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Sammanfattning 

Föreliggande arbete syftar till att undersöka representationen och skildringen av Sveriges nationella 

minoriteter samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar, i ett urval läroböcker för historia 

årskurs 7-9. Arbetet grundas i en tidigare påvisad brist i skildringen och representationen av de 

nationella minoriteterna i läroböcker, och ett vidare syfte har därmed varit att undersöka en 

eventuell utveckling i de nyaste läroböckerna för historia. Den teoretiska ramen utgår ifrån det 

interkulturella forskningsfältet, med fokus på att studera graden av nyansering och varierade 

perspektiv i beskrivningarna av minoriteterna. Även graden av etnocentrism och ”vi och de andra”-

perspektiv har undersökts. 

Studien har varit tvådelad: en kvantitativ textanalys som använts för att visa representationen av 

minoriteterna och en kvalitativ textanalys som fokuserat på att synliggöra interkulturalitet, 

etnocentrism och ”vi och de andra”-perspektivet. 

Resultatet visar på en fortsatt brist i de studerade böckerna jämfört med granskningar av äldre 

böcker. De nationella minoriteternas representation varierar både mellan de olika böckerna och i 

förhållande till varandra, men det viktigaste resultatet är att minoriteterna i egenskap av nationella 

minoriteter inte behandlas på ett tillfredställande sätt. Samer är den enda minoriteten som ges 

utrymme i egenskap av nationell minoritet, men detta sker endast i en av tre böcker. Tornedalingar 

och sverigefinnar är i princip helt frånvarande i samtliga böcker. I de fall där judar och romer finns 

med är det i internationella perspektiv där de främst tillskrivs en offerroll. Graden av etnocentrism 

och ett ”vi och de andra”-perspektiv kommer till uttryck i samtliga böcker, men den nyaste 

bokserien har ändå visat en ansats till interkulturalitet, och ett försök att ta upp de nationella 

minoriteterna. Det sammanfattande omdömet av de studerade böckerna är att det krävs en 

förbättring av representationen och skildringen av de nationella minoriteterna för att de i praktiken 

ska kunna få det erkännande som de sedan länge haft rätt till i lagar och förordningar. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Grundskola, nationella minoriteter, interkulturalitet, etnocentrism, läromedelsanalys 
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Inledning 

Jag har på senare tiden uppfattat att det i media allt mer talas om ”det mångkulturella Sverige”, och 

invandringpolitiken har varit ett hett ämne i debatterna. Många uttrycker sig så att det låter som att 

Sverige först under senare decennier blivit mångkulturellt, men det som glöms bort är att det 

funnits minoriteter som levt i landet i århundraden. Jag tillhör själv en minoritetsgrupp eftersom 

min mamma kommer från Finland. Det var dock först på lärarutbildningen jag först fick höra om 

Sveriges nationella minoriteter. Jag kunde alltså gå igenom svenska skolan utan att höra talas om 

de nationella minoriteterna, trots att jag till och med själv tillhör en av dem. 

Det var dock framför allt när jag flyttade till Australien som intresset väcktes att studera 

minoriteter och deras ställning i samhället. I Australien är utbildningen om minoriteter nämligen 

grundlig och löper genom hela skolgången. Detta för mig kändes främmande så av nyfikenhet 

genomsökte jag den svenska läroplanen för grundskolan och fann att det faktiskt står att de 

nationella minoriteterna ska studeras i bland annat historia. Detta ledde mig fram till att vilja studera 

hur läromedel representerar och skildrar minoriteterna. 

Jag vill tacka min handledare för givande vägledning samt min partner som peppat och stöttat 

mig under arbetets gång. 
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Bakgrund 

I läroplanen för grundskolan går det numera att läsa att eleverna ska ha ”fått kunskaper om de 

nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, 

språk, religion och historia.” (Skolverket, 2011:b). Vidare har den nya läroplanen Lgr11 reviderats 

och fått nytt innehåll när det gäller minoritetsspråken som modersmål, med motiveringen att 

minoritetsspråkens ställning måste stärkas. I kursplanerna för modersmål på minoritetsspråken ska 

inte bara språket studeras, utan även kultur och samhälle. Detta är viktigt för identitetsskapandet 

och bevarandet av kulturarvet (Skolverket, 2011:b)  

Det har länge talats om mångkultur, integration och kulturellt utbyte i skolans verksamhet. 

Läroplanens grundläggande värden uttrycker vikten av att aktivt motverka intolerans och 

diskriminering. Genom att betona vikten av identitesskapande genom modersmålsundervisning vill 

Skolverket stärka minoritetsspråken i Sverige. Däremot har inte det allmänna utbudet som handlar 

om nationella minoriteterna fått någon mer betoning sedan 2011, vilket indikerar att Skolverket 

anser att den kunskapsförmedling som sker idag är tillräcklig. För att ett kulturellt utbyte, så kallad 

interkulturalitet, ska kunna uppstå krävs det att kunskapsförmedlingen om de nationella 

minoriteterna är bred och nyanserad. Men är det verkligen så det ser ut? 

 I kursplanen för historia står det att eleverna ska studera ”historiska perspektiv på urfolket 

samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige”  (Skolverket, 2011:a). Men 

hur ser det egentligen ut i historieundervisningen? Läroböcker är vedertagna kunskapsförmedlare 

i skolan och spelar stor roll för undervisningens utförande. Därför kommer detta arbete att 

undersöka hur de nationella minoriteternas representation och skildring ser ut i tre 

historieläroböcker för årskurs 7-9. För att i praktiken, och inte bara i form av lagar och 

förordningar, kunna ge erkännande åt de nationella minoriteterna krävs kunskapsförmedling och 

ett aktivt motverkande av diskriminering och fördomar. Denna undersökning ämnar att ta reda på 

hur detta arbete sker i läroböckerna för historia. 

Minoriteter i Sverige 

De nationella minoriteterna är enligt svensk lag samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och 

judar. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. De 

tre förstnämnda språken har särskilda rättigheter exempelvis i domstol, barn- och äldreomsorg, 

men alla individer som tillhör någon av minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning (Lag 

(2009:724)).  

Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har funnits i Sverige under mycket lång tid, 

och att de inom gruppen har en uttalad samhörighet när det kommer till språklig, religiös och 

kulturell identitet. Varje individ har själv rätt att välja att tillhöra en av minoritetsgrupperna 

(Skolverket, 2015: s. 2-3).  

Historiskt sett har flera av minoriteterna i Sverige levt segregerade och utsatts för diskriminering, 

och trots ökade rättigheter och inflytande förekommer det fortfarande marginalisering. Enligt 
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skollagen och diskrimineringslagen har huvudmännen numera ansvar för upprättandet av 

likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling. Huvudmännen ska även se till att 

elever efter fullgjord utbildning i grundskolan ska ha fått kunskaper om de nationella minoriteternas 

kultur, historia, språk och religion. Detta arbete granskas av skolinspektionen (Skolverket, 2015: s. 

6-7). 

År 2000 skrev Sverige under Europarådets minoritetskonventioner som ett steg i att höja de 

nationella minoriteternas status i landet. Konventionerna innebär att Sverige är folkrättsligt skyldig 

att främja jämställdhet mellan minoritetsgrupper och majoritetsbefolkning, samt att individer som 

tillhör en minoritet ska ha rätt att behålla sin kultur och utveckla den. Staten är även skyldig att se 

till att det sprids kunskap om de nationella minoriteterna, och att lärarutbildning på området finns 

tillgängligt (Pikkarainen & Brodin, 2008: s. 22-23).  

Läroböcker 

Det har inom forskningen länge varit känt att läroböcker är det dominerande läromedlet i 

skolundervisningen. Flertalet lärare använder läroböcker som underlag för planering och 

genomförande av undervisningen, och det finns en föreställning om att genom att följa lärobokens 

innehåll så följs även läroplanen (Skolverket, 2006:b: s. 25). Detta kan ses som ett resultat av statens 

tidigare styrning av läromedel som i princip innebar att skolböckerna var läroplanerna. Dåtidens 

läroplaner angav vilka läroböcker som var önskvärda, samt var mer detaljerade när det kom till 

undervisningens innehåll och genomförande. Numera betonas lärarens kompetens och ger mer 

frihet till den enskilda läraren att utforma undervisningen. Ansvaret ligger således hos läraren att 

eleverna erbjuds ett rikt undervisningsmaterial (Skolverket, 2006:b: s. 9).  

Ända sedan början på 1990-talet har läromedelsmarknaden varit fri i Sverige. 

Läroboksförfattarna och förlagen har ingen förpliktelse att följa läroplanerna, även om de i 

marknadsföringssyfte ofta uppger att de är anpassade efter kursplanerna. Det finns dock ingen 

garanti på att läroböckerna uppfyller de mål som definieras i läroplanerna, vilket kan bli 

problematiskt eftersom lärare i mycket hög grad fortfarande använder läroboken som underlag för 

undervisningen (Mattlar, 2014: s. 40-41). 

Minoriteter i läroböcker 

År 2006 utförde skolverket, på regeringens uppdrag, en omfattande granskning av läroböcker som 

visade att skildringen av minoriteter hade misslyckats. I historia var beskrivningarna magra och 

läroböckerna hade således misslyckats med sitt innehåll. Det gick inte att urskilja några tecken på 

schablonbilder eller diskriminering i texterna, utan problemen verkade alltså främst ligga i urval och 

onyanserade beskrivningar av de minoriteter som över huvud taget togs upp. Det handlade inte 

heller om att uppgifterna var felaktiga, utan mer om ensidigheten i de perspektiv som togs upp, 

samt den förminskade helhetsbild som förmedlades (Skolverket, 2006:a: s. 22-23, 43-44). 
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Europarådets expertkommitté utförde år 2007 en granskning av hur Sveriges tillämpning av 

minoritetskonventionens stadgar såg ut. Det konstaterades att trots skolverkets kartläggning av hur 

minoriteter framställs i läromedel var läget oförändrat. Kommittén efterlyste ytterligare 

ansträngningar och samarbete mellan minoriteter och skolväsende för att komma åt bilden av de 

nationella minoriteternas kultur och historia (Pikkarainen & Brodin, 2008: s. 27). 

Rapporten från ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) från 2008 föreslog 

förbättringar på en del punkter rörande skolan. Exempelvis skulle lärarutbildningar utbilda lärare i 

minoriteters kultur, språk och rättigheter, och skolinspektionen skulle i dialog med de nationella 

minoriteterna garantera att skolors verksamhet skulle återge minoriteternas kultur och språk 

(Pikkarainen & Brodin, 2008: s. 42).  

Det har ännu inte kommit någon ny rapport som utvärderar DO:s förslag. Det är därför 

intressant att undersöka ifall det har hänt någonting på skolfronten, eller om läget är detsamma sju 

år senare. Med bakgrund av den brist i läromedel som Skolverket visat i sin rapport, samt DO:s 

förbättringsförslag gällande skolundervisningen kommer denna studien granska tre läroböcker för 

historia för att se hur representationen och skildringen av de nationella minoriteterna ser ut idag.  

Läroböcker har enligt forskare visats upprätthålla och återskapa föreställningar och perspektiv 

genom historien. Böckerna reflekterar samhällets maktstrukturer samt kulturella och historiska 

föreställningar. Traditionellt har historieskrivningen i läromedel utgått ifrån ett så kallat ”vi och de 

andra”-perspektiv, där ”vi” har symboliserat européerna och ”de andra” fått stå för övriga världen, 

det som ansetts vara annorlunda och mindre värt (Loftsdóttir, 2010: s. 22-23). Detta etnocentriska 

förhållningssätt är något som kritiseras av det interkulturella forskningsområdet som fokuserar på 

att synliggöra och motverka etnocentrism och ”vi och de andra”-perspektivet. Genom att skapa 

nyanserade bilder av olika kulturella grupper eftersträvas ömsesidig respekt och förståelse mellan 

människor, vilket är ett sätt att stärka minoriteternas ställning i Sverige (Lahdenperä, 2004: s. 15). 

Detta arbete syftar således till att undersöka graden interkulturalitet i skildringen av de nationella 

minoriteterna i de studerade läroböckerna, samt synliggöra eventuell entocentrism och ”vi och de 

andra”-perspektiv. 
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Problemformulering 

Interkulturalitet, som ligger till grund för detta arbete, kännetecknas av ömsesidig påverkan mellan 

kulturer och har som mål att synliggöra etnocentrism för att motverka ett ”vi och de andra”-

tänkande. Perspektivet är således användbart i studier av hur minoriteter framställs eftersom det 

kan belysa svagheter och bristande beskrivningar i det studerade materialet.  

Forskningsfrågornas relevans kommer till uttryck i förhållande till tidigare granskningar av 

läromedel. Någon omfattande uppföljning efter den som Europarådets expertkommitté utförde år 

2007 har inte gjorts, vilket gör att detta arbete kan ses som ett bidrag till forskningen. 
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att ur ett interkulturellt perspektiv beskriva de nationella minoriteternas 

representation och skildring i historieläromedel för årskurs 7-9. Mer specifikt syftar arbetet till att 

urskilja graden av interkulturalitet i skildringen av de nationella minoriteterna, samt att synliggöra 

eventuell etnocentrism och ”vi och de andra”-perspektiv. Ett vidare syfte är att undersöka huvuvida 

de nyaste läromedlen i historia bättre uppfyller läroplanens mål jämfört med äldre läroböcker som 

enligt tidigare granskningar visats vara britfälliga i sina beskrivningar av de nationella minoriteterna. 

Uppsatsen bygger på två textanalytiska delstudier varav en är kvantitativ och en är kvalitiativ. 

Därmed är frågeställningarna tvådelade och anpassade till respektive analysmetod. 

De kvantitativa frågorna är följande: 

Hur ser representationen av de nationella minoriteterna ut?  

Hur stort utrymme får de nationella minoriteterna i jämförelse med varandra? 

De kvalitativa frågorna lyder: 

Vilken grad av interkulturalitet går att urskilja i böckerna?  

I vilken utsträckning går det att urskilja etnocentrism och ett ”vi och de andra”-perspektiv? 
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Teoretiska begrepp och utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras det interkulturella perspektivet och ett antal begrepp som är 

nödvändiga för förståelsen och analysen av källmaterialet. 

Interkulturalitet 

Den övergripande teoretiska utgångspunkten för detta arbete bygger på ett perspektiv som blivit 

allt populärare att studera i takt med att Sverige och världen blivit allt mer globaliserade och 

rörligheten mellan länder blivit större. För att kunna studera skildringen av de nationella 

minoriteterna i läroböcker har begreppet interkulturalitet valts som teoretisk utgångspunkt. 

Interkulturalitet definieras som en process av utbyte mellan etniska kulturer som kännetecknas av 

öppenhet, gränsöverskridande och ömsesidig påverkan (Lahdenperä, 2004: s. 15). Begreppet har 

kommit att bli vanligt i  diskussioner hos forskare, lärare och politiker allt eftersom samhället blivit 

allt mer mångkulturellt.  

Från början var interkulturalitet ett politiskt begrepp som på 1970-talet först användes av FN 

för att i utbildningssystemen implementera värden om fred och solidaritet mellan folkgrupper. I en 

rad deklarationer slogs det fast att ett interkulturellt förhållningssätt i skolan skulle främja förståelse 

och positiva attityder mellan elever tillhörande olika etniska och kulturella grupper. Samtidigt skulle 

bland annat minoritetsgrupper utveckla en positiv känsla gentemot den egna identiteten. Den 

interkulturella pedagogiken skulle fungera som en metod för erkännande av minoriteter samt för 

kulturell utveckling i städer, och den skulle genomsyra samtliga utbildningsstadier och -

verksamheter (Lahdenperä, 2011: s. 8). 

Det interkulturella perspektivet fokuserar på att synliggöra och motverka etnocentrism, 

stereotypisering och diskriminering genom att skapa nyanserade bilder av olika kulturella grupper. 

Genom detta förhållningssätt eftersträvas ömsesidig respekt och förståelse mellan människor 

(Lahdenperä, 2004: s. 15). Detta abete tar framför allt fasta på aspekten av att visa nyanserade bilder 

av olika kulturella grupper, i detta fallet de nationella minoriteterna. Genom att minoriteterna får 

synas i flertalet sammanhang och får olika sidor av kulturen och historien beskrivna går det att ge 

en nyanserad skildring av dem. Det är alltså främst denna aspekt av interkulturaliteten som kommer 

att vara fokus i analyserna. I de eventuella fall där skildringen inte är mångsidig kommer 

undersökningen granska ifall det förekommer inslag av etnocentrism och eller ett ”vi och de 

andra”-perspektiv. 

 Följande avsnitt utgör en genomgång av de viktiga begrepp som ligger till grund för detta arbete. 

Etnicitet 

Ett grundläggande begrepp inom det interkultulla perspektivet är etnicitet. Termen kommer inte 

explicit användas i analyserna, men övriga begrepp bygger på förståelsen av begreppets innebörd. 

Därför inleds begreppsgenomgången med att kortfattat förklara just detta begrepp.  
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Begreppet etnicitet härstammar från grekiskans ethnos som betyder folk. Begreppet ligger nära 

ordet identitet och tillsammans betecknar de den känsla eller uppfattning av samhörighet hos en eller 

flera individer i en grupp som delar språk, historia, härstamning eller religion – den etniska identiteten. 

Denna gemenskap behöver dock inte vara verklighetsgrundad eftersom etniciteten är socialt 

konstruerad och alltså något som individerna i gruppen identifierar sig med. Forskare på området 

brukar benämna detta fenomen imagined community, alltså en ”föreställd gemenskap”  (Runblom, 

2006: s. 3-4). 

Det är viktigt att poängtera att etnicitet både kan ha positiva konnotationer när det handlar om 

folkgruppers kamp om rättvisa, frihet och människovärde, men det kan även ha negativa 

associationer när det syftar till förtryck, diskriminering och liknande av (främst) minoritetsgrupper 

(Runblom, 2006: s. 3). 

Etnisk minoritet 

Begreppet etnisk minoritet kan definieras som en grupp inom samma etniska kategori som har 

politiskt underläge. Det är alltså inte alltid som en etnisk minoritet betecknas av ett färre antal 

individer, utan beteckningen utgår ifrån att gruppen är i ett politiskt underläge i förhållande till 

majoriteten (Eriksen, 2001: s. 282). När begreppet minoritet används i uppsatsen syftar det alltså på 

etnisk minoritet ifall inget annat specificeras. 

Jörgen Mattlar menar att det finns flera dimensioner av minoritetsbegreppet, exempelvis 

etnicitet, språk och religion, vilka alla återfinns hos de nationella minoriteterna i Sverige. De samiska 

och romska minoriteterna kan ses som etniska och språkliga minoriteter, medan judarna kan ses 

som främst etnisk och religiös minoritet. Tornedalingarna och sverigefinnarna räknas till största 

del som språkliga minoriteter (Mattlar, 2014: s. 39-40). I detta arbete definieras dock etnicitet som 

ett brett begrepp som redan innefattar aspekter såsom språk och religion, vilket betyder att det inte 

görs skillnad mellan så kallade etniska, språkliga och religiösa minoriteter. 

Etnocentrism 

Etnocentrism innebär att betrakta den egna kulturen som överlägsen, och att utgå ifrån att de 

värderingar som tillhör kulturen är de moraliskt korrekta. Andra sidan av myntet innebär alltså ett 

otillåtande förhållningssätt som medför att andra kulturer är underordnade och värderingar som 

inte delar den egna kulturen anses som omoraliska (Eriksen, 2001: s. 6-7).  

Ett av syftena med  interkulturalitet är att ”[...]synliggöra de tankemässiga och praktiska 

tillämpningar som bygger på etnocentrism och kulturbundna antaganden och som hindrar utökad 

mångfald och leder till diskriminering.” (Lahdenperä, 2011: s. 7).  Med andra ord betyder detta att 

etnocentrism leder till minskad mångfald, stereotypisering och diskriminering och kan förhindras med 

hjälp av ett interkulturellt förhållningssätt.  
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”Vi och de andra” 

En av de viktigaste delarna av och en följd av etnocentrism är begreppet ”vi och de andra”. Begreppet 

innebär att ”vi”, svenskar eller ofta även människor tillhörande den så kallade ”västvärlden”, 

överordnar sig och placerar ”de andra” i en enda grupp som blir utpekad, föremål för granskning 

och ibland även betraktas som offer. Inte sällan talas det om att ”vi” måste lära oss mer om 

”invandrarna” och ”andra kulturer”, vilket signalerar ett slags ställningstagande om att det bara är 

”de andra” som har kultur, och inte ”vi” (Brantefors, 2001: s. 49). 
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Tidigare forskning 

Följande avsnitt behandlar det interkulturella perspektivet som forskningsfält samt lyfter fram 

tidigare studier som är relevanta för föreliggande arbete. 

Interkulturalitet 

Den gren av pedagogiken som riktar in sig på att medvetandegöra, reflektera över och förstå 

dynamiken kring kulturmöten brukar kallas interkulturell pedagogik, och är numera vedertagen i 

Sverige. Till skillnad från mångkultur, som anger ett tillstånd där många kulturer förekommer, 

indikerar inter (= ”mellan”) i interkultur att det finns ett utbyte mellan kulturer (Stier, 2014: s. 205-206), 

(Lahdenperä, 2004: s. 21). Utbytet syftar således på en ömsesidig påverkan, tolkning och ett 

meningsskapande mellan människor med olika kulturell bakgrund. För att detta ska kunna ske krävs 

respekt, öppenhet och jämlikhet i dialogen och samspelet mellan parterna (Lahdenperä, 2011: s. 8-

10). Detta utbyte kan dock bli svårt att uppnå mellan majoriteter och minoriteter eftersom 

grupperna uppstår i ett ojämnlikt maktförhållande. Det krävs alltså att majoriteten som har 

maktövertag aktivt tillåter minoriteterna att bli delaktiga för att det ska kunna ske ett utbyte. I denna 

uppsats blir detta relevant i frågan om minoriteternas representation i läroböckerna. För att ett 

kulturellt utbyte, interkulturalitet, ska kunna ske måste minoriteterna få tillräckligt med utrymme i 

läroböckerna.  

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, menar att interkulturalitet har tre sidor: en normativ 

sida som antyder perspektivets målsättningar att skapa demokrati, jämlikhet, inkludering, etcetera; 

En kritisk aspekt som fokuserar på att synliggöra och bryta de normer och strukturer som är 

diskriminerande och att ställa sig kritisk mot sin egen kultur och historia; En innovativ sida vilken 

innebär möjligheten att rekonstruera strukturer och att skapa nya gränsöverskridande 

förhållningssätt och handlingsmönster (Lahdenperä, 2011: s. 10-12). Denna uppsats kommer 

främst att ta fasta på den kritiska aspekten av interkulturalitet genom att eventuell etnocentrism 

kommer synliggöras i de studerade läroböckerna. Resultatet, även om det inte kan anses vara 

omfattande i storlek, kommer däremot kunna ge en indikation på huruvida läroböckerna behöver 

förbättras i förhållande till den normativa och innovativa sidan av interkulturalitetsbegreppet. 

Sociologiprofessor Jonas Stier menar att strävan efter att försöka förbättra samhället gör det 

interkulturella perspektivet normativt. Samtidigt, menar han, är forskningsfältet problematiskt 

eftersom majoriteten av forskarna på området inte själva studerar forskningsfältet som kulturell 

konstruktion, och därmed inte heller ifrågasätter de många ”sanningar” som det egna fältet vilar 

på. Detta leder till att det finns en del, som han kallar det, ”blinda fläckar” inom den interkulturella 

forskningen. En av dessa fläckar är så kallad heterocentrism vilket syftar på en oproportionerlig 

fokusering på olikheter. Stier menar att forskningen sällan nämner det faktum att människor, trots 

olikheter, även har likheter, och oftast tenderar att faktiskt vara likare varandra än vad forskare vill 

erkänna. Denna fixering vid olikheter har påverkat oss till att bli rädda för att tala om likheter, vilket 

i sin tur lett till en förstärkning av det som är annorlunda och främmande i den sociala 
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konstruktionen. Det är alltså viktigt som forskare att inte bara fokusera på det som skiljer 

människor åt kulturellt, utan att även erkänna likheter såsom allmänmänskliga faktorer (Stier, 2014: 

s. 208). Denna kritik mot interkulturalitet kan påstås komma till uttryck i detta arbete eftersom det 

innehåller studier av etnocentrism och ”vi och de andra”-perspektivet. Det är dock inte de 

kulturella skillnaderna som är fokus i denna undersökning, utan fokus ligger på att granska huruvida 

kulturella skillnader lyfts fram med ett etnocentriskt förhållningssätt. Det ämnar alltså inte att lyfta 

fram själva olikheterna mellan kulturer, utan fokuserar på hur läroböckerna skildrar olikheter. 

Etnicitet 

En av de ledande forskarna inom området etnicitet är Thomas Hylland Eriksen, och han menar att 

fenomenet etnicitet används i alla grader mellan vardagsbruk till inbördeskrig. Begreppet är alltså 

komplext då det används i många skilda sammanhang med olika syften. Det vanligaste 

vardagsanvändningen av begreppet verkar dock vara i diskussioner om etniska grupper såsom 

minoriteter och majoriteter som skiljer sig från varandra kulturellt (Eriksen, 2001: s. 262). 

En falsk föreställning som ofta förekommer är just att etnicitet kännetecknas av objektiva 

likheter hos individer. Detta skulle kunna betyda att etniciteten blir viktigare ju större skillnaderna 

är, och att de uppstått genom att kulturer levt skilda under lång tid. Istället har den interkulturella 

forskningen visat att etniciteten blir viktigare ju närmare olika kulturer lever varandra. Det krävs 

alltså en interaktion mellan olika etniciteter för att de ska vara av vikt för individerna, med andra 

ord: för att etnicitet ska göras gällande krävs det att det finns relevanta kulturella skillnader som 

uppstår i människors sociala utbyte, och alltså inte objektiva skillnader som möjligen ”redan finns” 

(Eriksen, 2001: s. 262-263). En av de viktiga markörerna för etnicitetsbegreppet är alltså att det 

förutsätter en (föreställd) motpol, något som skiljer sig från den egna identiteten, och ofta brukar 

forskningen använda begreppet ”vi och de andra” för att beskriva fenomenet. (Runblom, 2006: s. 

4). 

Etnicitet är något som individer olika starkt identifierar sig med, men det kan bli problematiskt 

när andra tillskriver människor en viss etnicitet och vissa egenskaper. Detta kan vara känsligt 

eftersom det bidrar till förväntningar hos individer som kanske inte egentligen identifierar sig med 

gruppen eller med de egenskaper den tillskrivs. Likaså är det problematiskt med exempelvis 

benämning av olika grupper. Läroboksförfattaren måste ta i beaktning vilken som är den politiskt 

korrekta benämningen men samtidigt försöka att undvika anakronismer. (Runblom, 2006: s. 5). 

Hur minoriteter benämns i läroböckerna är något som kommer kunna studeras för att kunna 

urskilja författarnas förhållningssätt till minoriteterna. 

Inom forskningen är det fokus främst på minoriteter som bildats av arbetskraftsinvandring och 

på urbefolkningar (Eriksen, 2001: s. 282). Båda dessa grupper är subjekt för 

majoritetsbefolkningens maktövertag. Eriksen beskriver att minoritetsbegreppet är relativt i 

förhållande till kontexten och vilken skala av det sociala systemet som behandlas. Detta betyder att 

minoriteter bildas när det sociala systemet utökas och urbefolkningar och stammar integreras i 

nationalstater. Det betyder också att minoriteter kan bli majoriteter ifall de bildar egna stater, och 
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slutligen att etniska grupper som på ett georafiskt ställe är minoritet kan på andra ställen i världen 

vara majoritet (Eriksen, 2001: s. 282). Detta är intressant i förhållande till Sveriges nationella 

minoriteter eftersom de bildats på olika sätt. Exempelvis benämns samerna som urfolk och blev 

alltså minoritet när nationalstaten Sveriges bildandes, medan sverigefinnarna blev minoritet på 

grund av invandring och därför fortfarande tillhör majoritetsbefolkningen i Finland. Vidare blev 

judarna en majoritet när staten Israel bildades. 

Etnocentrism 

Eriksen menar att varje kultur ska betraktas och beskrivas utifrån dess egna termer och villkor. Att 

utelämna variabler riskerar att ge en skral bild av kulturen, och därför ska alla aspekter betraktas 

för att kunna förstå människors liv. Det som blir problematiskt är när den egna kulturen förefaller 

högre ställd än andra kulturer, när det uppstår etnocentrism (Eriksen, 2001: s. 6-7). 

En del antropologer menar att motsatsen till etnocentrism skulle vara kulturell relativism, det vill 

säga ett förhållningssätt där alla kulturer har olika kvaliteter och besitter egen inneboende logik, 

vilket gör dem omöjliga att rangordna på en slags värderingsskala. Kulturell relativism strävar efter 

att studera olika kulturer med så lite fördomar som möjligt. Det går dock inte att uppnå fullständig 

kulturell relativism, då detta skulle resultera i nihilism, men det är en viktig riktlinje för forskare för 

att förhålla sig öppen och fördomsfri i sina studier. Detta innebär också, enligt Eriksen, att kulturell 

relativism inte kan anses vara motsatsen till etnocentrism (Eriksen, 2001: s. 7-8).  

Stier tar upp något som han kallar för kulturell hemmablindhet, vilket innebär att vi är så formade 

av vår egen kultur och världsbild att de till viss del gör oss blinda för att kunna betrakta andra 

kulturer helt neutralt. Han frågar sig om det ens är möjligt att helt stiga ur sitt etnocentriska 

förhållningssätt, och ifall det går att undervisa om andra kulturer utan att falla in i stereotypisering. 

Han menar att det finns en allmän strävan bland skolpersonal och forskare efter att bli en 

interkulturell person som besitter kulturmedvetenhet och kommunikativa färdigheter. Det gäller 

att kunna se världen ur flera synvinklar och kunna reflektera utifrån flera olika perspektiv, men 

Stier menar att denna uppfattning är föga reflekterad bland forskare. Inom forskningsfältet och i 

skolan finns det nämligen en rad frågor som tas förgivet, exempelvis föreställningen om att 

interkulturella forskare skulle vara mindre fördomsfulla och öppnare än andra människor. Hur kan 

de vara det om de inte reflekterar och analyserar sin egen etnocentrism och påverkan av sin egen 

världsbild? Vidare brukar forskare och pedagoger bunta ihop helt olika etniska grupper till en 

homogen grupp, så kallade ”invandrare” eller ”personer med annan kulturell bakgrund”. En annan 

kulturell bakgrund än vem, kan man fråga sig. Här lyser etnocentrismen och den kulturella 

hemmablindheten igenom. Med det sagt kan det ibland vara nödvändigt att gruppera och 

kategorisera människor för att kunna göra generaliseringar, men då krävs ett reflekterat språkbruk 

för att inte hamna i en etnocentrisk ställning (Stier, 2014: s. 209-211). 

Etnocentrism är alltså ett begrepp som har två viktiga aspekter: 1) Begreppet som analysredskap. 

Det är intressant att studera i vilken utsträckning det går att urskilja etnocentrism i författarnas sätt 

att beskriva människor och grupper. 2) Ett begrepp som öppnar upp för självreflektion. För att 
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kunna bli mer interkulturell i sitt förhållningssätt måste forskaren bli medveten och reflektera över 

hur etnocentrism påverkar och färgar de tolkningar som görs av ett visst källmaterial.  

”Vi och de andra” 

Begreppet ”vi och de andra” har sina rötter i en poststrukturalistisk idétradition som bygger sina 

teorier på diskursanalys, med framför allt Michel Foucault som inspiration. En av de viktigaste 

bidragen till teoribildningen kring ”vi och de andra” är Edward Saids verk Orientalism (Said, 1978). 

Said demonstrerar hur Orienten är föremål för eurocentrism1 och exotism i europeisk litteratur och 

forskning (Loftsdóttir, 2010: s. 24-26). Han menar att om människor från Orienten själva hade 

skrivit texterna så hade resultatet blivit väldigt annorlunda, eftersom européerna skapat stereotypa 

bilder av Orienten (Eriksen, 2001; s. 258). Styrkan i Saids idékonstruktion är att han synliggör 

strukturer där människor kategoriserar sig själva och andra för att sedan placera in dem i en tvådelad 

världsbild, i ett ”vi” och ett ”dom”. Han har dock fått mycket kritik för att gentemot Europa 

använda samma typer av termer och perspektiv som han själv anklagar Europa för att använda mot 

Orienten. Trots kritiken har teorierna om ”vi och de andra” fått stor genomslagskraft genom Saids 

verk (Loftsdóttir, 2010: s. 26). 

Antropolog Kristín Loftsdóttir menar att ett sätt att skapa ett ”vi och de andra” är genom 

nationen som är en stor del i identitetsskapande, och läroböcker i historia är särskilt intressanta att 

studera utifrån denna aspekt. I böckerna behandlas nämligen ofta nationens uppkomst och 

utveckling, och det intressanta är att studera vem eller vilka som representerar nationen i 

beskrivningarna. Även vilket urval i förhållande till olika grupper blir viktiga för att kunna se vilken 

roll de spelat för nationens uppbyggnad. Loftsdóttir menar att det nationalistiska i böckerna skapar 

ett slags enhetligt ”vi” genom att beskrivningar av andra nationaliteter skapar ett ”de andra” 

(Loftsdóttir, 2010: s. 26-27). 

”Vi och de andra”-perspektivet kan alltså komma till uttryck på flera sätt i böckerna. Detta gör 

begreppet till ett användbart analysverktyg för att kunna urskilja etnocentism och ett bristande 

interkulturellt förhållningssätt. 

Forskning om läromedel i historia 

En klassisk studie om historieämnets utformning och utveckling när det gäller undervisning och 

läroböcker på gymnasiet är Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965 av Göran 

Andolf. Genom kvantitativ innehållsanalys avslöjas en rad förändringar i läroböckerna gällande 

urval, perspektiv och disposition. Därtill har analyser av undervisningen fått belysa samtidens 

historiesyn och samhällsuppfattning. För att sammanfatta de mycket omfattande resultaten – 

studien spänner över 150 år – har det skett en förändring av läroböckerna under 1800- och 1900-

                                                 

 
1 Eurocentrism kan definieras som att Europa är världens utgångspunkt och därmed ses som överlägset och 

normskapande för idéer och värderingar. 
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talen. Liksom i det allmänna forskningsfältet inom historia har den politiska historien och den äldre 

tidens historia fått allt mindre utrymme i läroböckerna under 1900-talet, medan social, ekonomisk 

och kulturell historia blivit det nya fokuset (Björk, 2012: s. 100-102), (Åmark, 2012: s. 159, 163-

164). Nyare historia har blivit viktigare, och med tiden har även det geografiska perspektivet ökat. 

Den kanske mest intressanta skillnaden mellan de äldre och de nyare böckerna är att ju äldre de är, 

desto mer skiner författarnas egna värderingar igenom i texterna. Böckerna som är skrivna på 1900-

talet är generellt sakligare än böckerna från 1800-talet där värderingar om den närliggande kulturens 

moraler beskrivs positivt medan de som är annorlunda porträtteras negativt (Andolf, 1972)  

Studien sträcker sig över en lång tidsperiod vilket ger den möjlighet att urskilja övergripande 

historiska drag. Andolfs studie visar att lärobokstraditionen följer det allmänna forskningsläget 

inom ämnet historia, och båda traditionerna har visats spegla samtidens samhällsklimat. Tyvärr är 

Andolfs studie numera ganska förlegad med tanke på att det politiskt och demografiskt skett 

mycket i samhället sedan studien gjordes, och den säger alltså inte hur läromedel ser ut idag. 

Däremot är den viktig för förståelsen att det skett en historisk utveckling av lärobokstraditionen, 

vilket indikerar att läroböckerna även i dagens samhälle bör förändras i takt med samhällets 

utveckling. Den är alltså intressant med tanke på att detta arbete undersöker ifall det skett någon 

utveckling i läroböckernas behandling av de nationella minoriteterna.  

Nationella minoriteter i läromedel 

Den viktigaste bakgrundsgivande studien för detta arbete är professor Harald Runbloms 

granskning av hur etnicitet har behandlats i ett antal läromedel. Undersökningen har varit en del i 

ett större projekt som legat till grund för Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? 

(Skolverket, 2006:a). I historieämnet har tre böcker för årskurs (6)7-9 och tre böcker för gymnasiet, 

alla med tillhörande lärarhandledningar och annat material, blivit granskade. Med stöd i 1994 års 

styrdokument har begreppet etnicitet analyserats med kvalitativ textanalys som metod.  

För föreliggande studie är det främst resultaten från grundskolans böcker som handlar om de 

nationella minoriteter som är relevanta, även om Runbloms undersökning inbegriper fler aspekter 

än så. Frågor som har ställts till texterna handlar exempelvis om i vilken utsträckning böckerna 

behandlar de nationella minoriteternas ställning och språk, både ur ett historiskt och aktuellt 

perspektiv (Runblom, 2006: s. 12).  Resultaten visar att de tre studerade böckerna för grundskolans 

senare år inte behandlar de nationella minoriteterna på ett önskvärt sätt. I den bok som Runblom 

ger beröm för att i övrigt ha ett rikt material förekommer inte de nationella minoriteterna alls. I de 

övriga två nämns samerna på ett mycket bristfälligt sätt – en bok använder till och med fiktion 

istället för verkliga skildringar. Judar tas upp i böckerna endast i andra sammanhang än som 

nationell minoritet, exempelvis i avsnitt om Romarriket eller andra världskriget där deras offerroll 

understryks. Minoriteter i generell bemärkning framställs i två av böckerna ofta som offer eller i 

samband med beskrivningar av konfliktområden (Runblom, 2006: s. 14-21). Runbloms studie ligger 

till grund för en del av denna uppsats syfte: att undersöka ifall de nya läroböckerna i historia bättre 

skildrar de nationella minoriteterna. Till skillnad från Runbloms studie kommer detta arbete dock 
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helt fokusera på de nationella minoriteterna och hur de beskrivs samt hur stor plats de får i 

böckerna. 

En annan studie som berör delar av mitt syfte och källmaterial är Jörgen Mattlars granskning av 

historieläroböcker som publicerats i anpassning till de nya läroplanerna från 2011. Även han tar 

avstamp i Runbloms granskning av läromedel. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv har de 

nationella minoriteternas representation i två böcker för årskurs 7-9 samt tre böcker för gymnasiet 

undersökts. De två böckerna för grundskolan återkommer i föreliggande studie (Levande historia och 

Utkik historia), vilket innebär möjlighet till jämförande studier. Mattlar har även jämfört hur de 

nationella minoriteterna behandlas i Lpo94/Lpf94 och Lgr11/Gy11 med resultatet att 

minoriteterna endast finns beskrivna i grundskolans kursplaner. I Gy11 finns de med i de allmänna 

målen men inte i kursplanerna  (Mattlar, 2014: s. 39-41, 44). 

Mattlar erkänner själv att urvalet inte är tillräckligt för att visa på ett mönster, utan endast 

fungerar som ett exempel på hur det kan se ut. (Mattlar, 2014: s. 46). Inte heller föreliggande studie 

är baserad på ett brett källmaterial, men eftersom den avgränsats till grundskolans läroböcker tillåts 

en djupare analys av innehållet. 

Mattlars studie är inte särskilt djupgående, utan han beskriver övergripande vad han iakktagit. 

Han menar att Levande historia inte uppfyller läroplanens kursmål. Romer och judar nämns endast i 

avsnitt som behandlar nazismen, medan sverigefinnar inte nämns alls, föutom att det i ett avsnitt 

skrivs att det till Sverige skett arbetsinvandring från Finland. Samer och tornedalingar nämns inte i 

kapitlena. Utkik historia har, enligt Mattlar, en nyanserad beskrivning av samerna medan övriga 

minoriteter inte ges en rättvis skildring. Däremot beskriver han inte alls på vilket sätt samerna fått 

en nyanserad beskrivning mer än att ”tre sidor ägnas åt den samiska minoriteten och dess 

heterogenitet.” (Mattlar, 2014: s. 47).  Vidare beskriver han att boken har ett avsnitt om nationella 

minoriteter men att den inte beskriver dem utförligt. Judarna finns med i avsnitt som handlar om 

antikens kulturer, andra världskriget (även romerna beskrivs här) och Israel-Palestina-konflikten 

(Mattlar, 2014: s. 48-49). Gymnasieböckerna har mer varierande resultat, men har generellt mer 

stoff som behandlar de nationella minoriteterna än grunskolans böcker, något som är paradoxalt 

med tanke på att läroplanerna säger precis tvärt om (Mattlar, 2014: s. 48-51). 

Mattlars studie har i detta sammanhang betraktats som en stark indikation för att de nationella 

minoriteterna inte behandlas på ett rättvisande sätt i läroböckerna för historia. Däremot är inte 

resultaten i studien särskilt detaljerat beskrivna eller motiverade, vilket betyder att föreliggande 

studie har möjlighet att på ett mer exakt sätt visa representationen av minoriteterna, och på så sätt 

ge ett starkare bidrag till forskningen. Mattlar har exempelvis ingen jämförelse mellan minoriteterna 

i frekvensen av referenser, utan räknar snarare kortfattat upp vilka minoriteter som återfinns i vilka 

kapitel. Vidare kommer den kvalitativa analysen med det interkulturella perspektivet som teoretisk 

ram fungera som en djupare ingång i hur minoriteterna beskrivs, vilket är viktigt för 

helhetsperspektivet. I min mening räcker det alltså inte att bara visa om och isåfall var minoriteterna 

skildras, utan än viktigare är hur. 
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Metod 

I följande avsnitt behandlas urval, källmaterial samt hur textanalyserna har utförts. 

Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts handlar främst om urvalet av källmaterial. En del av syftet  för 

undersökningen är att genom studier av de allra senaste läromedlen för historia kunna urskilja 

huruvida tidigare kritik mot läromedels sätt att behandla nationella minoriteter har åtgärdats i nya 

utgåvor. Urvalet har utgått ifrån två kriterier: 1) de ska vara de senast publicerade på marknaden, 

och 2) på grund av att den kvantitativa metoden kräver det måste böckerna vara tillgängliga i digital 

form. Av fyra bokserier publicerade 2011-2015 finns alla tillgängliga som e-resurser. Efter kontakt 

med förlaget till en av bokserierna (Historia Prio) har jag i egenskap av privatperson samt även 

Uppsala universitetsbibliotek nekats licens till de digitala böckerna, vilket betyder att jag har valt att 

utesluta dessa ur undersökningen. Kvar finns alltså tre serier. 

Studien har begränsats till att undersöka enbart text. På grund av utrymmesskäl har alltså studier 

av bilder utelämnats. 

Källmaterial 

Böckerna är, som tidigare nämnt, utvalda eftersom de är de senast utgivna, tillgängliga elektroniska 

böckerna på marknaden när studien genomförs. Samtliga förlag uppger att böckerna är 

uppdaterade eller anpassade till Lgr11, men Jörgen Mattlars granskning av Utkik historia och Levande 

historia indikerar att så inte är fallet när det kommer till de nationella minoriteterna (Mattlar, 2014: 

s. 47-49). 

SO-serien Historia 

Serien består av tre delböcker för årskurs 7,8 och 9 som utgör tredje upplagan av stadieboken som 

utgavs 2012. De tre årskursböckerna har alltså samma innehåll som stadieboken. Förlaget har även 

gett ut en bok som kallas Maxi vilken är en fördjupning i ämnet, men det är Ämnesboken (Ivansson, 

et al., 2012/2015) som valts för analys eftersom den är ämnets grundbok. Enligt förlagets hemsida 

är stadieböckerna i digital form utgivna 2015, men detta är något missvisande eftersom det inuti 

böckerna står 2011 respektive 2012. Det är alltså inte helt vattentätt exakt när böckerna getts ut, så 

därför har utgivningsåret i detta arbete betecknats som 2012/2015 eftersom båda åren används i 

marknadsföringen online. 

De som ligger bakom SO-serien är universitetslektor Robert Sandberg samt författarna Elisabeth 

Ivansson och Mattias Tordai. De har alla tidigare utgivna böcker inom historiedidaktik i blandade 

årskurser. 

Förlaget har givit ut tidigare böcker, åtminstone från 2004, i samma serie, men då med andra 

författare. SO-serien finns även som böcker i geografi, samhällskunskap och religion. 
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I marknadsföringen för SO-serien går det att läsa: ”Att innehållet i SO•S stämmer överens med 

centralt innehåll och kunskapskrav är förstås grunden.” (SOS - Störst chans att uppleva The big 5 

s. 2). Enligt förlaget själv ska alltså läromedlet beröra alla områden som finns med i det centrala 

innehållet för SO-ämnena. 

Levande historia 7-9 SOL4000  

Levande historia består av tre årskursböcker som tillsammans utgör stadieboken. Denna finns dock 

inte som e-bok ännu, vilket har gjort att de tre årskursböckerna 7-9 använts i analyserna (Hildingson 

& Hildingson, 2011) (Hildingson & Hildingson, 2012) (Hildingson & Hildingson, 2013) Böckerna 

är utgivna mellan 2011-2013, och är enligt förlaget anpassade till Lgr11. Serien har funnits lång tid 

– jag har lyckats spåra den tillbaka till 1980-talet – och hade redan då Lars Hildingson som 

författare. Hildingson var filosofie magister i historia, litteraturhistoria och nordiska språk, men 

hade även bakgrund som lärare. Han ägnade sig åt att skriva läroböcker på heltid från 1960-talet 

(Project Runeberg, 2013) Den senaste serien är skriven av Lars son, journalisten Kaj Hildingson, 

med material från Lars Hildingsons dödsbo. 

I SOL-serien finns även övriga SO-ämnen, samt läromedel för årskurs 6. 

Utkik historia 7-9  

Utkik historia har en annan typ av digitalt material än de andra två serierna. Boken har använts i 

form av en så kallad interaktiv bok där det finns tillgång till film och interaktiva uppgifter. Texten 

är dock samma som i den tryckta boken Utkik 7-9 Historia Grundbok. Även om det berikade innehåll 

som ryms i det interaktiva materialet inte har granskats (fokus ligger endast på motsvarande innehåll 

som i den fysiska boken), är det värt att nämna att det finns ytterligare innehåll att tillgå (Nilsson, 

et al., 2013-2015) 

Författarna till boken är Erik Nilsson, Hans Olofsson och fil. lic. Rolf Uppström. De är alla 

verksamma som lärare, och de två senaste är även forskare i historiedidaktik respektive historia. 

Utkik är en helt ny läromedelsserie för SO- och NO-ämnena och finns för årskurs 4-6 samt 7-

9. Serien är enligt förlaget framtagen efter Lgr11 (Utkik - ger dig stor frihet). 

Kvantitativ textanalys 

För att kunna besvara frågorna hur ser representationen av de nationella minoriteterna ut? Samt hur stort 

utrymme får de nationella minoriteterna i jämförelse med varandra? har en kvantitativ innehållsanalys utförts. 

Detta innebär att förekomsten av ett eller flera fenomen räknats i syfte att studera hur stor 

uppmärksamhet dessa får i en text (Boréus & Bergström, 2012: s. 44, 46). I detta fall syftar 

undersökningen till att jämföra hur stort utrymme de nationella minoriteterna får i källmaterialet i 

förhållande till varandra. Analysen har utgått ifrån ett så kallat kodschema med förutbestämda ord 

vilka har räknats.  

Orden som valts är beteckningar på minoriteterna samt direkta referenser, exempelvis 

minoriteternas språk. Ett relativt snävt urval av ord har alltså skett (se bilaga 1 för fullständig tabell). 
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Det som framför allt är intressant är hur ofta minoriteternas officiella benämningar förekommer, 

såsom samer, sverigefinne och judar, men även förlegade benämningar såsom zigenare och lapp vilka 

historiskt sett använts som skällsord. När det uppkommit sammansatta benämningar såsom 

nordsamer eller liknande har dessa räknats i samma kategori som respektive grupp. Även 

adjektivformerna av gruppernas benämning har räknats, till exempel samisk eller romsk. Ord som är 

direkt kopplade till de nationella minoriteterna, såsom språken romani chib, meänkieli, eller ord som 

ofta används som synonym för ett ord som är direkt språkligt förankrat med en minoritet, 

exempelvis antisemitism (brukar stå som synonymt med judehat eller judefientlighet), har räknats som 

egna kategorier.  

För att spara utrymme i tabellen har för det mesta snarlika ord som syftar på samma sak eller 

som är grammatiska variationer av samma ord kategoriserats. Exempelvis har samer, samerna och 

samernas kategoriserats som ett ord. Däremot har samiska förekommit som två olika ord eftersom 

det dels kan syfta på adjektivet och dels betyda samernas språk, jämför till exempel de samiska 

traditionerna och samernas språk kallas samiska. 

Ord med samma stavning fast flera betydelser, såsom rom/Rom, vilket dels kan betyda en person 

inom den romska minoriteten och dels syfta på det Romerska riket (datorns sökverktyg gör inte 

skillnad på versaler och gemener), har endast räknats i de fall där de syftar på minoriteterna.  

Analysen har genomförts med hjälp av datorns sökverktyg, och i de fall där e-böckerna har en 

intern sökmotor har denna istället använts. Analysverktyget har pilottestats på en mindre mängd 

text för att säkerställa dess validitet, och i denna process har även nya ord som inte funnits med i 

kodschemat från början kunnat läggas till. Exempelvis har sammansatta ord upptäckts, såsom 

judeförföljelse. Även dessa ord har räknats med som referenser till respektive minoritet. 

Eftersom den kvantitativa analysen inte tar hänsyn till sammanhang har samtliga perspektiv 

tagits med i beräkningen. Exempelvis har en del av minoriteterna funnits beskrivna i internationella 

sammanhang. 

Slutligen har resultatet redovisas i diagram under avsnittet resultat. Här kommer endast det 

sammanlagda antalet referenser redovisas, alltså inte varje räknat ord. All text i böckerna, inklusive 

bildtexter, läshänvisningar, register och arbetsuppgifter har inkluderats i undersökningen. 

Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa analysen har undersökt i vilka sammanhang respektive minoritet tas upp samt vilka 

verktyg som används för att beskriva dem. Detta visar vilket eller vilka perspektiv som används i 

skildringarna. Nyanserade skildringar innebär att minoriteterna beskrivs från flera perspektiv och i 

flera olika sammanhang, och att innehållet är rikt. Detta sätt att skildra minoriteterna betraktas som 

interkulturellt. Ifall detta inte är fallet har minoriteternas roll i kontexten analyserats med fokus på 

den etnocentriska teoribilden. Huruvida det förekommer ett ”vi och de andra”-perspektiv har 

också undersökts. 

Det har inte valts en särkild textanalysmetod på grund av risken att missa några resultat. Fokus 

har istället helt utgått ifrån att analysera texten ur ett interkulturellt perspektiv. 
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Kritiska reflektioner 

Ett klassiskt problem som rör alla former av analyser är hur tolkningen ska ske. Både 

datainsamlingen och analysen av resultatet bygger på tolkning, och utfallet kan skilja sig beroende 

på vem som utför studien. Varje individ påverkas nämligen av den världsbild och den förförståelse 

som den besitter, vilket kommer få viss betydelse för tolkningen av texten. Även texternas 

författare är påverkade av sin egen kontext vilket ger visst utslag på textproduktionen. Därför finns 

det inget rätt och fel i tolkningsprocessen. Detta ger en viss frihet för forskare, men det innebär 

även en begränsning för studiens validitet. Det går aldrig att komma ifrån detta problem, men det 

är viktig att vara medveten om den egna förförståelsen för att kunna ställa sig så neutralt som 

möjligt inför texten (Boréus & Bergström, 2012: s. 23-27). 

Kvantitativ analys fångar inte upp sammanhang och värderingar av fenomen, utan endast 

frekvens. Det är därför svårt att få intressanta resultat eftersom orden tas ur sin kontext och endast 

räknas (Boréus & Bergström, 2012: 78-79). Detta problem undviks enklast genom att lägga till 

kvalitativ analys, vilket gjorts i detta arbete. Den kvalitativa analysen är en viktig del av 

undersökningen och kommer kunna ge svar på det som inte den kvantitativa analysen klarar av.  

Eftersom studien inte bara studerar minoriteterna i egenskap av Sveriges nationella minoriteter 

utan inbegriper alla förekomster av folkgrupperna är det sannolikt att en del av minoriteterna 

förekommer oftare just av denna anledning. Exempelvis har judarna en lång internationell historia 

vilket gör att det är troligt att de får en högre frekvens än exempelvis tornedalingarna som främst 

tillhör den nordiska historien. Den kvalitativa analysen kan dock ge svar på förhållandet mellan de 

olika perspektiven, och det är därför fortfarande intressant att studera samtliga förekomster av 

minoriteterna. 
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras analyserna av resultatet i förhållande till den tidigare forskningen med 

avstamp i det interkulturella perspektivets teoribildning. 

Kvantitativ textanalys 

Resultaten av den kvantitativa analysen visar på stora skillnader dels mellan böckerna och dels i 

vilka minoriteter som får synas. Ett sammanfattande omdöme är att alla tre böcker ger överlägset 

mest plats åt judarna medan sverigefinnarna och tornedalingarna inte nämns över huvud taget. 

Romerna nämns på ett fåtal ställen i alla böckerna, medan samerna har fått relativt stort utrymme 

i Utkik historia men inget i de andra två. Nedan presenteras resultaten i diagram. 
 

 

Diagram 1. Diagrammet visar fördelningen mellan antalet referenser i respektive bok.  
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Resultatet stämmer överens med det som Mattlar visat i sin studie (Mattlar, 2014: s. 46-47). 

Levande historia har utelämnat tre av de fem minoriteterna, och nämner romerna mycket lite. Judarna 

har relativt stort utrymme jämfört med övriga minoritetsgrupper, men jämfört med de andra 

böckerna är det tydligt att inte heller judarna får särkilt stor plats i texten. SO-serien har samma 

tendenser som Levande historia, men samerna nämns på ett ställe i boken och judar och romer nämns 

mer i denna bok. Dessa två böcker stämmer även överrens med en del av Runbloms resultat som 

visat att minoriteterna tas upp bristfälligt eller inte alls (Runblom, 2006: s. 12-21). Detta resultat 

säger dock ingenting om vilka sammanhang där minoriteterna tas upp. I den kvalitativa analysen 

går det att se att ingen av de två böckerna tar upp varken judar eller romer i egenskap av nationell 

minoritet, utan endast i internationella perspektiv. 

Utkik historia har enligt Mattlar en nyanserad skildring av samerna (kommentarer på detta 

återkommer i den kvalitativa analysen), medan de övriga minoriteterna inte blivit representerade på 

ett rättvisande sätt. Vid analys av endast de kvantitativa resultaten går det att se att Utkik historia 

åtminstone nämnt alla minoriteter, något som de andra två böckerna misslyckats med. Även om 

sverigefinnar och tornedalingar fått avsevärt mindre plats än övriga minoriteter, har de iallafall 

nämnts. Det går att anta att Mattlar har rätt i sin betraktelse eftersom det är svårt att ge en rättvis 

bild av en minoritet genom att bara nämna den ett fåtal gånger. 

Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysens resultat presenteras nedan tematiskt. Tornedalingar och sverigefinnar 

har fått stå under samma avsnitt därför att resultatet inte avsevärt skiljer sig mellan dem. 

Samer 

Samer nämns inte en enda gång i Levande historia, vilket även Mattlar visat i sin studie (Mattlar, 2014: 

s. 47). Samerna nämns endast en gång i SO-serien, och då handlar det om en diskussionsfråga på 

texten som lyder såhär: ”Det finns folkgrupper som levt på samlar- och jägarstadiet nästan in i vår 

tid. Vad ser du för likheter i sättet att leva mellan nordamerikanska indianer och skandinaviska 

samer?” (Ivansson, et al., 2012/2015: s. 15). Detta är en diskussionsfråga och det finns ingenting i 

övriga boken att underbygga något resonemang på, förutom det som står i själva frågan. Det som 

står är alltså i princip att samer och indianer har levt på samlar- och jägarstadiet nästan in i vår tid. 

Detta är det enda som finns att läsa om samer, vilket är väldigt ensidigt, och alltså vittnar om ett 

etnocentrisk perspektiv. Dessutom antyder uttrycket ”vår tid” i detta sammanhang ett ”vi”-

perspektiv gentemot samerna och indianerna, ungefär som att nutiden inte tillhör alla, utan bara 

”oss” som läser om ”de andra”. I denna beskrivning av samer saknas alltså den ömsesidiga 

tolkningen och meningsskapandet som Lahdenperä menar är grundläggande för det interkulturella 

perspektivet (Lahdenperä, 2011: s. 8-10). Också Runblom har i två av sina studerade böcker 

kommit fram till att samerna får en skral beskrivning, medan de i den tredje inte förekommer alls 

(Runblom, 2006: s. 14, 19, 21). Det går alltså att se att det inte skett någon större förändring i 
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jämförelsen mellan de äldre böcker som Runblom studerat och de nyare läroböckerna i denna 

studie. 

Samerna har ett helt eget kapitel i Utkik historia. Det beskrivs att de kallas ett urfolk därför att 

de levt i Skandinavien långt innan landet Sverige bildades. Landområdet Sápmi och de olika språken 

beskrivs ganska utförligt, liksom hur samerna levt och verkat både historiskt och i nutid. Olika sätt 

att leva beskrivs, exempelvis att det finns samer som lever av rennäring men även att många söker 

andra typer av jobb eftersom ny teknik har gjort att färre behövs som arbetskraft. Det beskrivs att 

dagens rennäring sköts med helikoptrar och snöskotrar. Detta ger en bredare bild av samerna än 

exempelvis i SO-serien där samerna endast skildras som samlare och fiskare.  

Ytterligare en aspekt som tas upp i Utkik historia är kolonisationen av Sápmi, som beskrivs relativt 

neutralt även om konsekvenserna för samerna endast beskrivs som att renarnas betesmarker 

krympt. Det finns också ett avsnitt som handlar om samiskan som minoritetsspråk och att det är 

hotat. En samisk man får själv berätta om sin familjesituation med fokus på språket. Detta visar på 

ett försök till ett interkulturellt perspektiv då en röst från minoriteten själv får bli hörd. Jämfört 

med de andra minoritetesspråken har samiskan fått stor plats, och i avsnittet om samiskan beskrivs 

att de erkända ”minoritetsspråken ska också skyddas genom att minst ett universitet har 

undervisning i språket. I Sverige är det Umeå universitet som har det ansvaret.” (Nilsson, et al., 

2013-2015: s. 215). Detta är dock ett direkt faktafel eftersom Umeå universitet endast har ansvar 

för samiska, meänkieli och finska (Umeå universitet, 2015)  

Slutligen finns det ett avsnitt i Utkik historia som tar upp samisk kultur som författarna beskriver 

som rik. Det som tas upp är sameslöjden och jojken. Dessa beskrivs både historiskt och hur de 

används idag, vilket erbjuder ett tvådimensionellt perspektiv. 

Mattlar menar att Utkik historia har en nyanserad beskrivning av samerna (Mattlar, 2014: s. 47). 

Jag hävdar att  skildringen av samerna i huvudsak är nyanserad och innehåller flera olika perspektiv. 

I slutet av kapitlet finns det sex kunskapsfrågor som bara handlar om samerna, och de behandlar 

alla de perspektiv som tagits upp i texten. Två saker är dock extra värda att lyfta fram eftersom de 

säger emot Mattlars resultat om att skildringen av samerna är nyanserad. 

Först och främst finns det en faktaruta med rubriken ”lapp” som beskriver att samer förut 

kallades lappar, och att det lever kvar i en del ord såsom fattiglapp. Det sägs dock inget om 

problematiken kring benämningen eller om bakgrunden till ordet fattiglapp. Detta sätt att ta sig 

makten att benämna en grupp på ett sätt som gruppen själv inte valt går enligt Eriksen att betrakta 

som etnocentriskt, eftersom varje grupp ska ha rätten att beskrivas utifrån egna villkor och termer 

(Eriksen, 2001: s. 6-7). Inte heller finns det något avsnitt som historiskt beskriver diskrimineringen 

av samer, så även om samerna i övrigt fått en bred beskrivning saknas ett perspektiv. Det 

etnocentriska lyser igenom eftersom perspektivet som handlar om majoritetens förtryck mot 

minoriteten har utelämnats, och därmed inte erkänns. Den kritiska aspekten av interkulturalitet 

som Lahdenperä tar upp saknas alltså här eftersom läroboken misslyckas med att ta upp ett 

perspektiv som är kritiskt mot majoritetskulturen (Lahdenperä, 2011: s. 10-12). 
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För det andra finns det en olycklig formulering: ”Många av samerna lever utanför Sápmi och 

arbetar i helt vanliga yrken. Exempelvis bor det omkring 2 000 samer i Stockholm.” (Nilsson, et 

al., 2013-2015: s. 215). Formuleringen ”helt vanliga yrken” är värdeladdad och partisk. Med tanke 

på att ett exempel på detta skulle vara att 2 000 samer bor i Stockholm är det som att säga att de 

samer som bor kvar i Sápmi inte har ”helt vanliga yrken”. Detta ger sken av etnocentrism eftersom 

yrken i Stockholm här anses vara ”helt vanliga”, vilket medför att samernas traditionella yrken då 

automatiskt placeras som annorlunda. Samerna blir ”de andra” i förhållande till majoriteten, ”vi”. 

I detta sammanhang blir Stiers begrepp kulturell hemmablindhet aktuellt eftersom läroboksförfattarna 

med sin formulering visar ett icke neutralt synsätt. Samer ges här egenskapen av ”personer med 

annan kulturell bakgrund”, vilket Stier använder som exempel på hur kulturell hemmablindhet 

kommer till uttryck i olika sammanhang (Stier, 2014: s. 209-211). 

Sverigefinnar och tornedalingar 

Resultatet av den kvantitativa analysen har redan avslöjat att minoriteterna sverigefinnar och 

tornedalingar inte behandlas i någon av böckerna. I Utkik historia finns ett avsnitt där 

minoritetsspråken tas upp, men det stannar vid en enkel uppräkning. Det berättas inte ens vem 

som talar språken, och längst bak i ordförklaringen beskrivs meänkieli kort och gott som 

”tornedalsfinska som talas längs den svensk-finska gränsen” (Nilsson, et al., 2013-2015: s. 237). 

Sverigefinnar eller tornedalingar är alltså helt frånvarande i de tre böckerna. Detta resultat har både 

Runblom och Mattlar kommit fram till i sina studier (Runblom, 2006: s. 14-21).  Mattlar menar att 

det går att läsa mellan raderna i Levande histoira att det finns sverigefinnar i Sverige eftersom det 

skrivs att den största arbetsinvandringen skett från Finland (Mattlar, 2014: s. 47). Dock har inte 

sverigefinnar använts som begrepp vilket gjort att de saknar sökträffar i den kvantitativa analysen. 

Det går alltså inte att säga att sverigefinnar som minoritet har skildrats i boken. 

Att inte alls skildra, eller ens nämna, två av minoritetsgrupperna vittnar om ett etnocentriskt 

perspektiv i samtliga böcker. Genom att några av minoriteterna får större utrymme är det som att 

de anses viktigare, något som är typiskt för ett entocentriskt förhållningssätt. Exempelvis är det 

som att samerna är viktigare i Utkik historia eftersom de tillägnats ett helt kapitel, jämfört med 

tornedalingarna och sverigefinnarna som inte ens får sin minoritetsbeteckning uppräknad. 

Romer 

Romer förekommer på några ställen i alla böckerna, men allra oftast nämns de i förbifarten som 

tillhörande de övriga människorna som, förutom judarna, dog i förintelsen. I Levande historia är 

detta det enda sammanhang där romer över huvud taget nämns, något som även Mattlar beskrivit 

i sin studie (Mattlar, 2014: s. 47). 

I SO-serien beskrivs romer även som offer för svenska staten: ”Politikerna ville göra svenskarna 

till ett lyckligare, friskare och renare folk. Men det fanns grupper som inte ansågs passa in i det nya 

Sverige, till exempel resandefolket (ibland kallade ”tattare”), romer och andra utstötta människor.” 

Författarna fortsätter att beskriva att ”...folk ansåg att de var lata och tjuvaktiga och att de skaffade 
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en massa barn som de inte tog hand om.” och beskriver sedan att ”myndigheterna ville göra de här 

människorna till ’vanliga, ordentliga svenskar’.” (Ivansson, et al., 2012/2015: s. 272). Författarna 

stannar vid att skriva att många människor tillhörande dessa grupper fängslades, 

tvångssteriliserades och att barn omhändertogs. Däremot problematiseras detta inte på ett djupare 

plan. Ingen annan sida av romerna presenteras, och beskrivningen att folk ansåg att resandefolket 

och romerna var lata och tjuvaktiga kommenteras inget vidare. Inte heller att staten ville göra dem 

till ”vanliga, ordentliga svenskar” problematiseras. Det är som att författarna avskriver sig anvsaret 

för formuleringarna genom att använda citationstecken, men genom att inte djupare gå in på 

problematiken och inte alls kritisera eller problematisera det perspektiv som framkommer är det 

nästan som att fastställa det. Värre blir det när författarna ställer frågor på texten: ”Vad kan det ha 

berott på att svenska myndigheter ville tvinga exempelvis romer och dem som kallades 

resandefolket (”tattare”) att bli ’vanliga, ordentliga svenskar’?” (Ivansson, et al., 2012/2015: s. 272). 

Detta uttrycker ett etnocentriskt ”vi och de andra”-perspektiv. Eftersom texten skriver på ett 

oreflekterat sätt att folk (”vi” svenskar) ansåg att romer (”de andra”) var lata och tjuvaktiga, är det 

troligt att elever skulle svara just detta på frågan. Detta cementerar det etnocentiska perspektivet 

genom det identitetsskapande som Loftsdóttir beskriver i förhållande till nationen, vilket i detta 

sammanhang innebär att ”vanliga, ordentliga svenskar” är högre ställda och att romerna skulle vara 

mindre värda eftersom de i boken beskrivs som ”lata och tjuvaktiga” (Loftsdóttir, 2010: s. 26-27). 

Det är också värt att nämna – även om det här fokuseras på romerna – att boken inte alls tar 

upp att ”tattare” av många använts som ett skällsord, och det kan därför uppfattas stötande att 

använda det som benämning på gruppen, vilket är något som Runblom varnat för. Han menar att 

det kan uppstå anakronismer vid val av benämningar av folkgrupper (Runblom, 2006: s. 5), och det 

är möjligtvis det författarna vill undvika genom att använda benämningen ”tattare”. Det blir dock 

problematiskt när majoriteten tar sig rätten att benämna minoriteter på ett sätt som inte är 

vedertaget av gruppen. Detta är något som Eriksen menar är ett tecken på etnocentrism (Eriksen, 

2001: s. 6-7). Ett annat exempel är att författarna på ett ställe använder benämningen ”zigenare” 

helt synonymt med den officiella benämningen: ”Dessutom mördade nazisterna en halv miljon 

zigenare och tiotusentals homosexuella under förintelsen.” (Ivansson, et al., 2012/2015: s. 292). 

Detta trots att benämningen ”zigenare” länge använts som ett skällsord som av många romer 

uppfattas kränkande. Detta visar på ett etnocentrist förhållningssätt från författarnas sida eftersom 

de tillskriver en benämning som av gruppen självt anses vara kränkande.  

Som tidigare  nämnt, ska grupper enligt Eriksen beskrivas utifrån deras egna villkor och utifrån 

egna termer, och måste beskrivas ur ett brett perspektiv för att undvika etnocentrism (Eriksen, 

2001: s. 6-7). I Levande historia och SO-serien får romerna som grupp inget erkännande och skildras 

bara i rollen som offer för en större makt, vilket är ett mönster som även Runblom betraktat i sina 

analyser (Runblom, 2006: s. 12-21). Det går alltså att argumentera för att böckerna har ett 

etnocentriskt perspektiv i skildringen av romerna.  

I Utkik historia  är perspektivet något bredare. Först och främst jämställs romer och judar på 

många ställen som lika viktiga offer för förintelsen (dock fortfarande som offer), till skillnad från 
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de andra böckerna där romerna spelar en mycket marginell roll i beskrivningen av förintelsen. 

Exempelvis står det att nazisterna anklagades för tre brott varav ett formuleras som ett ”brott mot 

mänskligheten. Hit hörde förintelsen, utrotningen av judarna och romerna.” Romerna erkänns 

alltså som likvärdiga offer. I övrigt i boken tas romerna upp en gång i kapitlet om konflikten i  

Jugoslavien, och nämns där endast kort som en av de övriga folkgrupperna i området, tillsammans 

med judarna och albanerna. Detta är något Mattlar missat i sin analys, då han menar att romerna 

endast tas upp i samband med andra världskriget (Mattlar, 2014: s. 47). 

Slutligen räknas romani chib upp i Utkik historia som ett av minoritetsspråken, och beskrivs i 

ordförklaringarna som ett ”språk som härstammar från det indiska språket sanskrit och talas av 

romer (tidigare kallade zigenare) och andra resandefolk i Sverige sedan 1500-talet.” Även dessa 

författare låter bli att problematisera benämningen ”zigenare”, men använder åtminstone den rätta 

benämningen i första hand. Till skillnad från förklaringen av meänkieli beskrivs här vem språket 

talas av och hur länge det funnits i Sverige.  

Sammanfattningsvis skildras romer i de tre böckerna ur ett offerperspektiv, vilket Runblom i 

sina analyserade böcker visat vara ett vanligt perspektiv för minoriteter (Runblom, 2006: s. 12-21). 

Detta ger utrymme för ett ”vi och de andra”-tänkande och etnocentrism eftersom skildringen blir 

ensidig och saknar nyansering. Även Lahdenperä menar att snäva val av perspektiv är ett tecken på 

bristande interkulturalitet (Lahdenperä, 2004: s. 15). Utkik historia kan sägas göra ett försök till en 

mer interkulturell ansats, men faller tyvärr in i samma mönster som de andra två böckerna eftersom 

de andra perspektiv som tas upp är så kortfattade. Vidare är det viktigt att lyfta fram det faktum att 

romerna inte en enda gång tas upp i egenskap av nationell minoritet i Levande historia och SO-serien, 

utan endast i andra sammanhang. Utkik historia gör en ansats till att ta upp romer som nationell 

minoritet, men så kortfattat att det går att betrakta som ett misslyckat försök. 

Judar 

Judar är den nationella minoritet som får överlägset mest utrymme i de studerade läroböckerna. 

Det intressanta att notera är att det inte en enda gång står något om att judar är en erkänd minoritet 

i Sverige. Det närmaste detta som finns är i Utkik historias ordförklaringar (alltså inte ens i 

brödtexten utan längst bak i boken) där det står att språket jiddisch funnits i Sverige sedan judar 

fick tillstånd att immigrera på 1700-talet (Nilsson, et al., 2013-2015: s. 237). Trots det överlägna 

antalet referenser beskrivs alltså judar inte alls som en av Sveriges nationella minoriteter, utan 

endast i den internationella historien, med fokus på andra världskriget.  

Judarna är alltså framför allt huvudroller i kapitlena om förintelsen, något som både Runblom 

och Mattlar lyfter fram i sina undersökningar (Mattlar, 2014: s. 47-49), (Runblom, 2006: s. 14-21). 

Detta kanske är föga förvånande eftersom det är en viktig händelse i den europeiska historien, men 

judarnas historia innefattar ju så mycket mer än så. SO-serien beskriver nazismen och förintelsen 

väldigt kategoriskt utan problematisering. Exempelvis pekas judar på många ställen ut som de enda 

offrena, och en del ofördelaktiga formuleringar förekommer: ”Nazisterna ville få folk att tro att 

om man bara rensade befolkningen från svaga och dåliga, så skulle alla andra kunna leva ett bättre 
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och lyckligare liv.” (Ivansson, et al., 2012/2015: s. 266). Tidigare i texten framgår det att ”de svaga 

och dåliga” här syftar på människor som blev utsatta för nazisternas övergrepp, däribland judar. 

Att anväda denna formulering utan att specificera att det var nazisterna som ansåg att människorna 

var svaga och dåliga gör att författarna överför dessa egenskaper på de drabbade grupperna, vilket 

medför ett etnocentriskt förhållningssätt. Ett annat exempel på en grov kategorisering är att 

författarna inte skiljer på att många tyskar faktiskt inte höll med nazisterna: ”Varefter förföljelserna 

blev värre valde tyskarna att stödja nazisternas försök att göra Tyskland judefritt. Få protesterade 

eller försökte hjälpa judar.” (Ivansson, et al., 2012/2015: s. 266). Att göra en såhär grov 

generalisering genom att säga ”tyskarna” ökar polariteten, svartvitttänkandet och ”vi och de andra”-

perspektivet. Den nyansering som Lahdenperä understryker saknas, vilket betyder att det inte heller 

finns spår av interkulturalitet (Lahdenperä, 2004: s. 15). Utkik historia behandlar samma aspekt på 

ett helt annorlunda sätt och tar på ett mer nyanserat sätt upp både att det fanns människor som 

hjälpte judar, exempelvis Irena Sendler som räddade flertalet barn från judiska ghetton. Boken tar 

också på samma linje upp att det fanns många medhjälpare till förintelsen, både de som aktivt 

hjälpte till men också de som inte gjorde något för att stoppa den (Nilsson, et al., 2013-2015: s. 

173). Detta är ett mer nyanserat sätt att beskriva ett komplext skeende, till skillnad från SO-serien 

som generaliserar och i princip menar att alla tyskar höll med nazisterna. Ett annat, tydligare 

exempel är: ”Till att börja med bestämde tyskarna att alla polska judar skulle flyttas till särskilda 

stängda kvarter i städerna...” och ”Tyskarna använde ghettoinvånarna som slavarbetskraft.” 

(Ivansson, et al., 2012/2015: s. 288). Att på detta sätt använda benämningen tyskarna när det 

egentligen syftas på nazisterna är en grov generalisering, även om det på några ställen i texten ytligt 

uttrycks att alla tyskar nog inte höll med nazisterna (Ivansson, et al., 2012/2015: s. 267). Intressant 

är däremot att de som i SO-serien beskrivs ha hjälpt judar är uteslutande svenska: vita bussarna var 

skickade av svenska Röda korset och Raul Wallenberg, som hjälpte judar i Ungern, var svensk 

(Ivansson, et al., 2012/2015: s. 299-300). Detta stärker ytterligare ett ”vi och de andra”-perspektiv 

och ett etnocentriskt tänkande där svenskar framställs som goda, tyskar som onda och judar som 

offer. I detta sammanhang återkommer bristen av Lahdenperäs kritiska aspekt av 

interkulturaliteten. Den egna kulturen (Sverige) betraktas nämligen i denna kontext som god, istället 

för att granskas kritiskt vilket är det som Lahdenperä menar är viktigt för den kritiska aspekten av 

interkulturalitet (Lahdenperä, 2011: s. 10-12). 

Levande historia är generellt mycket kortfattad och förenklad när det kommer till innehåll och 

skildringar. Detta tillåter inte lika nyanserade beskrivningar som Utkik historia. Exempelvis 

problematiseras och förklaras inte varför antisemitismen funnits i många hundra år, utan bara att det 

har funnits. Ingen bakgrund tas upp, vilket gör resonemanget väldigt förenklat (Hildingson & 

Hildingson, 2013: s. 34). Även SO-serien förklarar antisemitismen på liknande sätt, medan Utkik 

historia har en något djupare ingång och förklarar den kristna kyrkan som en trolig orsak till föraktet 

mot judar eftersom judarna beskyllts för att ha mördat Jesus. Denna formulering understryker dock 

’vi och de andra’-perspektivet: ”Vid orostider var det lätt för makthavare att kasta skulden för ett 

lands olyckor på judarna. De var ju en grupp som avvek från resten av befolkningen.” (Nilsson, et 
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al., 2013-2015: s. 173). Att judarna skulle vara en grupp som avvek från den övriga befolkningen är 

en kommentar av etnocentrisk karaktär som över huvud taget inte problematiseras, vilket medför 

ett förenklat ”vi och de andra”-perspektiv. SO-serien har också en olycklig formulering: ”Att skylla 

på judarna var ett bra sätt för makthavare att smita från sitt ansvar.” (Ivansson, et al., 2012/2015: 

s. 286). Att använda ett värdeladdat ord som ”bra” i detta sammanhang gör att det låter som att 

det är något positivt att skylla på judarna, vilket medför ett etnocentriskt ”vi och de andra”-

perspektiv. På samma sida i boken skrivs att det uppkom lagar som ”...förbjöd judar att blanda sig 

med ’vanliga’ tyskar...” (Ivansson, et al., 2012/2015: s. 286). Författarna använder, precis som i 

avsnittet om romer, citationstecken för att kunna förenkla sina beskrivningar. Vilka är dessa 

”vanliga” tyskar? Är inte judar också egentligen vanliga tyskar om de bor i Tyskland? Judarna 

framställs här som de främmande ”andra” i förhållande till de ”vanliga” tyskarna, vilket återigen 

speglar ett etnocentriskt förhållningssätt. Detta går även att härleda till Stiers begrepp heterocentrism 

eftersom författarna framställer judar som annorlunda helt utan att problematisera. Detta 

förenklade och kategoriska sätt att framställa en grupp som annorlunda stärker effekten av 

fokuseringen vid olikheter. (Stier, 2014: s. 208). 

Återigen är det Utkik historia som tar upp flest perspektiv. Författarna låter personliga skildringar 

från både judar och icke-judar beskriva delar av skeendena. Detta sätt att låta flera perspektiv 

beskrivas från olika personers synviklar vittnar om en interkulturell behandling av texten (Nilsson, 

et al., 2013-2015: s. 159, 173). Även om det inte är lika ingående skildringar som i Utkik historia har 

också SO-serien lyckats med ett antal berättelser från judar och en från en tysk soldat (Ivansson, et 

al., 2012/2015: s. 265, 290-291, 293). Detta sätt att berätta använder inte Levande historia utan 

författarna håller fast vid ett utifrån-perspektiv. 

I övrigt tas judarna upp i sammanhang om konflikten om Israel och Palestina i samtliga böcker, 

alltså ytterligare ett internationellt perspektiv. Levande historia har den mest kortfattade beskrvningen 

tillsammans med SO-serien. Utkik historia beskriver något djupare bakgrundsfaktorer, men generellt 

är alla tre böckerna relativt neutrala när de beskriver konflikten. SO-serien nämner även kortfattat 

judarna i kapitlen om Mesopotamien, Romarriket och det arabiska riket (Ivansson, et al., 

2012/2015: s. 17, 69, 97). Utkik historia nämner, som tidigare tagits upp, judar och romer i kapitlet 

om Jugoslaviens konflikt, vilket Mattlar inte uppmärksammar (Mattlar, 2014: s. 48-49), men har 

även ett helt eget avsnitt om judarna i kapitlet om medelhavsvärldens antika kulturer. Där beskrivs 

kortfattat om var och när judarna bott och hur de livnärt sig, samt en del om religionen (Nilsson, 

et al., 2013-2015: s. 12). I avsnitten om assyrierna och perserna framstår återigen judarna som offer 

för andra folkgrupper som av boken skildras som barbariska. Exempel på när judarna porträtteras 

som offer är: ”En del av folken i Mellanöstern uppfattade troligen perserna som befriare. För 

judarna som hade förts bort som fångar till staden Babylon blev det antagligen så.” (Nilsson, et al., 

2013-2015, s. 14). Perserna beskrivs som befriare – alltså de som besitter makt – medan judarna är 

underlägna och passiva eftersom de ”förts bort”. Det är dock inte helt svartvitt i boken. Vid ett 

senare tillfälle beskrivs det att judarna gjorde motstånd – de har nu fått rollen som aktörer och är 

inte längre passiva offer. Denna beskrivning återfinns dock bara på ett ställe i boken, och kommer 
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lite i skymundan för övriga skildringar av judar som offer (Nilsson, et al., 2013-2015: s. 35). Detta 

stämmer in på det som Runblom har visat; att minoriteter ofta framställs som offer eller i samband 

med internationella konflikter (Runblom, 2006: s. 18-19, 21). Återigen har det inte skett någon 

större förändring i de nya läroböckerna jämfört med de äldre böcker som Runblom granskat. 

Sammanfattningsvis är skildringen av judarna splittrad. Det förekommer en hel del ”vi och de 

andra”-perspektiv och tendenser till etnocentrism, men samtidigt är många beskrivningar i främst 

Utkik historia nyanserade. Denna bok tar även upp flera perspektiv, såsom tidig historia och en del 

kulturella aspekter. Levande historia har ett snävt perspektiv och beskriver judarna endast i rollen 

som offer under förintelsen och som en del av Israel-Palestina-konflikten. Även SO-serien har ett 

smalt perspektiv även om judarna nämns vid några fler ställen jämfört med Levande historia. De 

kategoriska förhållningssättet har dock gjort att denna bok på sina ställen lyser med etnocentrism 

och ett ”vi och de andra”-perspektiv.  
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Diskussion 

I detta arbete har jag undersökt graden av interkulturalitet i skildringen av de nationella 

minoriteterna i tre av de nyaste historieläroböckerna för årskurs 7-9, samt studerat representationen 

av dem. Resulatet har satts i relation till Jörgen Mattlars undersökning av nationella minoriteters 

representation i läroböcker för historia från 2014 samt Harald Runbloms omfattande granskning 

från 2006 av hur etnicitet behandlats i ett rad läroböcker. Det jag kunnat visa är att graden av 

interkulturalitet är låg i de tre studerade böckerna. Istället har jag kunnat urskilja en hel del 

etnocentrism och ”vi och de andra”-perspektiv. Samtliga böcker har utelämnat minoriteterna 

sverigefinnar och tornedalingar. Judar och romer skildras främst som offer, medan samer fått en 

något bredare beskrivning i en av böckerna. Dock behandlas de inte i de andra två böckerna. 

Studien har alltså visat att det inte skett någon större förändring sedan den tidigare granskningen 

från 2006 utfördes. 

Jag hade varit beredd att hålla med Mattlar om att samerna får en nyanserad beskrivning i Utkik 

historia om det inte var för att ett helt perspektiv saknas, nämligen ett kapitel om diskriminering och 

förtryck. Jag talar inte om att det saknas ett offerperspektiv, utan det faktum att det skett och sker 

diskriminering mot samerna, och även de övriga minoriteterna, behöver diskuteras och 

problematiseras. Det verkar dock vara en svår balansgång mellan att ge en rättvis bild av 

minoriteterna och samtidigt erkänna förtrycket som de utsatts för. Det blir exempelvis väldigt snett 

när en stor del av SO-seriens kapitel om mellankrigstiden handlar om nazismens förakt mot judar, 

och detta tillsammans hela kapitlet om förintelsen i antal sidor är mer än kapitlet om andra 

världskriget. Det blir ett oproportionerligt fokus vid övergreppet mot judar, och detta ger en ensidig 

bild av judarna som folkgrupp. Samtidigt problematiseras inte exempelvis benämningar som 

zigenare och lapp, vilka använts som skällsord i många sammanhang. Det är som att det förekommer 

ett antingen-eller-perspektiv. Antingen är minoritetsgruppen offer och endast offer, eller så nämns 

det över huvud taget ingenting om förtrycket. I slutändan är det väl detta som är slutsatsen av mitt 

resultat: de nationella minoriteterna skildras generellt ensidigt i böckerna, om de ens nämns. 

Skildringen av samerna, och delvis även judarna, i Utkik historia framstår därför som nyanserade i 

jämförelse med hur övriga beskrivningar ser ut i böckerna, men som jag redan argumenterat för är 

skildringarna inte helt fullständiga. Här är det också av allra största vikt att poängtera att judarna 

inte alls skildras som nationell minoritet, utan endast som en internationell folkgrupp. Detta gäller 

även romerna, vilket tillsammans med det faktum att de övriga tre minoriteterna inte alls 

förekommer (föruom samerna i Utkik histoira), betyder att böckerna helt har misslyckats med att 

representera och skildra de nationella minoriteterna. Att Utkik historia faktiskt ger utrymme åt 

samerna som nationell minoritet ökar näst intill etnocentrismen, eftersom samerna upphöjs jämfört 

med de andra fyra grupperna vilka inte får något utrymme alls i sammanhanget. Samerna framstår 

alltså som en viktigare minoritet än de övriga, vilket visar ett etnocentriskt förhållningssätt. 

Ett syfte med arbetet har varit att undersöka ifall de nyare böckerna bättre skildrat och 

representerat de nationella minoriteterna. En intressant iakttagelse jag gjort är att den lärobok som 
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tillhör en sedan länge etablerad serie, nämligen Levande historia som funnits sedan 1980-talet är den 

bok som misslyckats mest när det kommer till att representera de nationella minoriteterna. 

Samtidigt har den nyaste serien Utkik historia gjort en ansats till att behandla minoritesspråken, och 

har den bredaste skildringen av samer, judar och romer. SO-serien är etablerad sedan drygt tio år 

och har långt fler referenser till de nationella minoriteterna än Levande historia, men innehåller även 

överlägset mest etnocentriska formuleringar.  Detta bekräftar till viss del Mattlars förklaring till att 

läroböckerna fortfarande inte uppfyller läroplanens kunskapskrav, nämligen att historieämnet är en 

tradition som är svårföränderlig och historiskt sett har präglats av eurocentriska idéer. (Mattlar, 

2014: s. 51). Det är kanske inte så konstigt att en serie som etablerades på 1980-talet, och inte ens 

bytt författare, därför är mindre progressiv än en bok som är ny på marknaden. Utkik historia har 

definitivt gjort en ansats till att representera och skildra de nationella minoriteterna men kommer 

inte hela vägen fram eftersom det bara är samerna och judarna som får en något bredare skildring. 

Det förekommer också en del etnocentriska formuleringar. Det går bara att hoppas att utvecklingen 

är påväg framåt, men detta kräver att de som har makten att välja läroböcker och därmed kan 

påverka den fria läromedelsmarknaden besitter den kunskap som krävs för att kunna urskilja 

etnocentrism i textförmedlingen. De som besitter denna makten är i första hand lärarna. Mattlar 

uttrycker dock att lärobokstexterna uttrycker auktoritär legitimitet vilket innebär att lärare, men 

också elever och föräldrar, ser böckerna som sanningsförmedlare (Mattlar, 2014: s. 51). Oftast är 

det dessutom lärare som är författare eller medförfattare till flertalet läroböcker. Därför tror jag det 

är viktigt att alla lärare blir medvetna om läroböckernas eventuella brister (i detta fallet faktiska 

brister), och vågar granska innehållet på ett kritiskt sätt, gärna med det interkulturella perspektivet 

som utgångspunkt. Detta för att kunna motverka etnocentrism och ”vi och de andra”-perspektivet 

och istället skapa ett interkulturellt förhållningssätt som ger möjlighet till kulturella utbyten. 

Sammanfattningsvis har detta arbete bidragit till att visa att de nyaste läroböckerna fortfarande 

inte uppfyller de kunskapskrav som finns att läsa i läroplanen: ”historiska perspektiv på urfolket 

samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige”  (Skolverket, 2011:a).  

Representationen av de nationella minoriteterna skiljer sig avsevärt mellan böckerna och även i 

jämförelse med varandra. Etnocentriska förhållningssätt och ”vi och de andra”-perspektiv 

förekommer i samtliga böcker, men är något tydligare i SO-serien. Utkik historia har lyckats bäst med 

det interkulturella perspektivet, främst i skildringen av samerna och judarna, även om judarna inte 

behandlas som nationell minoritet. Det krävs alltså fortfarande en förbättring i samtliga böcker för 

att kunna urskilja interkulturalitet i skildringen av de nationella minoriteterna. 

 



 

 35 

Förslag till vidare forskning 

Med tanke på att läroböcker inte utgör hela det utbud av kunskap som förmedlas i skolan skulle 

det vara intressant att studera hur lärarna ser på det resultat som presenterats i denna studie. Att 

studera hur lärare arbetar med att uppfylla läro- och kursplanens krav på undervisning om de 

nationella minoriteterna skulle ytterligare kunna bidra till att belysa kunskapsförmedlingen på 

området. Vidare skulle det vara intressant att utvidga studien och granska skildringen och 

representationen av andra folkgrupper som förekommer i läroböckerna för att ytterligare tillämpa 

det interkulturella perspektivet. 



 

 36 

Litteratur & källor 

Andolf, G., 1972. Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965, Esselte 

Studium, Diss.. Stockholm: Uppsala universitet. 

SOS - Störst chans att uppleva The big 5. [Online] 

https://www.liber.se/Market/grsk/inbyte_ma/sos_soserien_liber_2015.pdf [Använd 26-

11-2015]. 

Utkik - ger dig stor frihet. [Online]  https://www.gleerups.se/utkik?ref=7-9startbanner [Använd 

26-11-2015]. 

Björk, R., 2012. Hjärne-Traditionen. i: Historieskrivningen i Sverige. Lund: Studentlitteratur. 

Boréus, K. & Bergström, G., 2012. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl.. Lund: Studentlitteratur. 

Brantefors, L., 2001. Mångkulturalismer - om förutsättningar för 'just' interkulturell socialisation. i: 

Utbildning i det mångkulturella samhället. Vol. 2, Vetenskap i en mångkulturell och 

postkolonial värld : frågor och utmaningar.. Göteborg: Institutionen för pedagogik och 

didaktik, Univ.. 

Eriksen, T. H., 2001. Small places, large issues [Elektronisk resurs] : an introduction to social and 

cultural anthropology, 2. ed.. London: Pluto Press. 

Hildingson, K. & Hildingson, L., 2011. Levande historia 7 [E-bok]. Stockholm: Natur & Kultur. 

Hildingson, K. & Hildingson, L., 2012. Levande historia 8 [E-bok]. Stockholm: Natur & Kultur. 

Hildingson, K. & Hildingson, L., 2013. Levande historia 9 [E-bok]. Stockholm: Natur & Kultur. 

Ivansson, E., Sandberg, R. & Tordai, M., 2012/2015. SO-serien Ämnesbok [Onlinebok]. 

Stockholm: Liber AB. 

Lag (2009:724), 2009. Om nationella minoriteter och minoritetsspråk.. 

Lahdenperä, P., 2004. Interkulturell pedagogik- vad, hur och varför?. i: Interkulturell pedagogik i 

teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Lahdenperä, P., 2011. Mångfald, jämlikhet och jämställhet - interkulturellt lärande och integration. 

i: Forskningscirkel : arena för verksamhetsutveckling i mångfald. Västerås: Akademin för 

utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola. 

Loftsdóttir, K., 2010. Deconstructing the Eurocentric Perspective: Studying "Us" and the "Other" 

in History Books. i: Opening the mind or drawing boundaries?: history texts in Nordic 

schools. Göttingen, Niedersachs: V&R unipress. 

Mattlar, J., 2014. De nationella minoriteterna i läroplan och läroböcker. i: Inkludering: möjligheter 

och utmaningar. Lund: Studentlitteratur. 

Nilsson, E., Olofsson, H. & Uppström, R., 2013-2015. Utkik historia 7-9 [Interaktiv bok]. Malmö: 

Gleerups Utbildning AB. 

Pikkarainen, H. & Brodin, B., 2008. Diskriminering av nationella minoriteter inom 

utbildningsväsendet, Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). 



 

 37 

Project Runeberg, 2013. Hildingson, Lars. [Online] http://runeberg.org/authors/hildilar.html 

[Använd 26-11-2015]. 

Runblom, H., 2006. En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. 

Uppsala: Uppsala universitet. 

Said, E., 1978. Orientalism. New York: Pantheon Books. 

Skolverket, 2006:a. I enlighet med skolans värdegrund. En granskning av hur etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval läroböcker, 

Stockholm: Fritzes. 

Skolverket, 2006:b. Läromedlens roll i undervisningen. Grundskollärares val, användning och 

bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, Stockholm: Fritzes. 

Skolverket, 2011:a. Lgr11 - Kursplan för historia 7-9, Stockholm: Fritzes. 

Skolverket, 2011:b. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 

2015), Stockholm: Fritzes. 

Skolverket, 2015. Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola, Stockholm: Fritzes. 

Stier, J., 2014. Den interkulturella pedagogikens och pedagogiska praxisens blinda fläckar. i: 

Inkludering: möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur. 

Umeå universitet, 2015. [Online] http://www.sprak.umu.se/minoritetssprak/  

[Använd 25-11-2015]. 

Åmark, K., 2012. Teoriernas intåg i svensk historieforskning. i: Historieskrivningen i Sverige. Lund: 

Studentlitteratur. 

 



 

 38 

Bilagor 

Bilaga 1. Resultattabell 

  
SO-
serien Totalt 

Levande 
historia Totalt 

Utkik 
historia Totalt 

Same, samer, samerna etc. 1       37   

Samisk         3   

Samiska (språk)         10   

Lapp, fattiglapp         3   

Sameland         1   

Sameslöjd         1   

Samemönster         1   

Sapmi         5   

    1   0   61 

Sverigefinne, sverigefinnar, etc.             

(Sverige)finsk             

Finska         2   

    0   0   2 

Tornedaling, tornedalingar etc.             

Tornedalsk             

Tornedalsfinska, meänkieli         4   

    0   0   4 

Jude, judar, judarna etc.             

Jude, judar, judarna etc. 105   26   123   

Judisk 26   3   33   

Jiddisch         5   

Judeförföljelse 13       4   

Judehat 3           

Judefritt 6           

Juderåd 2           

Judeutrotning 2           

Judebojkott 1       1   

Judefientlighet     1       

Judefråga     1       

Judestjärna         2   

Judetransporter         1   

Antisemitism 2   2   6   

    160   33   175 

Rom, romer, romerna, etc. 5   2   7   

Romsk     1       

Romani chib         3   

Zigenare 1       2   

    6   3   12 

 


