten i sammanhanget vilket ger en historisk 

beskrivning sett ur ett majoritetsperspektiv. Andra bristfälliga beskrivningarna leder till att 

slavhandeln närmast framstår som något som ”bara hände” vilket kan tolkas som brist på förståelse 

för det lidande slavarna utsattes för. 

7.3. Socioekonomiska villkor i USA idag 
 
Analys av materialet visade att alla läroböcker förutom en, nämligen Koll på Världen (2009), 

beskriver de socioekonomiska skillnaderna i USA idag. Beskrivningarna i läroböckerna skiljer sig 

dock åt och nedan följer några exempel där maktaspekten i texten och bilderna analyserats. I Boken 

om världen (2003) beskrivs USA som ett mäktigt land med stark ekonomi som påverkar resten av 

världen med sin teknik, matkultur och sitt musik- och filmskapande. De flesta amerikaner har det 
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väldigt bra men det finns också 30 miljoner fattiga människor i landet. I texten beskrivs stora 

skillnader mellan USA och Sverige då staten i USA inte hjälper fattiga människor som den gör i 

Sverige. Individen har ett större ansvar över sin egen situation och människor får klara sig själva. 

Olika organisationer som ger bidrag till hjälpbehövande i USA nämns dock inte i denna lärobok 

(Andersson & Åström 2003, s. 115). Stora socioekonomiska skillnader beskrivs alltså i Boken om 

världen (2003) men den makt som kommer med pengar tillskrivs ingen särskild etnicitet. I 

läroboken Geografi Världen (1997) beskrivs de stora klasskillnaderna på ett annat sätt vilket ger 

läsaren uppfattningen om en ojämlikhet mellan svarta och vita amerikaner. Den socioekonomiska 

situationen i landet beskrivs genom två fotografier med tillhörande bildtext.  

 

 
Figur 3, a) Olsson & Åsgård (1997, s. 77) b) Olsson & Åsgård (1997, s. 77) 

Den ena bilden visar en medelklassfamilj och den andra visar den fattiga stadsdelen Harlem i New 

York. Medelklassfamiljen är vit och bildtexten lyder ”En medelklassfamilj i San Francisco. 

Familjen har det gott ställt. De bor i egen villa och har råd med två bilar. Barnen går i bra skolor.” 

(Olsson & Åsgård 1997, s. 77). På bilden som visar Harlem syns två svarta barn som står på något 

som liknar en rivningstomt. Av miljön att döma ser barnen inte ut att vara så välställda även om 

deras kläder och utseende i övrigt inte vittnar om någon materiell fattigdom. Bildtexten lyder: ”I 

stadsdelen Harlem i New York bor omkring 1 miljon människor. De flesta är afroamerikaner. […] 

Invånarna i Harlem är ofta fattiga. Husen får förfalla och många rivs.” (Olsson & Åsgård 1997, s. 

77). Den bild som ges av människor i avsnittet om USA i denna lärobok är att vita är rika och 

svarta är fattiga vilket konstruerar ett ojämnt maktförhållande mellan den vita och den svarta 

befolkningen. I den senare upplagan av samma bok, Geografi Världen (2005), beskrivs städerna 

som de ställen där det finns de största klasskillnaderna med de rika i finare stadsdelar och de fattiga 

i slumområden.  
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Figur 4, Olsson & Åsgård (2005, s. 77) 

I den nyare upplagan har förändringar gjorts genom valet av fotografi från stadsdelen Harlem i 

New York. På bilden syns fortfarande bara afroamerikaner men bildtexten säger ingenting om 

människornas ekonomiska situation utan konstaterar endast i vilken stadsdel fotografiet är taget 

(Olsson & Åsgård 2005, s. 77). Varken bildtexten eller bilden gör att läsaren kopplar ihop Harlem 

med fattigdom som den tidigare upplagan gjorde. Ett annat exempel på liknande beskrivning finns i 

Boken om världen (2003) där New York beskrivs som USA:s största stad med invånare med 

ursprung i världens alla länder. Stadsdelen Manhattan finns med i texten och även Harlem ”[…]där 

det nästan bara bor svarta och spansktalande invandrare.”, invånarnas klasstillhörighet nämns dock 

inte (Andersson & Åström 2003, s. 117). I Länder i världen (1995) finns ett uppslag med många 

bilder och handlar om människorna i USA. Olika etniciteter och människor med olika kulturella 

ursprung presenteras som spansktalande amerikaner, cowboys och urinvånare men framställningen 

är inte explicit värderande, varken när det gäller etnicitet eller olika sätt att leva (Conolly et al. 

1995, s. 116).  

 
Figur 5, Conolly et al. (1995, s. 117) 

I samma bok finns ett fotografi som är taget i en amerikansk skola med barn och en lärare med 

olika etniskt ursprung. Personerna på bilden har bland annat europeiskt och afrikanskt ursprung och 

läraren har mörk hudfärg. Varken texten eller bilden på barnen och läraren vittnar om 

klasskillnader (Conolly et al. 1995, s. 117). Läraren, som här representerar en utbildad person, har 

mörk hudfärg och av fotografiet på skoleleverna och bildtexten att döma finns ingen skillnad i 

barnens socioekonomiska bakgrund. Författarna beskriver också den varierande befolkningen och 
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att hela världen finns representerad i landet. Levnadsstandarden beskrivs som i de flesta fall hög 

men att det också finns många fattiga (Conolly et al. 1995, s. 112). I de neutrala beskrivningarna av 

människor där varken olika etniciteter eller olika sätt att leva värderas högre eller lägre 

framkommer ingen över- eller underordning i texten. Dock kan den begränsade beskrivningen av 

vita amerikaner ifrågasättas vilket problematiserades tidigare i analysen (se vidare under rubriken 

7.1).  

 
Figur 6, a) Andersson & Åström (2003, s. 116) b) Andersson & Åström (2003, s. 117) 

Två andra fotografier som ger en nyanserad bild av afroamerikaner respektive fattiga barn finns i 

Boken om världen (2003). Det ena fotografiet föreställer svarta gatumusiker i New Orleans. 

Bildtexten beskriver en särskild typ av jazz som ofta spelas där och runt musikerna syns människor 

med olika hudfärg (Andersson & Åström 2003, s. 116). Varken bild eller text får läsaren att koppla 

samman personerna på bilden med ojämn maktfördelning mellan svarta och vita. Det andra 

fotografiet föreställer en skolbuss och några vita barn promenerandes till bussen. Bildtexten intill 

fotot beskriver det amerikanska skolsystemet och de amerikanska elevernas stora valfrihet men 

även sportens betydelse. Texten beskriver möjligheten att genom sin sport få stipendium till ett 

universitet vilket ger fattiga barn en chans till bra utbildning (Andersson & Åström 2003, s. 117). 

Fotografiet och bildtexten är inte uppenbart sammankopplade då bilden visar en skolbuss och 

texten handlar om det amerikanska skolsystemet i stort. Framställningen implicerar att barnen på 

bilden inte nödvändigtvis är fattiga barn som fått stipendier men ändå kan bilden tolkas positivt då 

den skiljer sig från andra beskrivningar där enbart afroamerikaner kopplats ihop med fattigdom. 

 

Några läroböcker väljer att variera den vanliga faktatexten, som mestadels består av kategoriska 

påståenden, med dialoger, intervjuer och brev. I Geografi! Världen (1998) finns en dialog mellan 

två personer där de för ett samtal om Amerika. Samtalen inleds med att Camilla frågar Michail vad 

han tänker på när han hör Amerika. Michail svarar ”[...]tjutande polisbilar, stora städer, skyskrapor, 

rika människor, tv-serier och fattiga svarta.” Camilla tycker att det låter som att Michail beskriver 

USA snarare än Amerika (Berg & Nilsson 1998, s. 72).  Michail beskriver sin bild av Amerika och 

nämner bland annat ”rika människor” och ”fattiga svarta”. Camilla tycker att det snarare låter som 

USA men annars lämnas Michails fördomar om Amerika helt okommenterat, både i dialogen och i 

boken i övrigt. Michails beskrivning av Amerika, eller snarare USA, känns säkert igen av många. 
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Mycket av det Michail tar upp innefattar sådant som vi utanför Nordamerika ofta ser i exempelvis 

amerikanska filmer. Tjutande polisbilar, rika människor men även fattiga människor, som i den här 

dialogen beskrivs som ”svarta” är klassiska exempel. Den fiktiva dialogen beskriver de fördomar 

många av oss har av landet, tar fasta på kategorin svarta och förknippar den med fattigdom utan att 

problematisera. Eftersom dialogen mellan Camilla och Michail lämnas utan vidare diskussion blir 

den möjliga konsekvensen att framställningen visar en riktig bild av USA. Samma lärobok 

innehåller en berättarteknik som Reichenberg (2008, s. 20) kallar röst. Här beskrivs två 

amerikanska städer genom brev som två barn som bor i respektive stad har skrivit. Informationen 

från breven som återges här är relevant för den bild läsaren får av vita amerikaner genom att läsa 

texten.  

 
Figur 7, a) Berg & Nilsson (1998, s. 78) b) Berg & Nilsson (1998, s. 82) 

I San Francisco bor Samuel som skriver om sin skola där hans klasskamrater kommer från jordens 

alla hörn. Skolans elever har ett annat modersmål än engelska men det framgår inte vilket språk 

som är Samuels modersmål. Samuel nämner att han har en kompis som bor på en plats där det bara 

finns betong och asfalt utan träd och andra gröna växter. Själv bor Samuel nära Chinatown vid en 

park, en lekplats med träd och med utsikt över Golden Gate-bron (Berg & Nilsson 1998, s. 78). 

Samuels kompisar har olika fritidsaktiviteter som hejarklacksträning, basketträning, shopping och 

dans. Samuel själv brukar gå ut med familjens hund och äta snabbmat med fickpengar Samuel får 

av sina föräldrar. I framtiden vill Samuel arbeta som läkare eller advokat (Berg & Nilsson 1998, ss. 

78-79). Det andra barnet heter Kelli och bor i Mound, Minnesota. Kelli beskriver städerna i USA 

som stora och utspridda och hennes familj måste åka bil överallt. Hennes familj bor i ett alldeles 

nybyggt hus och Kellis farfars far kom från Sverige i början av 1900-talet (Berg & Nilsson 1998, s. 

82). På fritiden ägnar sig Kelli bland annat åt simning, bio och att titta på TV (hon har 68 kanaler). 

Kelli och hennes två syskon spelar också ishockey på fritiden, ett intresse som kostar 800 dollar per 

barn och säsong. När Kelli blir vuxen vill hon bli barnläkare (Berg & Nilsson 1998, s. 83). Båda 

breven är skrivna till läsaren även om Kelli, uttrycker sig ”ni”: ”Men visste ni att det finns fler 

svenskättlingar i Amerika än det finns invånare i Sverige?” (Berg & Nilsson 1998, s. 83). Barnen 

som skriver breven är båda vita och av texten att döma kommer de från medelklassfamiljer. Detta 

förstärker bilden av de rika vita människorna som sitter på makten i samhället. En annan lärobok 

har ett liknande inslag, där det i avsnittet om Nordamerika finns en intervju med Sabrina som bor i 
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Fargo i USA. Sabrina bor i en villa med sin familj och på fritiden spelar hon tennis, shoppar och 

går på bio (Andersson & Åström 2003, s. 109). 

 
Figur 8, Andersson & Åström (2003, s. 109) 

Sabrina har ljus hudfärg och kommer förmodligen från en medelklassfamilj. Eftersom läroboken 

endast innehåller en intervju framträder inte valet av person som problematiskt. Hade 

läroboksförfattarna infogat fler intervjuer och alla med vita, medelklasselever hade dock innehållet 

inte representerat verkligheten. Tillsammans med breven från de vita medelklassbarnen i den 

tidigare beskrivna boken förmedlas dock en homogen bild av amerikanska barn som en vit 

medelklass. 

 

En lärobok beskriver de vitas diskriminering av den svarta befolkningen vilken ses som en 

förklaring till ett problem för den svarta befolkningen idag. ”Därför växer svarta barn upp med 

mycket sämre självförtroende än vita.” (Berg & Nilsson 1998, s. 76). Det ojämna maktförhållandet 

mellan svarta och vita blir tydligt genom påståendet att vita barn har bättre självförtroende än 

afroamerikanska barn. Med tanke på att boken är skriven för mellanstadieelever med begränsad 

förmåga till kritiskt tänkande ses detta påstående som problematiskt. Texten beskriver att alla 

svarta barn har sämre självförtroende än vita barn och en elev i mellanstadiet riskerar att få den 

uppfattningen att detta gäller för precis alla svarta barn i USA. En vuxen person med större 

kunskap och mer erfarenhet inser att författarna generaliserar. Dock hade meningen enkelt kunnat 

omformuleras till ”Därför växer många svarta barn upp med mycket sämre självförtroende än vita.” 

Det kan dock ifrågasättas om påståendet bidrar med något till texten överhuvudtaget. Påståendet 

gör svarta, i det här fallet barn, till offer för sin etnicitets historia där ett dåligt självförtroende beror 

på att ens förfäder diskriminerades tidigare under historien. 

 

Flera böcker tar upp näringslivet i USA och den amerikanska forskningen vilken inte bara har 

betytt mycket för det egna landet utan även för resten av världen. Gästforskare från andra länder 

kommer till USA för att samarbeta med de amerikanska forskarna. Intill stycket om den 

amerikanska forskningen i Geografi Världen (1997) finns ett fotografi på en forskare. Forskaren 

har skyddsutrustning men det syns ändå tydligt att det föreställer en person med ljus hudfärg 

(Olsson & Åsgård 1997, s. 79). 
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Figur 9, Olsson & Åsgård (1997, s. 79) 

 

I analysmaterialet finns en nyare upplaga av läroboken och även i den beskrivs den framgångsrika 

amerikanska forskningen (Olsson & Åsgård 2005, s. 76). Intill stycket visas samma bild som i den 

tidigare upplagan, en forskare med ljus hudfärg (Olsson & Åsgård 2005, s. 77). Den amerikanska 

forskningen symboliserar utbildning, kunskap och makt och bilden som hör till det stycket 

föreställer är en vit person. En annan lärobok beskriver näringslivet och industrilandet USA genom 

en bild på människor med olika etniciteter. USA är ett av världens rikaste länder och ett land med 

många industrier som bilfabriker och dataföretag.  

 
Figur 10, Andersson & Åström (2003, s. 111) 

Längst ner på samma sida finns ett fotografi på gatulivet i industristaden Chicago. På bilden syns 

många människor, de flesta med ljus hudfärg dock med två färgade män i förgrunden (Andersson 

& Åström 2003, s. 111). 

 

Socioekonomiska skillnader i USA tas upp i fem av sex analyserade läromedel. Dock skiljer sig 

bilden av fattiga och rika människor i böckerna där några böcker lyckas förmedla en nyanserad bild 

där etnicitet lämnas utanför beskrivningen av människor med olika socioekonomiska 

förutsättningar. Några läroböcker visar dock exempel på ojämlikhet både genom text och bild. 

Urvalet av amerikanska barn som medverkar på olika sätt i böckerna är homogent och svarta barn 

beskrivs som grupp utan att göra detsamma om vita barn. Frånvaron av beskrivningar av de som 

anses vara norm ger en ojämlik framställning av människor och visar på eurocentriskt perspektiv i 

texten.  
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8. Diskussion 

Att skriva läroböcker är en utmaning då mycket information om ett ämne måste sammanfattas på 

några rader och dessutom vara på en lagom nivå för eleverna. De fakta som presenteras måste noga 

övervägas och förenklingar är en självklarhet för att kunna beskriva stora, komplicerade 

sammanhang för mellanstadieelever. Det är en fin balansgång mellan att göra läroböcker 

förståeliga men samtidigt inte göra de för simpla och lämna ute för mycket information. Analysen 

visade på ett varierat resultat i hur bra beskrivningarna i läroböckerna lyckas förmedla en rättvis 

bild med hänsyn till dessa aspekter. Brister kunde ses i läroböcker där agenten bakom slavhandeln 

utelämnades medan andra förenklingar, exempelvis utelämnandet av en förklaring av begreppen 

USA/Nordamerika, inte medförde brister i beskrivningen av det historiska förloppet. 

 

Läroboksanalysen visade att läroböckerna lyckades olika bra med att förmedla rättvisa 

konstruktioner av svarta och vita amerikaner. De olika beskrivningarna ledde till att jag under 

analysens gång förstod vikten av att också reflektera över sådant som inte nämns i beskrivningarna 

(Molin 2006, s. 198). Vid en analys av hur människor med olika etnicitet konstrueras i text är det 

som väljs bort lika viktigt att studera som det som står utskrivet i texten. Vid första åsynen kan 

beskrivningar om svarta barn i grupp tolkas som något positivt då de ges utrymme i läroboken men 

vid närmare eftertanke är det just minoriteter och sådant om tolkas exotiskt som många gånger 

skrivs ut i texten. De vita barnen som tillhör majoriteten i landet beskrivs inte på samma sätt då 

deras perspektiv ses som självklart. Majoritetssvensken liknar på många sätt majoritetsamerikanen 

vilket gör att det mest exotiska för den svenska majoritetseleven är människor med andra etniciteter 

som afroamerikaner och spansktalande amerikaner. Liknande resultat presenterades i 

forskningsöversikten där både Ajagán-Lester (1997) och Molin (2006) kunde konstatera att 

läroböcker tenderar att beskriva skillnader mellan etniciteter snarare än likheter och att i 

beskrivningarna om andra kulturer presenteras det mest exotiska. Ett annat exempel som visar 

exotiska beskrivningar om andra länder är i ett avsnitt där en presentation av den vita 

majoritetsamerikanen saknas medan de mer exotiska cowboysen beskrivs i både bild och text 

(Conolly et al. 1995, s. 116). I analysmaterialet framkom det vita majoritetsperspektivet även i 

något vinklade beskrivinningar av indianer och européer där indianerna framstod som de mest 

aktiva i striderna medan européerna endast försvarade sig. Enligt texten var det också tack vare 

européerna som USA är ett viktigt jordbruksland idag medan indianernas långa jordbrukstradition 

inte nämns. Utelämnandet av européerna som agent bakom slavhandeln visar också på ett 

majoritetsperspektiv då den detaljen inte ses tillräckligt viktigt för att tas med. Till sist ger de tre 

amerikanska barnen, som på olika sätt medverkar i böckerna, en homogen bild av amerikaner som 

en vit medelklass. Ett alternativ till dessa barn skulle vara ett afroamerikanskt barn från en 
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medelklassfamilj eller ett barn med ljus hudfärg uppväxt under svårare förhållanden än barnen som 

intervjuades och skrev breven. Det valet skulle ge en bättre bild av olika uppväxtmiljöer och barns 

olika förutsättningar, skillnader som många gånger är större i USA än i Sverige. Lyckligtvis fanns 

även goda exempel på nyanserade beskrivningar där européernas fördrivning av indianer och 

utrotning av bisonoxen problematiseras. Genom texten erkänner Boken om världen (2003) det 

lidande och det förtryck som kolonisatörerna och alltså de vita stått för och dessvärre står för 

fortfarande idag.  

 

Läroboksanalysen visar på olika former av makt där författarna och förlagen har stor makt genom 

vilket innehåll som tas med i böckerna. Många gånger är det endast den informationen som 

presenteras för eleverna om ett visst ämnesområde vilket ger producenterna ett stort ansvar. Ett 

maktperspektiv kan också ses i böckernas innehåll där människor med olika etnicitet framställs på 

olika sätt. Några läroböcker gav intrycket av en vit medelklass medan den svarta befolkningen 

representerade fattigdomen i USA. Läroboksanalysen gav också en bild av den historiska makten 

där de vitas makt över andra etniciteter tog extrema former. Slavhandeln visar exempel på när 

grupper gör andra till icke-människor vilka kan utnyttjas och likställas med handelsvaror 

(Börjesson & Rehn 2009, s. 17). 

 

Läroböcker används flitigt i skolan och geografiläroböcker ger bland annat elever kunskaper om 

andra kulturer och etniciteter. För att minimera risken för stereotypa framställningar av andra 

etniciteter är det lärarens uppgift att granska läroböckerna. Analysen visade att även om den 

nationalistiska och rasistiska prägeln som förr fanns på läroböcker för länge sedan är borta finns 

anledning att vara uppmärksam på både explicita och implicita drag i läroböcker som förmedlar en 

förlegad syn på den andre. 
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