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ABSTRACT
Andersson,  H.  2015.  De,  nationen  och  kulturen:  Skillnadsskapande  i  svenska
geografiläroböcker 1947–2011. Kulturgeografiska institutionen,  Uppsatser Kulturgeografiska
institutionen, Uppsala universitet. 
 

Education systems face a number of challenges regarding social justice, diversity, difference, and inclusion and

membership  for  all  students  in  the  groups  that  schools  create.  This  invokes  questions  of  how  well  these

challenges are met in curricula and teaching materials. Through discourse analysis of eight Swedish geographical

textbooks, this essay aims to seek out the perspectives surrounding difference within the subject of geography. It

concludes that the idea of fixed homogenous cultures as meaningfull in differentiating among people dominates

throughout  the  latter  half  of  the  20th century and  during the  last  decade.  In  addition,  it  concludes  that  the

discourse surrounding diversity in Swedish geographical teaching materials mainly has a binary liberal view of

plurality focused around tolerance. This view, it is argued, helps to create and maintain both ideas of otherness

and swedishness, the latter of which rest upon the notion of the former. The advent of sustainable development

applied  to  social  areas  may  howevever  have  forced  the  rigidity  of  these  perspectives  to  loosen,  even  if

alternatives  are  lacking.  Nonetheless,  swedishness  remains  vaguely  defined,  mirrored  against  the  Other,

something that has given rise to a neo–national discourse seeking to establish the notion of the nation. 
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1.   INLEDNING 

Över hela världen försöker nationella utbildningssystem angripa frågor om social rättvisa och
svara mot de svårigheter ett hänsynstagande till mångfald och skillnad kräver. Den svenska
skolan är inget undantag. Detta strävansmål väcker många frågor både om rimliga angrepps–
och förhållningssätt, såväl som ett intresse för frågornas historik. 

Att  inkluderas  och  att  delta  är  inte  detsamma.  Till  det  behöver  allt  från  skolans
styrdokument till lektionernas innehåll ta hänsyn. Meningsskapandet och den kategorisering
skolan står för har stor påverkan på individers och gruppers tillgång till skolans alla nivåer,
inte  minst  ur  ett  demokratiperspektiv  (Petriwskyj  et  al  2014:  359).  Skolans  innehåll  bör
granskas  i  ett  led  att  redogöra  för  hur  skolan  bidrar  till  att  skapa  och manifestera  social
skillnad – och i förlängningen idén om samhället som inkluderande och nationens identitet.
Föremål för studien har varit  det diskursiva skillnadsskapandet inom ämnet geografi,  med
fokus på gymnasieskolan. Läroböcker i geografi 1947–2011 har utgjort källunderlag.

Den här uppsatsen kliver in bland en mängd andra arbeten som analyserar mångfald, hur
människor och grupper framställs, exotism, orientalism med mera. Skillnadsskapandet som
sökts omfattar  alla processer som försöker definiera grupper,  oavsett  vad det görs utifrån.
Detta breda fokus har gett att skillnadsskapande kunnat analyseras mångfacetterat.

Begreppet  skillnad  har  många  beröringspunkter  med  termer  som  mångfald  och
andrafiering. Krasst kan det sägas att kulturell mångfald  kräver en skillnad mellan kulturer
som  ofta  konstrueras  inte  helt  oproblematiskt.  Idén  bakom  uppsatsen  stammar  ur
ämneslärarprogrammet  vid  Uppsala  universitets  sjunde  termin,  vilken  öppnade  för  olika
perspektiv på skillnad som i vardagligt tal sällan sträcker sig utanför ett för–eller–mot vad
mångfald bekommer. I stort sett allt av diskussionen förs inom akademi, och min förhoppning
är  att  konkret kunna bidra till  att  öppna upp diskussionen genom att  praktiskt  visa på de
konsekvenser diskursiva perspektiv ger i en vid samhällelig kontext. 

De elever vi möter i skolan är inte tabula rasa – John Lockes ”tomma tavlor.” Elever
besitter  stora  mängder  förkunskaper  inom områden  skolan  tar  upp  utöver  ämnesinnehåll:
frågor om genus, könsroller, rättvisa, jämställdhet och så vidare som ryms under den svenska
skolans  solidariska  strävansmål  (Skolverket 2011: 5).  Lärare  kan diskutera  könsroller  med
elever och upptäcka att de redan kan spelreglerna och lyckats analysera och dechiffrera dem
(Hemlin 2015).  Det  är  tänkbart  att  problematiken inom den diskursiva  praktiken som jag
påpekar enbart  ligger hos läroboksförfattarna, och att eleverna redan läser mellan raderna.
Ändå tror jag att frågor om mänsklig variation, mångfald och skillnad befinner sig i just det
stadium där olika möjliga ingångar inte ges någon plats, trots frågornas aktualitet. 

I den här uppsatsen analyserar jag diskurs. De lärobokstexter som utgjort källmaterial ska
ses som producerade ur sin samtida sociokulturella kontext. Mitt mål har inte varit att peka på
klavertramp hos individuella läroboksförfattare. Inför det här arbetet har jag bävat för att begå
ett sådant misstag. Istället hoppas jag att jag kunnat styrka och motivera behovet av ständig
revidering och reflektion kring antaganden som kanske tas för givet. Det är inte minst sant
inom  skolvärlden.  En  sådan  förändring  sker  möjligen  under  radarn  och  obemärkt,  men
förändring sker inte av sig självt, och min förhoppning är att mitt arbete och min uppsats kan
bidra i rätt riktning. 
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1.1   Syfte och frågeställning

Arbetets syfte har varit att åskådliggöra och analysera svenska geografiläroböckers historiska
och  aktuella  diskurs  centrerad  kring  mänsklig  skillnad  och  social  och  kulturell  variation
utifrån huvudsakliga teoretiska sätt att angripa frågor om skillnad. Den syftar därför också till
att söka förändringar i och rester av nationaliserande och normerande perspektiv på skillnad
och skillnadsskapande processer inom skolämnet geografi. Frågorna blir därav:

•    Hur konstrueras social skillnad i svenska i läroböcker från 1947 till idag?

•    Hur konstrueras läsaren i svenska i läroböcker från 1947 till idag?

•    Hur har synen på skillnad i svenska läroböcker –  i termer av kulturell och social
   variation – förändrats sedan andra världskriget? 

1.2   Att definiera skillnad

Innan  jag  går  vidare  är  det  relevant  att  klargöra  en  definition  av  ”skillnad”  så  som jag
använder det, både för att begreppet inte är helt enkelt och för att det har varit något jag själv
behövt revidera under arbetets gång. Övriga begrepp redogörs för i sina sammanhang. 

När skillnad omnämns i den här uppsatsen avser det skapad skillnad mellan människor.
Hur skillnad görs är med andra ord inte detsamma som huruvida faktisk skillnad föreligger,
och skillnad ska först och främst förstås som avgörande för några som helst utläggningar om
mänsklig mångfald. Den skillnad som sökts uppstår så snart någon försöker definiera någon
annan. Beroende på vid vad man lägger fokus visar man på vari man anser att någon skillnad
med mening finns. Eftersom det även krävs något att skiljas från skapar definitioner av andra
även definitionen av likhet. För det här arbetet avser det i huvudsak hur svenskhet implicit
skapas som en spegel i definitioner av omvärlden och vid vilka tänkte egenskaper skillnad ges
mening. Det kan omfatta alla relationer som behöver skapas och återskapas för att ha någon
bäring, som ras, etnicitet, genus och så vidare (Ambjörnsson 2010: 13–15). 

Skillnads– och mångfaldsbegreppen kan inte användas likartat; må vara att de används
utbytbart  i  vardagligt  tal. Om mångfald  är  kategori  för  jämförelser  av  etik,  estetik  eller
etnologi – då är skillnad en process av innebörd genom vilken uttalanden om kultur […]
skiljer och diskriminerar [– – –] (Bhabha 1995: 206, min översättning). 

Vilka skillnader man anser vara relevanta för att särskilja en grupp människor från en
annan varierar (Mattson 2001: 47). Typiskt anförs ras, etnicitet (eller nation), religion, språk
och så vidare. Förvisso kan vi mena att ett språk skiljer sig från ett annat objektivt; men det är
inte vad jag analyserar i den här studien. Argumentationen, kritiken och analysen i den här
uppsatsen bygger  på  föreställningen om skillnad.  Med andra ord analyserar  jag i  den här
uppsatsen socialt skapade skillnader. Jag har försökt att i  så stor utsträckning som möjligt
ställa mig likgiltig inför skillnaders existens och vari det ligger någon mening att fokusera på
skillnad  –  den  ontologiska  utgångspunkten  är  att  sådant  alltid  är  subjektivt.  Dock  är
skillnadsskapandet som görs alltid möjligt att kritisera. 
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1.3   Material och avgränsningar

Källmaterialet  för  undersökningen har varit  läroböcker  i  geografi  för  gymnasieskolan och
skolformerna  realskolan  och  gymnasiet innan  1970,  men  även  två  läroböcker  framtagna
enbart för högstadiet har inkluderats. Dessa fyller ett gap i material, då geografi inte varit ett
ämne som funnits i någon sekundär svensk skolform åren 1965–1994 (Skolöverstyrelsen 1965
& Skolverket 1994). Valet att över huvud taget studera gymnasieskolan vilar på mitt egna
intresse som studerande till gymnasielärare.

Den  som  vill  analysera  och  studera  skoldiskurs  har  flera  möjliga  kanaler  att  arbeta
genom. Att studera lärares agerande i undervisningssituationer är fullt möjligt, likaså att se på
skolans styrdokument. Läroböcker har utgjort källmaterial i den här studien. Det äger framför
allt den stora fördel att läromedel sällan ifrågasätts, i synnerhet inte av lärare, utan istället tas
som garanter för korrekt kunskap. De bör därför ständigt revideras, granskas och kritiseras.
Typiskt  utkommer nya  läromedel  i  takt  med att  riktlinjer,  ämnesplaner  och läroplaner  för
skolan görs om; inte sällan revisioner och uppdateringar av tidigare verk. Andra studier visar
på  en hopplös  trögrörlighet  i  författandet  av  läromedel,  där  texter  och  narrativ  går  i  arv.
Dessutom kan enstaka författare anamma en sorts ämnesdidaktisk hegemonitet genom hur
deras texter blir välbrukade (Molin 2006: 186). Bland författarna vars böcker behandlas häri
syns exempelvis Karl–Erik Näsmark som författare av litteratur med ett spann om 14 år och
Peter Östman vars läroböcker för gymnasiet getts ut från början av 1990–talet till idag. Utan
att  beröra  just  de  verkens  faktiska  innehåll  påvisar  de  fallen  en  möjlig  hegemonisk
problematik. Det är varken otänkbart att en författare kan utkomma med kurslitteratur över ett
20–årsspann eller att en enskild utgåva används långt senare än det att den gavs ut. Följden
blir att specifika diskursiva perspektiv kan prägla flera decennier. I sökandet efter lämpligt
material har antalet läromedelsförfattare inom geografi även visat sig över tid varit litet. 

Den  som  väljer  att  studera  geografiska  läromedel  lägger  snart  märke  till  ämnets
förändrade karaktär. Under 1900–talets inledande decennier var ämnet både inom akademi
och skola i huvudsak deskriptivt. Undervisningen fokuserade på platskunskap, främst kring
landskap, och kan i mycket sägas vara förenlig med nationaliserande eller lokalpatriotiska
processer; var svensk skulle känna Sverige. Det typiska exemplet är innehållet i Läsebok för
folkskolan i Sverige, men i hela Europa och Nordamerika har skolan spelat en central roll i
stats–  och  nationsbyggande (Green  1997: 29).  Även  de  tidigaste  läroböckerna  som  jag
analyserat  är  mer  beskrivande  än  de  senare.  Med  begränsat  fokus  på  människan  som
sociokulturell  varelse eller  på mänsklig skillnad,  lämpar böcker utgivna under 1900–talets
första hälft sig överlag sämre för den här studien. 

Avgränsningen i tid – andra världskriget till idag – har inneburit böcker utgivna  1947–
2011. För att nå både aktualitet och för att täcka in hela tidsperioden har jag strävat efter att
analysera en lärobok per årtionde, vilket också gett att jag enklare kunnat relatera min studie
till vad som sagts om svenska gymnasieskolan i tidigare forskning. Tidsavgränsning har också
inneburit att källmaterialet fått en konsekvent utformning, trots att skolformen gymnasieskola
är något som bara funnits i Sverige sedan 1970. Den avgränsade perioden omfattar även de
större invandrarströmmarna till Sverige sedan 1960–talet, vilket självklart väcker frågor om
majoritetssamhället och för vem undervisningen sker. 
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Utifrån den syn på diskurs jag beskriver nedan (kapitel 1.4) bör rimligen allt som skrivs ses
som ett resultat av sin sociala kontext. Därmed blir källunderlaget sånär som per definition
representativt; det intressanta är vad som sägs i texterna som studeras och vad de i sin tur
säger  om sin  samtid  och  omgivning.  Med  det  sagt  finns  det  viss  bäring  i  motargument
angående huruvida böckerna över huvud taget använts i undervisningen. Exakta antal utgivna
exemplar av varje bok – och hur de använts i klassrum – har varit svårtillgängligt. I vilket fall
drunknar anomalier under mängden andra böcker och i en vidare analys. Jag har inte försökt
hänga ut de läromedelsförfattare vars läromedel jag häri analyseras. Inga etiska dilemman
föreligger med att använda deras namn – de är som individer helt irrelevanta för min studie. 

Vidare ser jag i den här uppsatsen endast på de avsnitt i respektive lärobok som behandlar
människa, folk, kultur och så vidare (inte de naturgeografiska avsnitten). Mängden text som
uppfyller kriterierna skiljer sig vitt åt böckerna emellan, från ett 20–tal sidor till omkring 80.
Utläggningar om människor kan dyka upp under andra avsnitt, men för att inte gripa efter
halmstrån har sådant lämnats därhän. Åtta böcker har används i studien, varav två analyseras
som en; Nordströms från 1972 och 1973. Den senare bygger på innehållet i den förra, i vilken
endast en liten mängd text studerats. De båda böckerna delvis av skrivna av Peter Östman är
snarlika. Den ursprungliga versionen från 1994 har getts ut i reviderade upplagor, varav den
tredje från 2011 även inkluderats i materialet. Fullständiga referenser återges i referenslistan.
Samtliga böcker finns i Blåsenhusbibliotekets samling vid Uppsala Universitet. De har i text
angivits på samma sätt som övrig litteratur. Böckerna är, i kronologisk ordning:

Moberg, Oskar, Näsmark, Karl–Erik, (1947). Skolgeografi. Kurs 2. 

Blixt, Gösta (red.) (1959). Kultur och näringsliv: geografisk läsebok för enhetsskolans högstadium och 

realskolan.

Nordström, Olof (red.). (1972). Geografi 2H. Sex arbetsområden

Nordström, Olof (red.). (1973). Geografi 3H: Nio arbetsområden

Forsström, Gösta, Holdar, Carl-Gustav & Sellergren, Ulf (1980). Geografiboken: för grundskolans högstadium.

Östman, Peter, Barrefors, Olof, Luksepp, Kulja (red.) (1994). Geografi: Människan, resurserna, miljön.

Persson, Torsten (red.) (2001). Geo–guiden: Geografi för gymnasieskolan. 

Östman, Peter (2011). Geografi 1: Människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling. 
 
 
1.4   Diskurs och diskursanalys 

Det  finns  flera  möjliga  sätt  att  angripa  text  och  diskurs  (textanalyser,  innehållsanalyser,
argumentationsanalyser,  idé–  och ideologianalyser  med flera)  som skiljer  sig  både  utifrån
grundantaganden och syften. I uppsatsen utgör diskurs dels teori, dels metod. Vad jag studerar
i den här uppsatsen är den rådande och de historiska diskurserna kring skillnad och mångfald
inom ramen för geografiämnet. Diskurs ska här förstås genom att 

sociala fenomen […] aldrig är färdiga eller totala, [och att] betydelse aldrig kan slutgiltigt fixeras, vilket

ger plats för ständig social strid om definitioner av samhälle och identitet – en strid vars utfall får sociala

konsekvenser. (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 31) 

Betydelsen  hos  ett  begrepp  är  således  nära  bunden  till  sin  historiska  och  sociokulturella
kontext, samtidigt som vad som kan sägas likaledes är bundet till ett sammanhang. Diskurs
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kan därmed analyseras som något vilket skänker oss kunskap om mer än endast de texter vi
läser. Diskurser lever ett ömsesidigt beroendeförhållande med sin sociala omgivning, där de
både konstituerar och formas av den (Bergström & Boréus 2005: 308). Jag menar att det som
implicit  och  explicit  står  skrivet  i  gymnasieläroböcker  i  geografi  både  begränsas  av
författarens förgivettaganden, förförståelser, åsikter, motiv, styrdokument med mera – det vill
säga den sociala kontexten – och bidrar till att producera och reproducera desamma. Diskurser
är  ett  föränderligt  regelverk  som legitimerar  vissa  kunskaper  (Bergström & Boréus  2005:
309). Text – som är studieobjekt i den här studien – stammar ur en diskursiv praktik i sin tur
baserad i en social kontext (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 72–74). 

Mitt sätt att förstå diskurs delas med Norman Fairclough och kritisk diskursanalys (CDA)
som metod. Diskurser har här tre dimensioner: de styr innehåll,  de styr relationer (mellan
subjektspositioner  som  lärare  och  studenter,  läkare  och  patienter  och  så  vidare)  och  de
konstruerar  identiteter  (Bergström & Boréus  2005:  322).  Genom CDA analyseras  diskurs
genom texter, vilket komplicerat nog även omfattar bilder eller andra uttryck. Dominant inom
diskursanalys generellt är emellertid skriven text, något som kan kritiseras eftersom det ofta
blundar för materiella ting (Loomba 1998: 94–95). Det är viktigt att skrivna texter inte får
axla rollen som alltings företrädare, i synnerhet eftersom det faktiskt är möjligt – bland annat
genom CDA – att  genomföra en diskursanalys  på annat.  I  den här studien analyserar jag
däremot endast text, eftersom mängden skrivet material överskrider mängden bilder, att bilder
inte alltid funnits att tillgå och att jämförelser över tid därmed blir enklare. 

Diskurs är också social praktik relaterad till ideologi och makt, samt del av en vidare
struktur. Det vore omöjligt att förstå en diskurs i sig självt; vad som sägs då blir självklart.
Fairclough använder därför begreppet ”diskursordning” för att söka efter vilka andra diskurser
en viss diskurs behöver ta hänsyn till (Bergström & Boréus 2005: 324). För min studie är de
samtal som förs i klassrummet, ideologiska paradigm (som liberal eller postkolonial diskurs)
eller diskursen bakom beslutsfattande på alla nivåer är exempel på sådana. Som jag nämnt ges
dock läroböcker en stor makt att styra innehållet i undervisningen. I Faircloughs terminologi
ligger skillnadsdiskursen inom läromedel högt i diskursordningen. 

Vad  som skrivits  om diskurs  och  hur  sådan  bäst  analyseras  liknar  mer  riktlinjer  än
faktiska  metoder  bundna  till  specifika  genrer,  vilket  blir  tydligt  för  den  som  läser
vetenskapliga texter med diskursanalytisk ansats. Istället behöver en specifik metod tas fram
för en specifik studie.  Mitt  faktiska tillvägagångssätt  har pendlat mellan teoribildning och
tidigare forskning samt min egen empiri. Att arbeta helt induktivt vore en omöjlighet eftersom
det  skulle  kräva  en  fullständig  okunskap  att  angripa  studien  med.  I  själva  verket  har
perspektiv och angreppssätt ständigt reviderats och tidigare teori har givit rimliga ingångar för
ämnet i stort, vilket de facto krävts för att lyckosamt kunna angripa de studerade texterna. 

Sammantaget har den genomförda studien lagts upp efter en tredelad modell. I ett första
steg har relevanta passager i texterna (läroböckerna) lästs för att klargöra centrala teman i
synen på skillnad. I ett andra har de olika texternas teman letats i övriga texter för att tydligt
åskådliggöra  en  historisk  aspekt.  I  ett  tredje  steg  har  de  olika  perspektiven  ur  texternas
relaterats och komparerats. Med andra ord har texterna i ett första steg tolkats och passager i
dem getts kategorier, vilka tas för representativa för respektive text, med exempel för varje
kategori  som  styrker  densamme.  Ingen  komparation  har  gjorts  här.  Istället  har  texterna
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bearbetats utifrån att de får stå för sig själva: Vad står skrivet – och vad menar författaren/–na?
Ett  chiffer  har  arbetats  fram.  Detta  chiffer  är  vad  som  utgör  faktisk  grund  för  min
argumentation.  Överlag  kräver  en  sådan  metod  mycket  tid  med  texterna  för  att  föra
anteckningar och för att etablera en förståelse för dem som äger ett  så litet mått  av mina
förutfattade meningar som möjligt (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 122). 

Hur  man  letar  efter  skillnad  och  skillnadsskapande  processer  är  emellertid  inte  helt
självklart.  För  min  uppsats  gäller  att  skillnadsskapande  alltid  sker  så  snart  människor
omnämner varandra, både i vardagligt tal och i läroböcker. Det ger ett brett angreppssätt, och
min undersökning omfattar  inte  varenda individ som omnämns i  texterna.  Istället  har jag
fokuserat på det som kan relateras till de olika teoretiska perspektiv jag redogör för i kapitel 2,
genom att  leta  i  de  stycken som behandlar  kultur  (i  bemärkelsen  mänsklig  aktivitet).  De
diskurser  perspektiven  ger  utgör  däremot  inte  de  enda  möjliga,  utan  de  relevanta  inom
diskussionen kring det  behandlade  området.  Till  det  tillkommer  transitivitet,  det  vill  säga
ideologiska konsekvenser av olika sätt att framställa något. I arbetet har det inneburit hur och
när mänskligt agerande blir viktigt i texterna (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 87). 

Metoden jag använt kan användas i studier i andra skolämnen. I ett led av vetenskaplighet
bör metodvalet vara sådant att mitt resultat kan reproduceras. Generaliserbarheten i kvalitativa
studier  överlag kan ifrågasättas,  men genom ett  simpelt  förfarande som dessutom kan ge
upphov till prövbara hypoteser äger metoden vetenskaplighet. Det vore möjligt att genomföra
en kvantitativ studie på mitt källmaterial. I den här studien har diskursteori gett metod, men
det vore inte omöjligt att genomföra en kvantitativ diskursanalys – även om det är sällsynt
(Lazaraton 2002: 34–35). I huvudsak har en kvalitativ studie genomförts eftersom målet varit
att  synliggörs  de  systematiska  sociala  praktikerna  i  tal.  Föremål  för  studien  har  varit
diskursen/–rna i sig. Målet har inte varit att ”komma bakom” dem och få fram vad författarna
”egentligen” menar. Det vore omöjligt. Min uppgift har heller inte varit att sortera texternas
utsagor som rätt eller fel, utan att se efter konsekvenserna – det vill säga skillnadsskapandet –
av vad som faktiskt sägs (Lazaraton 2002: 37). 

En svårighet uppstår så snart man försöker analysera diskurser man själv är nära, just
eftersom diskurser ofta blir osynliga från insidan. Som blivande gymnasielärare i geografi kan
det vara ett problem. Jag har genomgående försökt klargöra mina egna perspektiv för att ge
läsaren ett rimligt förhållningssätt till vad jag påstår. Jag har försökt att inte vara tendentiös,
men är väl medveten om att det är en omöjlig uppgift (Winther Jørgensen & Phillips 200: 28).
Min egen roll i studien och ämnet rör jag vid i kapitel 2.1. För att vara så tydlig som möjligt
har jag redovisat undersökningen efter den tredelade metod jag använt. 
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2.   OLIKHET OCH SKOLA 

Till min analys lånar jag perspektiv och teori från olika områden. Tidigare forskning borde
därför vara ett brett avsnitt. Nedan redogör jag för de begrepp och perspektiv som använts i
undersökningen och analysen. Många möjliga ingångar finns, varför texten koncentrerats till
det nödvändiga för min undersökning. 

Individers  eller  gruppers  inklusion  i  skolan  kan  inte  längre  sägas  vara  begränsat  till
allmän skolgång. Att inkluderas innebär också en tillgång till hela utbildningsväsendet och ett
medlemskap i skolan som grupp. Skolan ska genomsyras av inkluderande praktik, såväl inom
styrdokument, läro– och ämnesplaner, läromedel och undervisning (Petriwskyj  et al.  2014:
359–360). Historiskt har skolan på alla nivåer spelat en viktig roll i skapandet av ett  vi; en
gemensam kultur, tradition, nation eller annat. Detta vi är inte det enda möjliga, och på samma
gång har man tillintetgjort andra möjliga eller tidigare lokala  vi.  Utbildningen har inte till
uppgift att förmedla kunskap om världen, så mycket som att skapa mening genom begrepp,
kategorier och diskurser (Kamali 2006: 47). Föremål för undersökningen är inte korrektheten i
påståenden i  läroböcker,  utan de föreställningar  om världen de återger.  Inom skolan äger
lärare (och i förlängningen läroboksförfattare) således stor makt att upprätthålla uppfattningar
om verkligheten och den Andra som överlag sammanfaller med majoritetssamhällets dito. 

Den/–t Andra omfattar alla som inte till fullo lever upp till normen. Här ska det anmärkas
att  alla är  den Andra/–e i någon kontext – men alla kontexter realiseras inte – och därmed
även att det som är osynligt för den överordnade kan vara synligt för den Andra (Ahmed
2011: 201). Svensk skolas sätt att angripa frågor om den Andra har undersökts av bland andra
Lotta Brantefors (2011), som menar att detta skolans meningsskapande uppdrag ska ses som
en sorts kulturell fostran (Brantefors 2011: 72). I sin avhandling visar hon på hur svensk skola
under tiden efter andra världskriget präglats av ett förhållningssätt till skillnad vars uttryck
blev en samlösning där minoritet ställdes i relation till majoritet (Brantefors 2011: 64). Hon
beskriver denna tid fram till  1962 som den konstitutionerande fasen, utifrån vilken senare
sekler  angrep  mångfald.  Allra  mest  intressant  blir  Brantefors  i  sin  beskrivning av  de  två
senaste decenniernas diskurs inom skolan. Hon tydliggör en problematik i den pluralism hon
ser; hur majoritetssamhället både blir problem och lösning. Majoritetssamhället är å ena sidan
diskriminerande  och  etnocentriskt,  å  den  andra  vill  man  ta  fasta  på  samma
majoritetssamhälles  värden  (den  gemensamma  värdegrunden)  (Brantefors  2011:  66).  Att
kulturer utöver ”den svenska” diskuteras i skolan menar hon motiveras genom att de 

[f]ör det första ska […] förmedlas för att bevara ’den egna kulturen’ och traditionen – den har ett värde i

sig. […] För det andra för att berika svenskarna och höja kunskapsnivån om omvärlden – den är en källa

till  kunskap. […] För det tredje ska kulturen förmedlas för att förändra attityder och stärka toleransen –

den är ett medel för samverkan och kontakt. (Brantefors 2011: 67–68, kursiveringar i original)

Kritik mot statsstyrda skolor finns från både akademiskt höger– och vänsterhåll. Det senare
har  fokuserat  främst  på  statlig  byråkratis  oförmåga  att  åstadkomma en  progressiv social
transformation, och har förkastat användningen av statlig utbildning för att införa en enhetlig
kultur på mångfaldiga befolkningar (Green 1997: 8, min översättning). De uppenbara frågor
som väcks är också: för vem sker undervisningen, och till vem är innehållet i läroböckerna
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riktat? Okritiskt kan undervisningen fokuseras kring arbetsområden som Afrika: främmande
kulturer  (Møller  2003:  85),  vilket  per  definition  ger  att  de  ”kulturerna”  är  främmande.
Brantefors menar också att ett framlyftande av pluralismen – det mångkulturella samhället –
snarare lett till en nynationell diskurs, det vill säga ett pånyttfött behov av att etablera och
bestämma  majoritetssamhällets  identitet.  Överlag  har  det  varit,  och  förblir,  svårt  för
majoritetssamhället att definiera sig själv utan en spegel att spegla sig i (Brantefors 2011: 71).
Huruvida skolan över huvud taget ska ägna sig åt nationaliserande processer är möjligt att
kritisera med bakgrund av en allt mer globaliserad värld (Green 1997: 151–170). 

Den här  studien  äger  också  ett  mått  av  Philip  Jacksons  ”den dolda  läroplanen”  som
Donald  Broady  (1981)  i  slutet  av  1970-talet  gjorde  viktigt  i  svensk  skoldebatt.  Skolan
innehåller inte enkom nedtecknad, fastställd och godkänd kunskap som ska förmedlas till
eleverna. Den innehåller även oskrivna regler för hur man förväntas bete sig i och utanför
skolan såväl som förhållningssätt till den kunskap som explicit försöker förmedlas, något som
i vardagligt tal skulle kallas fostran. Broady skriver att

[o]m man [till exempel] blundar för att skolans matematikundervisning utöver räknefärdigheter också lär

vissa elever att ”matte, det begriper en sån som jag mig inte på”, i så fall blir man oförmögen att se hur

skolan fungerar och vad den gör med eleverna. (Broady 1981: 117, kursivering i original)

Sådant är inte heller begränsat till vad läraren gör i klassrummet, utan kan förstoras till att
omfatta allt vad eleverna hämtar information ifrån. Det innebär att det inte ens begränsas till
skolan. Broady och Jackson talade framför allt om de oskrivna regler skolan förmedlar vilka
eleverna förväntas anamma (som att räcka upp handen), men jag menar att vad som skrivs i de
läromedel som används i skolan har samma effekt. Någon definitiv klartext finns inte, och all
kunskap bör ses som socialiserande (Møller 2003: 56). Bara för att läromedelsförfattaren haft
goda intentioner, författat sin text utan baktanke och strävat efter transparens betyder inte det
att  läromedlens  faktiska  roll  förändras. En  diskursanalys  kan  därmed  peka  på  det
meningsskapande som sker i läroböcker, och – återigen – kasta ljus över det implicita. 

Sammantaget  använder  jag  i  den  här  uppsatsen  teoribildning  från  andra  akademiska
ämnen  än  geografi,  och  den  är  geografididaktisk snarare  än  geografisk.  Gymnasieämnet
geografi  talas  ofta  om  som  interdisciplinärt  och  ”brett,”  och  lider  möjligen  därmed  av
avgränsningsproblem. För den duktiga geografiläraren kan avgränsningen och ämnets syfte
stå klart, även om arbetsområden och teman kan komma att reduceras till att förstå sin värld
(Møller 2003: 12, 22, 56). Detta diffusa sätt att angripa ämnet kan ge upphov till just det
okritiska  förhållningssättet  till  skillnad.  Samma  problematik  kan  inte  begränsas  till
gymnasieskolan, utan kan spåras till högre studier. Vilka som lär sig om vilka präglar många
ämnen, och är bland annat en öppning för postkolonial kritik av antropologi som enbart en
spegel  av den härskande identiteten (Ahmed 2011:  203).  I  vilket  fall  är  det  tänkbart   att
ämnets bredd skulle leda till en mindre nyanserade ingångar inte minst i talet om människan, i
synnerhet då geografiämnet därmed lämnar plats åt andra ämnen med vilka det kombinerats i
”SO” eller liknande (Møller 2003: 22–23). 
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2.1   Sätt att se på (o)likhet

Utgångspunkten  i  min  uppsats  har  varit  att  författare  per  definition  skapar  en  idé  om
normalitet genom sitt sätt att porträttera röster, tystnader och exempel. Endera explicit eller
implicit skapar detta även  det Andra. Det normala träder fram genom det narrativ som ges,
ofta utan att behöva uttryckas eftersom läsaren är införstådd med dess mening. Det är sant för
alla som önskar uttrycka någonting över huvud taget. Denna ofrånkomlighet kan ge ett sken
av att sådan normalisering är naturlig. Däri ligger ett mått av sanning, men det innebär inte att
processerna inte kan och bör åskådliggöras, analyseras och kritiseras för att få till stånd en
förändring (Fahlgren & Sawyer 2001: 537). 

Det finns många implikationer nära länkade till frågor om mångfald och skillnad. Två
relativt tydliga sätt att läsa mångfald och skillnad kommer presenteras nedan, som båda kan
ses  som  demokratiska,  rättfärdigande  och  inkluderande  perspektiv:  ett  liberalt  och  ett
intersektionellt, mot vilka läroböckernas texter relateras. Dock kan de inte sägas vara de enda
möjliga perspektiven, men de är aktuella och med stor bäring. Synen på den Andra har en
varierad historia, med bland annat koloniala perspektiv som i modern kontext borde ses som
annat än demokratiska (Loomba 1993: 20ff). 

I ett brett grundläggande förhållningssätt till skillnad är mångfald hyllat, och ska förstås
som gagnande människan i stort, med fokus på mötet mellan skilda kulturella grupper med
olika erfarenheter. Detta diskursivt liberala perspektiv är på så sätt interkulturellt. Ett sådant
perspektiv har kritiserats, kanske framför allt för sina utgångspunkter i västerländsk politisk
tradition. Kortfattat och förenklat kan denna utgångspunkt sägas hysa en förkärlek för skillnad
och mångfald vilken kan liknas med turistens – med potential att frambringa en sorts latent
xenofobi,  det vill  säga skillnad för skillnadens skull  och allas rätt  till  olikhet.  Stephen A.
Webb (2009) menar att den dekonstruktion man inom ramen för detta liberala synsätt försöker
sig på i själva verket inte är mer än en reversering av de förhärskande sociala hierarkierna
(2009: 310, min översättning). Häri syns ett tydligt binärt förhållningssätt mellan det centrala
och marginella, samt mellan fixerade grupper. Det liberala sättet att närma sig skillnad och
olikhet  syns  kanske allra  tydligast  i  kritiken mot detsamma och andra perspektiv med en
liberal klangbotten. Centralt för det liberala perspektivet är en strävan efter  tolerans, såväl
inom  skolan  som  humanitärt  arbete  eller  annat  (Webb  2009:  307).  Tolerans  nås  genom
kunskap  om  andra  grupper.  Ansatsen  är  multikulturell  (Lentin  2005: 379).  Märk  väl  att
tolerans inte kräver att alla grupper ses som likvärdiga. Liberala perspektiv i stort innefattar
givetvis  även  centrala  värden  om rättigheter  vilka  sträcker  sig  över  samtliga  människor.
Denna emancipatoriska del ska inte förringas. Detsamma gäller i många fall upplysningens
och liberal idétraditions roll i skapandet av till exempel senare postkoloniala perspektiv. 

Liberala perspektiv har historiskt mött motstånd i bland annat marxistisk ideologi. Marx
har  emellertid  tappat  mark  inom  utbildningsstudier  till  fördel  för  postmodern  kritik  av
upplysningens  briljans  (Green  1997: 8).  Ett  eurocentrerat  perspektiv  har  i  postkolonial
teoribildning lett  till  en  brist  på  kritik  och ifrågasättande  av  rådande  strukturer.  Väst  har
genomgående inom såväl akademi som vardag blivit subjektet mot vilket resten av världen
förhåller sig; en sorts dold norm (Spivak 1995: 24). Om än de postkoloniala perspektiven är
många, är utgångspunkten att kolonialismens formella upphörande inte utgjorde ett slut för de
snedvridna relationerna de skapade. Stundom används här begrepp som neoimperialism eller
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neokolonialism. Vidare har länder som inte formellt varit koloniserande inte ryggen fri från en
postkolonial analys, eftersom de ger uttryck för samma koloniala fenomen (Mattson 2001:
27–28). I vilket fall har sådan teoribildning sitt hjärta inte i västerländsk tradition utan i den
avkoloniserade världen,  eftersom en person från Burkina Faso eller  Albanien [idag]  kan
tillbakavisa Fukuyama1 [även fast] [u]rinvånarna i Eldslandet och Australien [inte kunde]
läsa Kant (Spivak 2014: 55). Från postkolonialt håll dras således paralleller mellan europeisk
kolonialism,  neokolonialism  (det  vill  säga  samma  koloniala  tendenser  men  i  form  av
kapitalistisk globalisering) och ett liberalt perspektiv på mångfald. I det ligger viss sanning. 

Postkoloniala studier har intresserat  sig mycket för hybridisering2 som en antikolonial
strategi  –  ett  arbete  i  motstånd  till  det  jag  kallar  ett  liberalt  binärt  perspektiv.  Inom
postkolonialism  skönjs  ett  intersektionellt perspektiv  på  skillnad,  som  fokuserar  på
individuella identiteter och hur de inte kan reduceras i termer av binära förhållanden, oavsett
om det handlar om klass eller annat (Walby et al 2012: 224–225). Istället präglas individers
(och gruppers) identiteter av många fält och kategorier; etnicitet, ras, språk, religion, klass och
så vidare. Ett vanligt exempel är hur svarta kvinnor i annat fall osynliggörs då debatten endast
tillåts handla om ras eller kön (hooks 2000: 1). 

Det är också rent farligt att söka indela människor i grupper under ett kulturellt banér och
söka  beskriva  givna  ”kulturer”  som  den  definitivt  avgörande  faktorn  bakom  mänskligt
handlande.  Det  kan både leda till  en alltför  enkel  bild  av sociala  relationer,  en fatalistisk
inställning till den Andra som helt dominerad av ”sin” kultur eller användas för att förklara
och styrka över– och underordning.  Den har  också  har  potential  att  skapa  fler  konflikter
mellan grupper än vad som faktiskt föreligger (Sen 2006: 14, 103). Idén om åtskilda kulturer
må möjligen haft bäring historiskt – det låter jag vara osagt – men knappast i en globaliserad
samtid. Problematiskt är det framför allt i hur kategorier åläggs individer av människor med
begränsad kunskap av den så kallade ”kulturen”  (Tornberg 2011: 31–32). I sitt blickande
bortåt  från kolonialism enas mycket  postkolonialism och feministisk forskning i  kritik  av
liberala  angreppssätt,  inte  minst  vad  skillnad  och  intersektionalitet  bekommer
(Walby et al 2012:  224–225).  Det  är  just  i  kritiken  av  det  liberala  perspektivet  som
intersektionalitet  blir  viktigt  i  den  här  texten,  men  jag  diskuterar  i  min  analys  även  hur
människor reduceras i läroböcker till enstaka klara kategorier. 

Det ska poängteras att inte all postkolonial teoribildning är intersektionell, och att idén
om ”kulturer” som meningsfulla skilda kategorier även ryms härunder i viss mån, bland annat
som kulturrelativism. Kulturer och kulturella egenskaper kan i en sådan diskurs inte värderas.
(Davis 2008: 270). Samtidigt är  inte alla perspektiv på skillnad positiva eller  i någon mån
demokratiska.  Den neokolonialism postkoloniala studier tar upp har och kritiserar givetvis
föregåtts  av  en  kolonialism.  Den  västerländska  expansionen  utåt  präglades  av  ett
imperialistiskt kolonialt  förhållningssätt till  skillnad,  präglat  av den starka tanken av västs
dominans. Ur ett sådant perspektiv bör alla folks strävan vara mot västerländsk modell, och
väst har i uppdrag att sprida civilisation till den eftersatta primitiva delen av världen. Däri

1  Francis Fukuyama, neokonservativ statsvetare. Mest känd för boken The End of History and the Last Man
 (1992) i vilken han menar att historien är slut i–och–med att liberala demokratier med Sovjetunionens fall
 saknar konkurrens.

2  Det vill säga cross–overs mellan identiteter skapade av kolonialism (Loomba 1998: 173, min översättning),
 som kreoler, mestiser och andra som inte enkelt passar in i ett binärt vi och de.
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ligger en uppenbar paradox i civilisationssträvan kombinerad med idén om raslig och kulturell
åtskillnad  (Loomba 1993: 173). Den koloniala diskursen kan sägas kretsa kring det binära
väst och Orienten (som Edward Said gjorde populärt i och med Orientalism). Orienten blev
ena halvan av den dikotomi genom vilken Europa och väst producerades och reproducerades
(Loomba 1993: 44). 

Jag vill också ta upp behovet av något att ställa det Andra i relation till. Skillnad tarvar
inte någon empirisk skillnad, men den kräver något tänkt att skilja sig från. Det svåra i mitt
arbete är att kunna synliggöra mina egna förgivettaganden. Som Sara Ahmed skriver:

Det har blivit vanligt att framställa vitheten som osynlig, som det osedda eller omarkerade, som en icke–

färg, som den närvarande frånvaron eller den dolda referenten mot vilken alla andra färger blir avvikelser.

[– – –]. Men vitheten är naturligtvis bara osynlig för den som besitter den. För den som inte gör det är det

inte svårt […]. (Ahmed 2011: 201). 

För den här  uppsatsens del  är  det  ”normala” det majoritetssamhälle ur vilket  texterna jag
analyserar hämtas; som möjligen lider av exakt samma problematik som jag. Det är svårt att
till  fullo  se  alla  de  skillnadsskapande  processer  som  förekommer  inom  den  diskurs  jag
analyserar, eftersom en del påståenden skapar tydligare skillnad för somliga än för andra (eller
mig). Normalitet är svårt att se från insidan. Min egen roll som den som genomfört studien
ska inte förringas. Detta tar  jag upp i förhoppning att göra läsaren uppmärksam om mina
möjliga tillkortakommanden, men märk väl att jag därmed inte befrias från problematiken
(Ahmed 2011: 206). Detta i synnerhet eftersom många andra kan föra denna talan. Samtidigt
förtjänar frågor med några anspråk på någon reell vikt att behandlas av många. 

14



15



3.   SKILLNAD I LÄROMEDEL

Det  här  kapitlet  är  uppsatsen  resultatdel.  Dispositionen följer  arbetets  gång,  där  jag först
kronologiskt tar upp det typiska för varje lärobok och de kategorier och teman som präglar
den. För att tydliggöra vilka de är har de kursiverats i löpande text. Fokus är på det generella.
Liknande innehåll i flera böcker har inte inneburit att någon bok getts mindre utrymme nedan.
Hänvisningarna i varje del är till just den lärobok de tar upp om inte annat anges, ofta till ett
eller några av flera exempel. I andra delen följer hur samma teman syns i övriga läroböcker.
Kapitlet avslutas med en komparation mellan de olika sätten att angripa skillnad. Den sista
delen är i huvudsak analytisk och diskuterande, och byggd utifrån de två första. 
 

3.1   Centrala tema – bok för bok

I Moberg och Näsmark (1947) syns tydligt skillnadsskapande i rasteori. Med hänvisningar till
bland  annat  Statens  institut  för  rasbiologi  (Rasbiologiska  institutet,  SIFR)  görs  skillnader
mellan mänskliga raser (s. 105–111). Denna  rasteoretiska åtskillnad ryms inom en kolonial
diskurs och bottnar definitionen av ras som en människogrupp, vars kroppsliga och själsliga
särdrag är någorlunda enhetliga och som därigenom skiljer sig från andra grupper (Moberg
och Näsmark 1947: 105, min kursivering). Överlag finns ett fokus på kroppsliga attribut som
innehavande mening för åtskillnad. Det ”själsliga” anses vara nära länkat till det yttre. Ras är
således inte enkom ett utseende eller en hudfärg, utan omfattar beteende och uttryck (s. 105).

Denna rasteoretiska utgångspunkt  ackompanjerar  bokens överlag  deskriptiva stoff.  Då
människor över huvud taget nämns tillkommer redogörelser för de/–n ras/–er som avsnittet
behandlar. Den terminologi som används ger att ”nordisk ras” beskrivs som utbildad renart
och  utmärkes  av  reslig  växt,  långskallighet,  ras  näsrygg,  markerad haka  […]  (s. 109).  I
jämförelse återges ”dinarisk ras” som att ha dåligt utvecklat nackparti (s. 110).

Minoriteter i  Sverige beskrivs vidare inte  som landsmän.  Lappar,  zigenare och finnar
[sic.] är varken norrmän eller svenskar (s. 181). De raser som beskrivs är åtskilda, förvisso
ibland med gemensamt ursprung men sedermera markant olika. 

Den koloniala diskursen syns även i exempelvis bildtexten till  en bild från en skola i
Senegal:  Civilisation på frammarsch. Bild från en fransk skola i Senegal–området, tydligen
med  negerelever,  som utbildas  för  något  militärt  ändamål (s. 240).  I  övrigt  är  innehållet
präglat av ett ekonomiskt perspektiv, där länders nytta och naturtillgångar redogörs för i text
och diagram. 

I bokens förord ges att den skrivits för Sverige och svenskarna. Den ska vara av nytta för
svenskarna (s. VI). Genomgående är boken präglad av pragmatiska utläggningar. 

Blixt (1959) bok är en läsebok. Den är med andra ord avsedd att läsas i skolan både för sitt
innehålls skull och för läsandet i sig. Den innehåller skildringar av olika geografiska platser
författade  av  endera  expertis  eller  personer  som  besökta  platserna,  inte  sällan  med
skönlitterära  inslag.  Texterna  illustrerar  världen  subjektivt  för  läsaren  genom författarnas
intryck, snarare än genom de personer läsaren möter i texterna (s. 56, 155ff, 165ff). Dessa
skildringar präglas av exotiska inslag – i synnerhet i talet om Afrika – bland annat i talet om
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krigiska primitiva afrikanska stammar (s. 14, 66), medicinmän (s. 15) och ormdansceremonier
i Arizona (s. 128). 

Häri syns också ett kolonialt perspektiv på relationen mellan det utvecklade och det som
är primitivt (s. 94). Lokalbefolkningen återges som vara i behov av västvärldens ingripanden;
warden i Kenya skyddar lokalbefolkningen (s. 50, 58), infödingar är i behov av skydd från sin
omgivning (s. 62ff), individer från väst behöver hjälpa till  i  sjukhus (s. 46) och så vidare.
Genomgående  talas  världen  utanför  Europa  om i  relation  till  västvärlden.  Fokus  hamnar
därmed på det specifika (det som skiljer en grupp från en annan), och skillnader som hudfärg
och beteenden poängteras framför annat (s. 51, 89–90).

Grupperingar efter ras och kultur återges stå i motsats till varandra. Sverige har till skänks
fördelen att vi är av samma ras och framför allt, vi talar samma språk (s. 73). Den kolonialt
imperialistiska tendensen syns också i hur Storbritannien som kolonialmakt åtminstone gav
indierna  ett  gemensamt  språk  (engelska)  och  organiserade  landet  på  ett  sätt  som inte  lät
kulturella och religiösa motsättningar prägla tillvaron (s. 74). 

Ett behov av komparationer mellan subjektet Europa – eller Sverige – och omvärlden är
med andra ord påtagligt. Fokus på det specifika är vidare inte begränsat till  exotism, utan
sträcker sig från det primitiva levernet i Afrika till Brittisk industri och arabisk religion (det
vill säga vad som tas för representativt för varje plats) (s. 50ff, 131ff, 231ff). 

Nordström (1973) har ett perspektiv tydligt centrerat i Sverige. Omvärlden angrips inifrån och
ut,  och häri  syns  ett  problemorienterat fokus.  Så återges  ojämlika förhållanden i  världen,
endera mellan länder eller inom dem (s. 8, 46, 139). Världen återges binärt uppdelad mellan
i– och u–länder, och ett orättvist förhållande dem emellan sägs råda (s. 9, 46). På enstaka håll
nämns klasstrukturer som viktiga faktorer vilka styr mänskligt agerande (s. 26), snarare än
exempelvis kulturella faktorer. Ett strukturellt perspektiv syns.

I  huvudsak  diskuteras  förhållanden  mellan  länder  snarare  än  kulturer,  med  fokus  på
relationen länderna  emellan.  Undantag  finns,  som då  relationer  inom arabiska  stater  med
oljetillgångar nämns. Shejker med hundratals fruar nämns (s. 57). Undantag finns också i hur
migrations– och assimilationsfrågor tas upp. I ett stycke riktas till läsaren frågan [s]ka vi låta
invandrare bosätta sig i särskilda stadsdelar, där de kan behålla sina egna levnadsvanor, ha
sina egna föreningar, butiker och nöjen? Eller ska vi genast försöka lära dem svenska och
göra  dem  till  »riktiga» svenskar? (Nordström  1972:  114).  Nordström  frågar  också  hur
invandrarna ska kunna anpassa sig till Sverige. 

Hos Nordström syns ett fokus på det  specifika, och andra länder diskuteras präglade av
svårigheter som kastsystem i Indien (Nordström 1973: 63–65, 68) eller motsättningar mellan
grupper som i Israel (s. 59). 

De lösningar som ges på framför allt  utvecklingsländernas svårigheter är  centrerade i
väst.  Väst,  och i  synnerhet  Europa,  äger  ansvar  för att  lyfta  övriga länder.  Övriga länder
behöver  följa  i  västs  fotspår  (s. 11),  även  om  perspektiv  kort  återges  vilka  bottnar  i
Sovjetunionens internationella inblandning (s. 26). Utveckling sker, hos Nordström, genom
västerländsk innovation (s. 81ff). På så sätt är han emancipatorisk i sin text. 
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Hos Forsström et al (1980) är motsättningarna mellan kulturella grupper centralt. Det syns i
att  norden  varit  lyckligt  förskonat  från  ras–  och  religionsmotsättningar (s. 239).  Kulturer
relateras till  varandra.  Bland annat står att läsa att  vi inte märker invandrare  danskar och
norrmän. Kulturer är det övergripande paradigmet vilket ger andra svårigheter, exempelvis
kvinnors situation (s. 240). I Forsström et al är strävan efter tolerans uttalad i hur kunskapen
om avvikande vanor kan vara en lösning på minoriteters problematiska anpassning till ett land
eller område (s. 239). 

U–ländernas svårigheters lösning ligger enligt Forsström et al i väst. Den delade världen
kan förenas genom att fattiga länder följer i de rikas fotspår. Innovationer och investeringar
ska lyfta u–länderna (s. 284).

Marginella grupper talas om som problemområden. Fallet Indien är påtagligt både som
problemområde men också som ett område vilket har hjälpts genom västerländsk innovation,
genom bland annat den gröna revolutionen (s. 290ff). 

I Östman et al (1994) syns en tydlig strävan efter  tolerans. Europa återges som en etnisk
mosaik med Europé som en sorts förenande allomfattande överkategori (s. 249). Kulturella
skillnader  sägs  finnas  i  ett  liknande  mosaiskt  tillstånd  (s. 37,  39).  Kultur–  och
etnicitetsbegreppen används utbytbart. Toleranssträvan syns allra tydligast i utläggningar om
jordens befolkning som en familj (s. 24). Sverige nämns som en nation till vilken de flesta
känner samhörighet, och som ett land där det finns grupper med egen kultur (s. 43). Sverige
beskrivs som som ett land vilket omfattar flera minoriteter, exempelvis finnar och samer. 

I  utläggningar  om den tidigare kolonialismens efterblivna problem talas  ur  ett  tydligt
problemorienterat fokus. Med ett binärt perspektiv ger det bland annat utläggningar om hur
fattiga länder tvingas sälja sin jordbruksproduktions avkastning till rikare länder (s. 18, 24,
173, 177). Östman et al skriver att kulturella och etniska motsättningar grupper emellan inte
sällan leder till konflikt och konfrontation (s. 42), och att länders utvecklingsgrad är avhängigt
industriell nivå (s. 33). 

Persson (2001) beskriver bland annat Afrika genom orden  [d]et går inte att betrakta hela
Afrika eller hela Asien som ett inom sig likartat område (s. 96–97). På så sätt syns försök att
skapa en nyanserad diskurs. Fokus hos Persson ligger i generella demografiska trender (s. 85–
86) och fakta (s. 104, 362–363, 401–402), vilka tas för gångbara för alla jordens människor.
Detta  generellt strukturella perspektiv är övergripande och genomgående, och ger att dessa
överordnade lagar styr mänskligt agerande exempelvis i val av boplats eller liknande. 

Den  binära  uppdelningen  mellan  i–  och  u–land  finns,  men  genomgående  präglas
utläggningar av sociala fenomen genom flera faktorer. Hos Persson syns på så sätt en delvis
revidering av tidigare diskurs och kulturalitet, vilket bland annat syns i en text om Indiens
svårigheter.  Persson  redogör  för  bland  annat  sexistiska/patriarkala  fenomen  (genom
Bollywoodfilmer)  och  klassfrågor  (s. 94–95)  utan  att  tillskriva  dessa  fenomen  någon
övergripande indisk eller hinduisk kultur.

Utläggningen om Indien är inte direkt postkolonial. Däremot syns en sådan ansats i en
utläggning om Sydafrika (s. 403ff), och ännu tydligare i hur u–länderna sägs inte behöva följa
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i–länders  fotspår  (s. 97).  Den  utläggningen  förankras  i  miljöproblematik,  men  Persson
beskriver hur båda delarna av spektret är i behov av förändring. 

Den senare tredje upplagan av Östmans (2011) bok är i mycket lik den första upplagan från
1994, även om Östman nu står som ensam författare. Dispositionen är ny, men mycket av
innehållet är oförändrat. En tydlig tillkomst är ”hållbar utveckling” som begrepp. En uttalad
strävan efter tolerans finns (s. 37), som nås genom förståelse för och kunskap om den andra.
Skillnader med mening ligger hos Östman här i framför allt etnicitet eller religion (s. 43). 

En uttalad  ickebinär  strävan bort från  u– och i–landsbegreppen finns likaledes (s. 55).
Spår av dem syns ändå i de delar av boken som finns kvar sedan första upplagan (s.  63–88).
Strävan  efter  tolerans  motiveras  vidare  genom  demokratiska  inslag.  Den  allt  mer
globaliserade  världen  är  en  positiv  utveckling  om  den  skänker  politisk  demokrati,  en
utveckling riktad från väst och utåt (s. 47). I kontrast till det är utvecklingen fokuserad på
framtiden, med lösningar som ännu inte står till buds. Både utvecklade och mindre utvecklade
länder behöver förändras (s. 55). 

De styrande aktörerna i Östman är länder (s. 45ff). Människan underordnas plats, vilket
skänker henne specialisering (s. 62–63). Det är viktigt att ta vara på de varierade mänskliga
erfarenheterna.  Östman  förordar  också  en  etisk  aspekt  i  globalt  arbete,  i  relation  till
ekonomiska drifter (s. 68). Ett problemfokus finns i hur globala mänskliga behov ska mötas;
ska sötvatten användas till odling av tomater eller för konstbevattning av golfbanor (s. 58)?

3.2   Diskursiv praktik över tid  

Definitionen  av  Sverige,  svensken  och  svenskhet  finns  relativt  tydligt  hos  Moberg  och
Näsmark, genom hur  Svenskarna är av övervägande  nordisk rastyp (Moberg och Näsmark
1947: 169. Kursivering i original),  som förekommer renast [i…] Gästrikland, Hälsingland
och  Medelpad,  Dalsland,  västgötaslätten  mellan  Falköping  och  Herrljunga  samt  i
Växjötrakten (Moberg och Näsmark 1947: 109). Svenskhet är i första hand ett fixerat etniskt
attribut, i andra hand baserat på ras. Svensken står i relation till den finska, lapska, judiska och
zigenska befolkningen inom Sverige. Dessa grupper ses inte som svenska, oavsett hur länge
de bott i Sverige (Moberg och Näsmark 1947: 169). Lotta Brantefors (2011) beskrivning av
hur samlösningen minoritet i relation till majoritet är gångbar. Den tidigare tydliga bilden av
svensken eller svenskhet – med stark etnisk prägel – försvinner allt eftersom. Dess förankring
i bland annat rasteori blir omodern. Den bilden mot vilken diskursen istället rört sig mot är
mer  implicit.  Det  har  inte  varit  just  geografiläromedlens  uppgift  att  söka  fastställa  en
definition av svenskhet (mer än något annat skolämnes uppgift), men flera förgivettagandet
har levt kvar. Allra främst konstrueras läsaren som ”etnisk svensk” långt efter det att  den
faktiska  elevgruppen  blivit  mer  pluralistisk  (Östman  2011: 81),  och  svenskhet  som  ett
biologiskt attribut åtminstone fram till och med 1980 (Forsström et al 1980: 237ff). På så sätt
kan det sägas att den förväntade svensken för vilken läromedlen produceras länge lever kvar,
och på intet sätt försvunnit helt till idag. I både Östman et al (1994) och Östman (2011) står
exempelvis att läsa att 
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Sverige är en nation där de flesta människor känner samhörighet. Det beror på det gemensamma språket,

men också på att  vi  har  en gemensam kultur.  [– – –]  Mycket av kulturen,  språket  och de historiska

traditionerna delar vi för övrigt med de andra nordiska länderna. (Östman et al 1994: 43 & Östman 2011:

81)

Land, folk, nation, etnicitet och andra begrepp kan förvisso definieras tydligt, men bruket ger
inte sällan att det för läsaren av läroböckerna är svårt att förstå vad som exakt menas. Den
allra tydligaste trenden i läroböckerna är föreställningen om fastställda homogena kulturella
grupper; en svensk är svensk, en same är same och en tysk är tysk. Därom vittnar samtliga
analyserade läroböcker i någon mån (för exempel, se bl.a. Nordström 1972: 113). 

Kulturer – i plural – återges genomgående inneha mening för skillnadsskapande mellan
människor. Den första gången begreppet återfinns i text är i Geografi 3 H (Nordström 1973:
57), även om länder däri dominerar som det skiljande som har störst mening. Dessförinnan
skvallrar titeln på  Kultur och näringsliv (Blixt 1959) om idéns intåg. Därefter syns det allt
oftare. Med det sagt kan enkla paralleller dras till de rasteoretiska resonemangen hos Moberg
och Näsmark (1947) då de talar om ras som definierad både utifrån kropp och själ. På så sätt
är kulturer som åtskilda entiteter något som återfinns i hela min studie, eftersom även Östman
(2011), i den häri nyaste studerade läroboken, speglar samma föreställning (s. 81ff).

Det är föga förvånande att ras, så som Moberg och Näsmark beskrev det, som begrepp
och  teori  successivt  dör  ut  efter  andra  världskriget.  Kategoriseringen  av  människor  efter
fysiska attribut ses som allt mindre meningsfull och försvinner i stort sett helt efter Kultur och
näringsliv (Blixt  1959).  Den  koloniala  skiljelinjen  mellan  primitivt  och  civiliserat  likaså.
Kultur blev därefter det som fick anamma funktion som huvudsaklig vattendelare. Det går
således att skönja en successiv rörelse från en kolonial– till en liberal diskurs. 

Sättet dessa kulturer återges på ger ett sken av fixering. Att dessa kulturer skulle stå i
relation till varandra eller vara plastiska syns litet. Undantaget finns i Östmans båda böcker, i
vilka det går att läsa en uttalad strävan efter tolerans inför mötet med andra kulturer (Östman
2011: 37). Snarare poängteras möjliga konflikter som uppstår i kontakten mellan dem, som till
exempel hos Nordström och fallet då invandrargrupper kommer till Sverige (1972: 114). Just
det exemplet visar också på samma föreställningar av kulturer, och talet är direkt riktad till en
förväntad läsarskara. Samma toleranssträvan som Östman visar på kan spåras till Forsström
1980  (Forsström  et  al  1980: 239).  Från  åtminstone  då  kan  en  uttalad  diskursiv  tolerans
skönjas i alla texterna. Målet är kunskap – uttalat om den Andra – som ska skänka förståelse,
vilket vidare styrker hur en liberal diskurs kom att styra innehållet i läroböckerna. 

Kulturer grupper tas i läroböckerna upp ofta som särfall. Definierandet av dessa kulturella
grupper sker genom ett starkt fokus på det specifika. Med andra ord används exempel som
står i kontrast till läsaren och som därmed också framställer det Andra som exotiskt: Afrika är
primitivt (Blixt 1959: 89), oljeshejker har hundratals fruar, indier är underordnade ett religiöst
kastsystem (Nordström 1973: 57, 68) och så vidare. Den orientalistiska tendensen avtar något
allt eftersom tiden går; åtminstone blir redogörelserna för den Andra mildare. 

Delvis i kontrast till bilden av kulturella grupper som fixerade syns inom läroböckerna en
strävan efter att inkorporera det Andra i det egna. U–länder förväntas överlag gå i i–länders
fotspår, men till stor del har detta kommit att förändras. Intåget av i– och u–landsbegreppen
sker som senast i och med Nordström et al (1972, 1973). Det ska ses som nära länkat med ett
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allt  mer problematiserat förhållningssätt till  skillnad: U–länder ses som meningsfull som i
behov av lösningar (Nordström et  al  1973: 9,  46).  Från och med då är  världens ojämlika
tillstånd ett problem. Bland annat Östmans senare bok (2011) har en uttalad strävan bort från
binära begrepp som i– och u–land (s. 55). Samma strävan har spår åtminstone till Brantefors
et al (1980). Detta till trots lever begreppsapparaten kvar idag.

Med bakgrund av det ska ändå sägas att perifera områden diskursivt konsekvent lagt stor
vikt vid det specifika (det vill säga vad som skiljer) i negativa ordalag. Endera behandlar man
det exotiska och annorlunda; eller så talar man genomgående om den Andra som problem.
Nordström et al (1972, 1973) har detta problemorienterade fokus, som syns bland annat i hur
invandrare  redogörs  för  som  problem  i  relation  till  majoritetssamhället  (Nordström et  al
1972: 113f) eller i hur Israel tas upp i och med motsättningen mellan etno–religiösa grupper
(Nordström 1973: 59). Indiens situation och kastsystem finns med redogörelser för i nära på
alla  böcker  (Blixt 1959: 74–75,  Nordström  1973: 63–65,  68,  Forsström  et  al: 292–293,
Östman et al 1994: 158–159, Persson 2001: 94–95 & Östman 2011). Valet av vad som bör tas
upp i talet om sociala grupper är och har genomgående varit starkt fokuserat på svårigheter
och nöd. 

Sedan åtminstone Nordström (1973) dyker ett fokus på problem upp. Förvisso återges
marginella  grupper  ofta  i  negativa  ordalag,  men  att  svårigheter  föreligger  som världsliga
gemensamma problem blir nytt. Här syns för första gången tydligt de negativa effekterna av
kolonialism.  Nordström  talar  om strukturella  ojämlika  förhållanden  mellan  den  rika  och
fattiga delen av världen (Nordström 1973: 9, 46). Från Nordström och framåt är det ojämlika
förhållandet mellan rika och fattiga ett problematiserat strukturellt fenomen över hela världen.
Det nya icke–koloniala väst erbjuder lösningarna (Östman et al 1994:  18, 24, 173, 177), men
successivt förändras även det. 

Ju  närmre  idag  de  studerade  läroböckerna  getts  ut,  blir  det  påtagligt  att  svaren  på
världsliga problem inte enkom ligger i västvärlden. Östman (2011) skriver exempelvis om hur
den  utvecklade  delen  av  världens  leverne  inte  kan  kombineras  med  tanken  om  hållbar
utveckling  (Östman 2011: 55),  och  samma sak syns  även tidigare  i  Geo–guiden (Persson
2001: 97). På så sätt har idén om riktningen vilken länder i behov av utveckling bör ta kommit
att återges på ett nytt sätt. Samtidigt lever som sagt en del motsatta tendenser kvar, vilket om
något styrker tanken om läromedels innehållsmässiga tröghet. I relevant terminologi rör det
sig om diskursiv hegemoni över läroböckernas innehåll. 

Kritiken  mot  västvärldens  agerande  syns  första  gången  i  Östman  et  al  (1994).
Utvecklingsländernas svårigheter tolkas bland annat genom kolonialismens efterverkningar
och  nykoloniala  tendenser  (Östman  et  al  1994:  18,  24,  173,  177),  även  om  begreppet
nykolonialism inte  finns  med.  Perssons (2001) mer  strukturella  sätt  att  angripa  världsliga
problem innebär också en viss diskursiv rörelse bort från ett rent binärt förhållningssätt till
den  Andra.  Människan  styrs  i  Persson  framför  allt  genom  övergripande  allomfattande
demografiska lagar, vilka är gångbara för alla människor. Det är dock inte förrän i Östman
(2011)  som  skillnad  kan  ses  återgett  som  inte  underordnat  kulturella  grupper  eller
allomfattande lagar, då i avsnittet tydligast fokuserat på hållbar utveckling (Östman 2011: 49–
61). 
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En strävan efter tolerans som lösning på motsättningar finns idag och kan spåras åtminstone
till  Forsström et  al  1980.  Kunskap om den Andra ses  som det  viktigaste  medlet  i  denna
strävan.  Denna  strävan  är  explicit  (Forsström  et  al  1980: 239,  Östman  et  al  1994,
Östman 2011: 37). Undantagsfallet är Persson (2001), där ingen explicit toleranssträvan finns.

3.3   Perspektiv på skillnad mot varandra 

Den  skillnadsskapande  diskursen  har  utvecklats  till  att  bli  mer  emancipatorisk  och
demokratisk.  Läroboksförfattarna syns  göra ett  medvetet  val  att  röra sig  i  den riktningen.
Generellt syns däremot många rester av äldre diskurs, eller rättare sagt: perspektiven har klätts
om snarare än bytts ut.

Det är och förblir svårt för läsaren av läroböckerna att exakt veta vad författarna menar i
talet om andra kulturer. Det är tänkbart att andra kulturer är alla kulturer utöver den svenska,
men samtidigt förblir den tänkta svenska kulturen odefinierad.  Den explicita definitionen av
svensken hos Moberg och Näsmark 1947 kan relateras till den implicita ”svenska nationen”
senare. Denna implicita svenskhet är de facto mycket lik sin explicita förlaga, och ett uttryck
för  en  nynationell  diskurs.  Kultur–  och  nationsbegreppen  används  utbytbart,  och  vad  för
grupperad ”kultur” eleven förväntas lära sig om har blivit diffust. Den postkoloniala, eller
intersektionella, kritiken av den överlag liberala diskursen är rimlig. Inte minst gäller det för
hur en globaliserad värld ifrågasätter relevansen i att kategorisera världen i identiteter som
angriper individen ovanifrån. Både kulturell och nationell tillhörighet tarvar ju ett erkännande
från gruppen in i vilken man försöker träda – som i fallet svenskhet har stora brister. 

Synen på kultur som den avgörande skiljelinjen hos mänskligheten får konsekvenser för
annat  skillnadsskapande.  Orättvisor  eller  ojämlika  förhållanden  kan  genom  läroböckerna
förklaras  som kulturellt  betingade.  Olika  kulturella  gruppers  särprägel  ger  på  så  sätt  att
orättvisa förhållanden inte kopplas till strukturella processer, utan begränsas till det lokala.
Denna kulturella diskurs styr värderingen av den Andras möjligheter och val. Dock är fokus i
en mer kolonial tidigare diskurs på ekonomiska industriella faktorer. Dessa återges för läsaren
i beskrivande ordalag för att ge en bild av varje geografiskt områdes möjligheter. 

Kvinnors marginella situation kan på så sätt förklaras genom den kulturella grupp hon
tillhör,  som  minoriteter  i  Sverige  (Östman  et  al  1994: 43)  eller  majoriteter  utomlands
(Nordström 1973: 57). Förenklat kan individers agerande förklaras utifrån henne som individ
eller  som medlem i  en grupp.  Det  senare dominerar  hela  diskursen,  men undantag finns.
Perssons  (2001)  bild  av  mänskligt  agerande  har  exempelvis  en  stark  prägel  av  stora
övergripande allomfattande lagar, bland annat demografiska sådana. 

I motsats till  ett fokus på kulturella enheter finns i Persson (2001) också ett fokus på
stater som meningsfulla entiteter. Samma fokus finns även tidigare i bland annat Moberg och
Näsmarks  (1947)  indelning  av  sitt  deskriptiva  stoff  efter  länder  och  hos  Blixts  (1959)
indelning av sitt mer anekdotiska dito – då under en kolonial diskurs – men hos Persson är
stater inte enkom nationalstater. Med andra ord behandlar Persson stater som organisatoriska
geopolitiska entiteter vilka inte definieras och präglas av etnisk eller nationell tillhörighet.
Denna förhållandevis neutrala diskurs blir på det hela en anomali, men är värd att ta upp.
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Framför allt visar Persson ett förhållningssätt som likställer individer, inte helt främmande
inför ett ”rätten till likhet.” 

Både nation och kultur kan i text produceras och reproduceras endera inifrån eller utifrån;
definierat antingen av en kulturell företrädare – i brist på bättre term – eller av utomstående.
Fallet har i läroböckerna som studerats genomgående varit att den centrala svenska nationen
och kulturen försökts reproducerats inifrån, med fasta värden som till exempel tolerans, och
perifera grupper reproducerats utifrån Sverige. Det har också gett att den Andra omnämns i
svepande  och  generaliserande  ordalag,  implicit  med  fokus  på  det  som anses  vara  unikt.
Konsekvensen därav är snarare att vad som ses som unikt för Sverige lyser genom, eftersom
fastställandet  av  den  Andra  alltid  även  definierar  det  egna.  Följden  är  en  gestaltning  av
kulturer, etniciteter och nationer som homogena grupper, både i fallet den egna och den andra
kulturen, återgivna genom motsatspar.

De facto är skillnaden i läroböckerna således liten mellan talet om nation och talet om
kultur;  de två återges som leva ett  ömsesidigt förhållande.  Den som inte  kan anamma en
homogen kultur som sin identitet lämnas med andra ord utanför. Denna föreställning har både
en lång historia och kan länkas till ett liberalt perspektiv på skillnad så som det beskrivits häri.
Innehållet  i  svenska läroböcker  för gymnasiet  är  fokuserat  på förståelse och tolerans som
metoder för att förebygga konflikter kulturer emellan.

Denna tänkta kollisionskurs kan, förvisso inte okontroversiellt, sägas stamma ur samma
försök  att  etablera  bilden  av  den  egna  och  den  Andras  kultur.  Bilden  av  omvärlden  i
läroböckerna präglas av motsättningar och sociala och ekonomiska svårigheter.  En slutsats
som kan dras är att talet om den Andra i geografiska läroböcker genomgående fokuserar på
den  Andra  som  ett  problem,  oavsett  om  det  handlar  om  kvinnors  utsatta  situationer,
kastsystemet i Indien (Nordström 1973: 63–65, 68, Persson 2001: 94–95) eller de ojämlika
ekonomiska förhållandena mellan öst  och  väst  (Östman 1994:  18,  24,  173,  177).  Således
erbjuds inte läsaren en mer komplex eller nyanserad bild, och ett fokus på det specifika – som
skiljer oss åt – präglar ständigt diskursen. Under samma tak ryms både etablerandet av den
Andra och försök till samlevnad genom tolerans. 

Problematiserandet  av  tidigare  kolonialism  i  läroböckerna  innebär  att  man  tar  upp
marginella grupper som just problem. Följden har blivit en diskursiv reproduktion av bilden
av den Andra i beroendeställning till väst. Talet om den Andra är genomgående ett tal om
problem, med lösning i  västerländska innovationer och idéer.  Emellertid har det som sagt
kommit att förändras något åtminstone sedan Persson (2001). 

Att just perspektiven inte byts ut utan förändras är anmärkningsvärt. Samma indelning av
människor får snarare andra namn än nya angreppssätt. I mycket har ras blivit kultur, det vill
säga en ärvd egenskap som kan tillskrivas grupper vilken i sin tur styr individens rättigheter,
handlandet och så vidare (Lentin 2005: 379). Hittills har jag påpekat de koloniala tendenserna
och resterna i geografiska läromedel i form av homogena fixerade kulturer. Geografiämnets
fokus tycks i stort ha avlett det från att se på skillnad med klangbotten i annat. Men undantag
finns i bland annat Perssons fokus på stater och den något mer likgiltiga inställningen till
skillnad det ger. 

Persson (2001) är också det enda exempel som med någon tydlighet problematiserar idén
om kulturella entiteter något. Till viss del erbjuder, som jag nämnt, Persson ett alternativt sätt
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att närma sig problematiska ojämlika förhållanden. I själva verket syns i Persson en vilja att
beskriva alla människor som lika. För stora växlar ska härvid inte dras. Att den då rådande
diskursen ser annorlunda ut hos Persson är inte detsamma som att samma diskurs skulle ha
fått en helt ny prägel. Att den liberala diskursen förändras är inte detsamma som att den blir
intersektionell.  Samtidigt  som  den  förändringen  sker,  sker  också  intåget  av  ”hållbar
utveckling” som intressant område för geografiämnet. Den termen vidgas till att inte endast
omfatta miljöproblematik, utan även inkorporera sociala frågor (Östman 2011: 51).

Det  som  finns  i  de  analyserade  läroböckerna  som  tydligt  bidragit  till  att  förändra
diskursen som omger skillnadsskapande torde vara till vis del detta. Svårigheter nära länkade
till hållbar utveckling – som till exempel miljöförstöring lokalt eller globalt – är svårligen
kombinerade  med  idéer  om fixerade  kulturer  som inte  värderar  desamma.3 Något  sådant
diskursivt element står dock inte att finna i de analyserade läroböckerna. Det betyder inte att
någon omdaning förekommit i stort, men viss förändring har skett då diskursen kommit att
inkludera att problem inte enkom sägs härröra ur den Andras kultur eller liknande. Delvis
vänder  även  hållbar  utveckling  på  frågan,  och  många  av  de  övergripande  svårigheterna
människan  står  för  förläggs  till  väst.  Det  är  möjligt  att  hållbar  utveckling  fordrar  en
självrannsakan. Ett  exempel  är västvärldens utsläpp relaterat  till  miljöförstöring i  fattigare
länder (Östman 2011: 53). 

Avslutningsvis gör sig  den trögrörlighet som ofta diskuteras inom läromedelsforskning
påmind (se kapitel 1.3). Östmans två böcker har utkommit över ett 17–årsspann. Den största
förändringen  har  däri  skett  genom tillkomsten  av  hållbar  utveckling  som problematiserat
område. I det kapitlet  (Östman 2011: 49–61) återges individers svårigheter som präglade i
första hand av förhållanden inte avhängiga kulturella regler.  Samtidigt tycks geografi som
skolämne haft stora svårigheter med att lämna den koloniala diskursen helt bakom sig. Ett
enkla ordalag har talet om den Andra gått från att hon varit helt beroende av västvärlden, till i
behov av hjälp från västvärlden och ett behov av att följa i västvärldens fotspår, till att se
problemen som universella och med alla parter i behov av förändring. 
 
 
3.4   Sammanfattning

De avgörande  skillnader  som ges  mening  i  geografiska  läromedel  görs  mellan  kulturella
fixerade homogena grupper. Vad som utgör en kulturell grupp är däremot svårt att utläsa, och
begreppet  används  sida  vid  sida  med  nation  och  etnicitet.  Detta  diskursiva  vetande  om
kulturella skillnader rotas starkt i föreställningen av kulturers hegemoni. I läroböckerna syns
ett  utpekat  definierat  ”de”  speglat  mot  ett  diffust  ”vi,”  men  en  successiv  rörelse  från  en
kulturell  diskurs  blir  påtagligt  nära  sammanlänkat  med talet  om hållbar  utveckling.  Detta
diffusa ”vi” ska inte liknas vid en bred allomfattande grupp. Istället har den förväntade läsaren
förblivit densamma, om än implicit. Så har skett genom definitionen av den Andra, och är ett
uttryck för en nynationell diskurs bland andra Brantefors beskriver. Inom samma ram ryms
försöken att etablera nationen Sverige med bas i demokratiska gemensamma värden. 

3  Det vill säga en delvis kulturobjektivistisk hållning, där kulturer kan värderas. Här skulle det kunna gälla hur
 den Andras kultur är ignorant eller oförstående inför miljöproblematiken (Davis 2008: 270). 
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Genomgående är att ett liberalt perspektiv – så som jag beskrivit det – på skillnad dominerat
innehållet i geografiläroböcker, även om ett kolonialt perspektiv levt kvar in på 1900–talets
andra hälft.  Innehållet har därmed fått en emancipatorisk prägel. Det framgår därmed som
västerlandets  uppdrag  att  lyfta  den  fattigare  delen  av  världen,  beskriven  som  utsatt  och
problematisk. Kunskap och förståelse för den Andra har varit ledorden i en toleranssträvan
inom ramen för det pluralistiska Sverige. Min undersökning har också visat att denna strävan
delar många element med tidigare kolonial diskurs. Avsaknaden av alternativa perspektiv –
intersektionella, postkoloniala eller andra – är anmärkningsvärd. 
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4.   SLUTDISKUSSION

Inför  det  här  arbetet  var  min  utgångspunkt  bred  för  att  försöka  ringa  in  många
skillnadsskapande processer. Det huvudsakliga resultatet därav blev att kultur och nation i
geografiska läroböcker återkommande utgör övergripande kategorier i vilka människor kan
sorteras. Vidare konstrueras läsaren som ingående i en svensk kulturell gemenskap, kopplad
till en gemensam tänkt nation. Båda fenomenen kan härledas bakåt till åtminstone 1947 och
en kolonial  diskurs.  Ett  liberalt  sätt  att  angripa skillnad har dominerat hela den studerade
perioden, men diskursen har modifierats för att rymma nya element. För kommande studier av
skolämnet geografi kan det var viktigt att förhålla sig till den diskurs som jag häri återskapat. 

Genom  hela  mitt  uppsatsarbete  har  jag  definierat  skillnad  som  de  processer  vilka
människor – i bred bemärkelse – kategoriserar andra människor efter. Det har aldrig varit
frågan om huruvida någon variation förekommer inom mänskligheten. Istället menar jag att
sättet att angripa den variationen på ger den faktiska skillnaden. Vad som skiljer individ och
individ eller grupp och grupp ligger således helt i betraktaren som en sorts meningsskapande. 

Skillnadsskapande andrafierande processer kan inte begränsas till något enstaka område i
skolan. De pågår istället ständigt i hela skolans arbete och finns i alla dess moment. Därmed
är det nödvändigt att hela tiden ifrågasätta skolans normerande och vad som lärs ut utöver det
som står explicit att läsa i skolans styrdokument. Naturligtvis ska även styrdokument läggas
under lupp, inte minst för att läromedel och annat ständigt behöver förhålla sig till dem (även
om Sverige saknar organ sam faktiskt godkänner läromedel sedan 1991). Lotta Brantefors
(2011) har liknat detta vid en ”kulturell fostran” som skolan bedriver då den försöker skapa
mening  och  ge  dess  elever  identitet  (Brantefors  2011: 72ff).  Detta  identitetsskapande  är
svårbehandlat. Om så innehållet i läromedel är trögrörligt, vad är då inte den identitet skolan
skapar? Och vilken identitet ska den skapa? Och vad ska vi kalla den identiteten? Mycket av
vad jag behandlat häri ska ses som fostran in i en kultur, speglat mot den Andras dito. Så fort
dessa  kulturella  identiteter  åläggs  oss  alla  börjar  det  dock  skava.  Frågan  är  om  dessa
diskursiva grepp verkligen är bäst lämpade i en allt mer globaliserad samtid. 

Den svenska identiteten som präglad av tolerans stammar ur mötet mellan majoritet och
minoritet,  med  klangbotten  i  det  förra.  Det  förblir  anmärkningsvärt  att  samma
majoritetssamhället, beskrivet som tolerant, ger upphov till motsättningar. Rimligen bör det
ifrågasättas  i  vilken  mån  tolerans  faktiskt  är  ett  rimligt  attribut  att  tillskriva  majoriteten.
Strävan efter tolerans har naturligtvis många positiva sidor. Emellertid kan det vara ahistoriskt
att mena att tolerans redan uppnåtts; åt vilket håll kan samhället röra sig då? Historien tar
aldrig  slut.  Sådana  hävdande  kan  vara  kontraproduktiva  för  ett  jämställdhetsarbete  eller
antirasism. Detsamma gäller givetvis också alla binära grepp.

Att behandla ”kulturer” som berikande för eleven är inte dålig rakt av. Den som talar om
och förespråkar det ”mångkulturella samhället” gör detta implicita antagande. Men det är i
viss mån motsägelsefullt att i samma andetag sträva efter likhet, och som jag argumenterat är
den ansatsen sånär en falsk dikotomi. Denna liberala diskurs äger stor hegemonisk makt och
ifrågasätts sällan – oavsett politisk ideologi – trots att idén i mycket är en modifikation av
tidigare tal  om ras eller  liknande (utöver min undersökning, se till  exempel Lentin 2005).
Härmed  efterlyses  en  diskursiv  revidering  vad  begrepp  som ”kultur”  egentligen  innebär.
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Positivt är ändå att en viss diskursiv förändring skett med ”hållbar utveckling” som relevant
område  för  geografiämnet.  Förvisso  omfattas  hållbar  utveckling  av  fler  skolämnen,  men
geografi torde ha en rimlig förutsättning att driva den förändringen. 

En  uppenbar  fråga  som  väcks  är  också  hur  man  istället  ska  skriva  för  att  undvika
skillnadsskapandet. Det är egentligen en omöjlighet. Talet om någon är talet om den Andra,
och talet om den Andra är talet om det lika. I ett led av identitetsskapande för egen del krävs
något att kontrastera sig mot. Men som sagts; det finns flera möjliga kategorier att fokusera
på. Diskurs tycks som ålägga oss en redan etablerad dogm att arbeta utifrån. Att slita sig från
den är svårt, och i brist på bättre vägar att gå är det upp till var och en som arbetar med
läromedel – som författare, i undervisningen och så vidare – att ta hänsyn till detta. Den som
gör ett försök att återge den komplexa samtiden går ständigt i minerad mark, och att inte kliva
någon på tårna tycks bli en omöjlighet oavsett vem som försöker redogöra för vem.

I  grund  och  botten  handlar  det  om att  ingen  kategorisering  är  gångbar  för  alla  som
förväntas  ingå  i  den;  de  är  subjektiva,  öppna  för  tolkning  och  svaret  på  frågan  ”vad  är
svenskhet?” eller liknande kommer alltid bero på till vem frågan ställs. När så ett försök till
att  skriva  nya  läroböcker  görs  kommer  en  omedelbart  att  inse  magnituden  i  att  försöka
redogöra för ett helt ämne i en bok. Det går inte. Det går inte ens att fast etablera för sig själv
hur  man  definierar  sig  själv  eller  alla  andra.  Ställt  på  sin  sin  spets  visar  detta  på  den
subjektivitet och godtycklighet som präglar idén om vi och de. 

Ändå styr diskurs det innehållsval som görs och de perspektiv som anses legitima.  Det
går inte nog att poängtera relevansen av diskursiv förändring som nödvändig för innehållslig
förändring, inte minst i läromedel. Diskurs är det övergripande mot vilket rimligen alla studier
behöver förhålla sig till. Vad som skrivs läromedel ska ses som ett resultat av – men också
uttryck för – diskurs. Även om läromedelsförfattare har styrdokument att förhålla sig till, är
de dokumenten och de policy de i sin tur styrs av underordnade diskurs. 

Föreställningen  om  nationalstater  och  nationella  kulturer  har  en  lång  sociopolitisk
historia, men den är vare sig evig eller den enda möjliga. Jag menar inte att  en tydligare
definition av svenskhet eller vem som är svensk behövs. Snarare tycks nationalstaten bli en
ständigt svårare kategorisering att upprätthålla och ge mening i en globaliserad samtid. Hela
den svenska skolan torde stå inför utmaningen att söka nya sätt att ge tillvaron mening, och
ifrågasätta idén om – och bilen av – Sverige, dess uttryck och definitionen av svensken. Som
min  studie  visat  är  den  aktuella  tolkningen  inte  förenlig  med  vare  sig  ett  produktivt
framåtskridande arbete eller med den faktiska elevkårens sammansättning. 
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