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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur olika etniciteter framställs i bilder i läroböcker 

för årskurs 1–3. Vi har analyserat fyra läroböcker från 1992, 2003, 2012 respektive 2017. 

Arbetets teoretiska utgångspunkt är Edward Saids teori om hur väst skapas i kontrast till öst. 

Vi har även använt Stuart Halls teori som säger att mening skapas genom jämförelser och 

skillnader. Metoderna vi använt oss av är kvantitativ analys av innehållet relaterat till kritisk 

diskursanalys. Dessa har vi använt för att räknat hur många personer i läroböckerna som har 

ett annat etniskt utseende än västerländskt och därefter tittat på hur stort utrymme dessa 

personer får i bilder. Detta gör vi för att se på vilket sätt personerna med annat utseende 

framställs och hitta eventuella stereotyper. Analysen visar att läroböckerna har en klar 

överrepresentation av personer med västerländskt utseenden. Personer med ett annat etniskt 

utseende förekommer oftare i de senare publicerade böckerna och får ibland viktigare roller. 

De framställs oftast i en gemenskap i alla böcker. Vi hittade endast en bild som kan tolkas 

vara stereotypisk i boken från 1992. I diskussionen behandlar vi vårt resultat och resonerar 

kring vikten av varierande representationer i läroböcker i samtidens mångkulturella samhälle. 

 

Nyckelord: etnicitet, läroböcker, mångfald, västerländsk.  
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1 Inledning 

Vi har valt att undersöka hur etniciteter framställs i läroböcker. Tolkningen av etniciteter vi 

använder bygger på Mattlars definition som säger att uppdelning av personer och etniciteter 

görs utifrån kulturella och sociala aspekter (Mattlar, 2008, s. 41-42). Eftersom läroböcker 

speglar det rådande samhället anser vi att de även bör åskådliggöra samhällets mångfald. Vi 

vill undersöka om detta är fallet och se hur ofta personer av olika etniciteter inkluderas i 

läroböcker. Intresset för denna analys hänger samman med våra personliga erfarenheter. 

Nadia Bhuiyan som är mörkhyad, har mörka ögon och svart hår, har aldrig i sin skolgång stött 

på en karaktär i en lärobok hon kunnat relatera till på grund av sitt utseende. Johanna Hallman 

som är ljushyad med blåa ögon och blont hår, har kunnat relatera till vem som helst i 

läroböcker, vilket lett till att hon reflekterat mindre över detta än Nadia. I arbetet har Nadia 

främst fokuserat på forskningsöversikt. Johanna har fokuserat på teoretiska utgångspunkter. I 

övrigt är arbetet skrivet gemensamt. Nedan följer arbetets bakgrund, följt av didaktisk 

relevans, forskningsöversikt, teoretiska utgångspunkter samt syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle blir ständigt mer mångkulturellt och klassrummen får således en större 

etnisk mångfald. Då läroböcker speglar samhället bör de nya läroböckerna som publiceras ta 

hänsyn till den rådande samhällssituationen. Regeringen ger ibland i uppdrag att granska 

läromedel. Ett exempel på detta är då Skolverket fick i uppdrag att bland annat undersöka 

etnicitet i läroböcker. Rapporten visar på att läromedlen misslyckats med att behandla det 

mångkulturella samhället (Skolverket, 2006, ss. 22–23). Ett annat exempel är 

Skolinspektionen som 2011 fick i uppdrag av regeringen att granska läroböcker för 

mellanstadiet. Deras rapport visar att bilden av Sverige idealiseras och att andra folkgrupper 

ibland framställs stereotypiskt (Skolinspektionen, 2011, ss. 26–27). Om de flesta personer 

som illustreras i läroböcker har ett västerländskt utseende kan det förmedla bilden av att andra 

personer inte är en del av samhället i samma utsträckning. Detta ger intrycket av att 

människor i väst har en överlägsenhet gentemot dem i öst, vilket blir problematiskt då skolan 

har i uppdrag att bemöta alla elever på samma sätt. Rådande läroplan beskriver att utbildning i 

skolan ska främja alla människors lika värde. Skolan ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter 

och ingen inom skolan ska utsättas för diskriminering. Detta gäller inte endast elever och de 
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som jobbar inom skolan, utan hela skolmiljön (Skolverket, 2016, s. 7). Tidigare läroplaner 

skriver också om diskriminering och solidaritet. Lpo 94 skriver likt Lgr 11 att ingen ska 

diskrimineras för bland annat etnicitet (Skolverket, 1994, s. 3). Även Lgr 80 berör liknande 

frågor genom att skriva om solidaritet och hur skolan ska inkludera invandrare i samhället 

(Skolverket, 1980, s. 19). Detta är relevant då vi analyserar böcker publicerade från bland 

annat år 1992 och 2003. Då begreppet läromedel innefattar allt som används i ett 

undervisningssyfte har vi istället valt att benämna böckerna som används i vår analys som 

läroböcker för att vara mer specifika. Vi har valt att titta på hur etnicitet framställs i bilder i 

läroböcker från 1992–2017. Detta för att se om det har skett en förändring genom tiden, hur 

många personer av annat etniskt utseende än västerländskt som inkluderas i böckerna samt på 

vilket sätt de framställs. Vi har fokuserat på läroböcker för årskurs 1–3 och valt att endast titta 

på bilder. 

1.2 Didaktisk relevans 

I dagens Sverige möter vi en mångfald i klassrummet i och med elevers olika etniciteter. Det 

vi däremot kan ifrågasätta är om vi möter denna mångfald i läroböckerna. Alla elever behöver 

se en representation av sig själva eller någon de kan relatera till i läroböckerna. Detta kan bli 

ett problem i klassrummet om det saknas. Om läroböcker istället visar en ensidig bild av 

samhället där endast karaktärer med ljus hy porträtteras upprätthåller det samhällsnormer. Det 

kan uppfattas som att ljushyade personer är överordnade andra personer vilket blir 

problematiskt för elevers självuppfattning. 

Skollagen säger att undervisningen ska utformas med hänsyn till de mänskliga 

rättigheterna som bland annat alla människors lika värde, samt att alla som arbetar inom 

skolan ska jobba för detta (SFS 2010:800). Eftersom elever tar del av innehållet i läroböcker i 

undervisningen, är det viktigt att lärare är medvetna om hur ofta samt på vilket sätt personer 

med annan etnisk bakgrund framställs i läroböckerna. Detta är något vi belyser i arbetet. Det 

är viktigt att lärare kan göra ett medvetet beslut i valet av läroböcker. 

1.3 Forskningsöversikt 

Tidigare forskare har forskat kring hur etniciteter framställs i läroböcker och kommit fram till 

att vissa folkgrupper underrepresenteras samt framställs stereotypiskt. Nedan presenteras 

forskning som anknyter till att mångfalden av etniciteter saknas i läroböcker. 
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I skolans läroböcker förekommer personer med utländsk bakgrund inte i lika stor 

utsträckning som de med västerländsk bakgrund. De får sällan vara huvudkaraktärer och 

porträtteras ofta i bakgrunden. De få gånger personer med mörkare hy är med i läroböcker 

framställs de dock ofta stereotypiskt (Eilard, 2008, s. 419). Detta har flera forskare kommit 

fram till i sina olika undersökningar. Ajagán-Lester analyserar läroböcker från 1760-talet till 

1960-talet och ser att afrikaner ofta framställs som slöa, primitiva människor med ett 

outvecklat språk. De beskrivs som medfött underlägsna jämfört med européer (Ajagán-Lester, 

2000, ss. 242–244). En undersökning gjord av Eilard (2008) analyserar läroböcker från bland 

annat 1960-talet. Här förekommer personer med andra etniciteter än svensk endast då någon 

berättar historier om resor till andra länder. I dessa berättelser beskrivs personerna 

stereotypiskt, exempelvis tillsammans med exotiska djur eller utan kläder (Eilard, 2008, s. 

122–124). Ytterligare har Asplund Carlsson och Lunneblad lyft fram hur stereotyper även 

förekommer i en bokserie för barn i mellanstadiet. Barn med utländsk bakgrund beskrivs 

stereotypiskt i boken. Ett exempel på detta är karaktären Kemal som beskrivs väldigt 

maskulin, utmanande och aggressiv i kontrast till de snälla, lugna svenska barnen (Asplund 

Carlsson & Lunneblad, 2008, s. 10–12). Dessa stereotyper leder till en känsla av att "vi i väst" 

är överlägsna "de andra". 

En stark “vi och dem”-känsla kan även skapas av att Sverige framställs som säkert, 

modernt, medan andra länder framställs som Sveriges motsats (Mattlar, 2008, s. 202). Mattlar 

(2008) belyser i sin forskning hur läroböcker framställer Sverige som mer positivt och 

demokratiskt till skillnad från andra länder som ofta beskrivs som odemokratiskt och 

ojämställda (ibid. ss. 201–202). Även Eilard (2008) har kommit fram till liknande resultat. I 

sin avhandling tar hon upp hur svenska familjer och västerländska människor överlag 

framställs som moderna och rika, till skillnad från icke västerländska människor som skildras 

på ett primitivt och underlägset sätt (Eilard, 2008, s. 149). Dessa två undersökningar visar på 

hur en tydlig skillnad på vi och dem skapas i läroböckerna. 

I ett försök att minska de stereotypa bilderna och “vi och dem”-känslan i läroböcker har 

ändringar gjorts för att inkludera en mångfald i böckerna (Eilard, 2008, s. 158). Detta är något 

Ajagán-Lester (2000) analyserar i sin undersökning. Han skriver att författarna från 1958–

1965 ansträngde sig att presentera icke-européer på ett bättre sätt. Detta skedde dock inte i 

alla läroböcker, vilket ledde till att icke-européer framställdes på motstridande sätt i olika 

böcker. Européer presenterades fortfarande som överlägsna och texter betonade skillnader 

mellan vi och dem (Ajagán-Lester, 2000, ss. 244-245). Även Eilard (2008) nämner att den nya 

läroplanen (Lgr69) under 1970-talet och den ökande invandringen under 1980-talet var 
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faktorer som ledde till att synen på skolan förändrades till att vara mer inkluderande. Det 

skulle nu vara en ny skola för alla. På grund av detta redigerades läroböcker till att inkludera 

fler etniciteter i illustrationerna. Trots detta visar det sig att andra etniciteter fortfarande var 

underrepresenterade i läroböckerna (Eilard, 2008, ss. 158, 216, 284). Ytterligare har 

Härenstam konstaterat att bilden av muslimer har förbättrats i läroböcker i religion. Han 

beskriver att i Sverige bor det idag fler muslimer, det finns fler muslimska organisationer och 

de syns mer i media, vilket har lett till en vidgad vy av muslimer i läroböckerna i religion. 

Detta är dock inte fallet i samhällskunskapsböckerna. Där kopplas islam främst till militant 

islam, så som terroristhandlingar och självmord. Detta leder till att elever kan skapa en 

främlingsfientlig bild av religionen (Härenstam 2006, s. 46–47). 

I läroböcker förbises ofta att det svenska samhället ökar i mångfalden. Runblom har gjort 

en studie på uppdrag av skolverket och kommit fram till att man vanligen utgår från en 

västcentrerad världsbild i samhällskunskapsböcker. Han hävdar att begreppen etnicitet och 

etniska grupper sällan definieras i läromedlen. Problemet med hur etnicitet framställs i 

läroböcker är inte hur detaljerat de etniska grupperna beskrivs, utan snarare vilket perspektiv 

som används för att beskriva grupperna (Runblom, 2006, ss. 18, 33, 44, 48). 

Genom att titta på den tidigare forskning som gjort ovan kan vi konstatera att de har 

mycket gemensamt. Vi ser att läroböcker överlag framställer personer med annan etnisk 

bakgrund än västerländsk stereotypiskt. Vi ser även att böckerna framställer det svenska 

samhället och västerlänningar som bättre än “de andra”, vilket leder till en tydlig skillnad på 

“vi och dem”. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta arbete använder vi oss av Edward Saids beskrivning av hur motsatser skapas genom 

jämförelse. I boken Orientalismen (1978) skriver han om uppdelningen mellan oss i väst och 

de andra i öst. Said beskriver att Orienten, öst, har hjälpt definiera Europa och väst som dess 

motsats. Tanken om öst och väst har kommit att accepteras i samhället och används ofta för 

att utveckla teorier, i sociala beskrivningar, inom politik och i böcker. Europeisk kultur får en 

stark självbild i jämförelse med Orienten och beskrivs som överlägsen. Historiskt har 

Orientaler, eller österlänningar, beskrivits som att de måste bli dominerade av väst, att deras 

land ska tas ifrån dem och att de kontrolleras av västerländsk makt. Orientaler beskrivs ofta 

som att de agerar, talar och tänker i motsats till européer (Said, 1978, ss. 1-3, 36, 39). 
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Även Stuart Hall använder definitionen väst och beskriver att ordet inte endast behandlar 

den geografiska delen, utan snarare handlar om ett specifikt samhälle och hur utvecklat det är. 

Det som huvudsakligen räknas som väst är Västeuropa samt USA. Definitionen av väst 

förklarar ett samhälle som är utvecklat, industrialiserat, urbaniserat, kapitalistiskt samt 

sekulärt och modernt. Detta tyder alltså på att väst är en historisk konstruktion snarare än en 

geografisk (Hall, 1992, ss. 185–186). 

Ytterligare ett teoretiskt perspektiv vi använt oss av är Stuart Halls teori i Spectacle of the 

other där han beskriver att mening och betydelse skapas genom kontraster och jämförelser. 

Saker har inte själva en betydelse, utan de behöver vara i en kontext där vi kan jämföra dem 

mot andra saker för att en mening ska skapas (Hall, 1997, s. 232). 

I Spectacle of the other förklarar Hall varför skillnader är viktigt för meningsskapande. 

Den första punkten han tar upp är att utan skillnad kan inte mening skapas. Vi kan inte veta 

vad något betyder om vi inte kan jämföra det med dess motsats. Exempelvis vet vi inte vad 

svart betyder om vi inte kan jämföra det med vit. Hall poängterar att det är enkelt att endast 

använda motsatser för att definiera fenomen, dock är detta förenklande då allt har nyanser 

(ibid. ss. 234-235). 

Det andra argumentet Hall gör för att skillnader behövs i meningsskapande är språk. 

Skillnader kan endast skapa mening i dialog med andra. Exempelvis för att förstå vad det 

betyder att vara brittisk behöver man både veta vad britterna tycker om andra nationaliteter 

samt vad de andra nationaliteterna tycker om britterna. Vad det betyder att vara britt bestäms 

således inte endast av britterna själva tycker, utan det definieras även med hjälp av 

kommunikation via språk (ibid. ss. 235-236). 

Det tredje argumentet Hall gör belyser vikten av ett klassificeringssystem. Han beskriver 

att saker får mening genom att vi kan klassificera dom med hjälp av oskrivna regler. Till 

exempel jord klassificeras som något som hör hemma i rabatten och detta ses som normalt. 

Har vi dock jord i sängen bryter detta mot våra oskrivna regler och det skapar en annan 

mening (ibid. s. 236). 

Det fjärde och sista argumentet Hall använder sig av handlar om psykologi och identitet. 

Hall beskriver att andra människor är grunden för hur vi identifierar oss själva. En människa 

behöver en annan person att jämföra sig mot, någon annans perspektiv den kan föreställa sig 

själv ur, för att identifiera sig själv (ibid. s. 237). 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns en brist på mångfald av etniciteter i 

utvalda läroböcker samt se på vilket sätt olika etniciteter framställs. 

Vi vill se om läroböckerna följer läroplanen och inte diskriminerar etniciteter. I och med 

den ökande mångfalden i samhället de senaste 20 åren vill vi undersöka om även läroböcker 

har en ökad etnisk mångfald i bilder och om de speglar läroplanerna. I det här arbetet jämför 

vi fyra läroböcker från åren 1992, 2003, 2012 samt 2017. Detta för att se om det finns brist på 

mångfald i läroböcker, hur det har förändrats genom tiderna samt hur det ser ut idag. 

Frågeställningar: 

• Hur många etniciteter illustreras med västerländsk utseende respektive annat etniskt 

utseende i läroböcker för lågstadiet? 

• På vilket sätt framställs personer av annat etniskt utseende i läroböckerna? 
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2 Material och metod 

2.1 Matierial och urval 

Vi har begränsat oss till läroböcker för lågstadiet i de svenska skolorna, då vi utbildar oss till 

lågstadielärare och därmed kommer ha nytta av denna undersökning i läraryrket. En fördel 

med att analysera läroböcker från lågstadiet är att dessa böcker har fler bilder än läroböcker 

för de äldre åldrarna. Vi har valt att endast analysera läroböcker inom svenskämnet. Svenska 

var inte ett självklart val. Vi tittade på ett flertal läroböcker för lågstadiet och kom fram till att 

det förekom många bilder på personer inom ämnet svenska. Det fanns även många bilder på 

personer i böckerna för samhällskunskap, historia och religion, dock valde vi bort dessa 

böcker. Detta på grund av att många av bilderna framställer personer från andra delar av 

världen, med andra kulturer och religioner. Vi är istället intresserade av mångfalden i det 

svenska samhället och böcker som porträtterar detta. Vi har inte fokuserat på bildernas storlek 

eller bildtexter, eftersom detta inte är relevant för vår undersökning.  

Då klassrummen idag består av en mångfald bör detta speglas i läroböckerna och vi anser 

därmed att alla elever, oavsett utseende ska få möjligheten att se representationer av sig själva 

i böckerna. Detta är anledningen till att vi valt att analysera läroböcker med många bilder där 

vi eventuellt kan hitta denna representation. Därefter valde vi ut fyra böcker med ungefär 10 

år mellan att de publicerats (1992, 2003, 2012, 2017). Detta för att kunna se eventuella 

förändringar som skett med tiden. En nackdelen med att endast titta på fyra läroböcker är 

dock att resultatet inte blir generaliserbart. 

Böckerna vi valt ut är var Läs med oss: Saras årsbok (1992), Ottos dagbok (2003), Glad 

svenska 2 (2012) och Livet i bokstavslandet (2017). Dessa böcker är former av läseböcker, 

Glad svenska 2 är dock en blandning av en läsebok och övningsbok. Eleverna uppmanas att 

både läsa och göra övningar i den. Vi har ändå valt att ha med den då vi inte specifikt 

analyserar läseböcker utan främst svenska böcker samt bilder. 

2.2 Begrepp 

I vårt arbete analyserar vi hur etniciteter framställs i läroböcker, därav är begreppet etnicitet 

av betydelse. I arbetet använder vi oss av begreppen personer samt karaktärer när vi skriver 

om människor som framställs i bilderna. Vi riktar främst in oss på hur andra etniciteter 
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presenteras i läroböckerna och för att kunna göra detta delar vi in personer i olika kategorier 

där vi behöver använda specifika begrepp. Dessa begrepp förklaras nedan. 

2.2.1 Etnicitet 

Begreppet etnicitet kommer från grekiskans ord ethnos vilket betyder folk. Etnicitet handlar 

om kategorisering av personer utifrån ursprung och tillhörighet (Wikström, 2009, s. 25). 

Mattlar beskriver hur begreppet etnicitet delar upp människor i grupper som görs ur ett 

kulturellt och socialt perspektiv. Detta i sin tur kan leda till en uppdelning av personer baserad 

på exempelvis hudfärg. På grund av detta kan personer med utländsk bakgrund ses på olika 

sätt beroende på hudfärg. Exempel på detta kan vara att människor från bland annat 

Västeuropa och Nordamerika ses som svenskar, medan de med annan hudfärg eller religion 

inte gör det, trots att det handlar om människor bosatta i Sverige (Mattlar, 2008, ss. 41-42). 

De två nedanstående begreppen som vi använder oss av är baserade på Mattlars definition av 

etnicitet. 

2.2.2 Västerländskt utseende 

Vi kommer att använda oss av begreppet västerländskt utseende för att beskriva personer med 

ljus hy ofta i kombination med blåa eller bruna ögon samt blont eller brunt hår. De kan även 

ha andra hårfärger/ögonfärger men poängen är att de har ljus hy. Genom att endast titta på 

bilder kan vi inte avgöra om en person med ljus hy är etnisk svensk eller kommer från ett 

annat västerländskt land, därför har vi valt begreppet västerländskt utseende för att beskriva 

dessa personer. Som vi nämnt i teoretiska utgångspunkter tillhör inte Mellanöstern väst, de 

inkluderas därför inte i kategorin västerländskt utseende trots att de många gångar har ljus hy. 

2.2.3 Annat etniskt utseende 

Det andra begreppet vi kommer att använda oss av är annat etniskt utseende. I kontrast till den 

kategorin som nämnts ovan kommer denna kategori att beskriva personer med mörk hy samt 

personer som är ljushyade men ändå inte ser typiskt västerländska ut enligt våra definitioner. 

Detta kan till exempel vara en person med ljus hy och en sjal som täcker håret, då det 

traditionellt sett inte tillhör den västerländska kulturen. Vi kan inte säkerställa en persons 

bakgrund genom att endast titta på bilder. Vi har trots detta använt oss av denna 

kategorisering för att kunna utföra detta arbete. 
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2.2.4 Svårt att tyda 

De personer som vi inte kunnat placera in i någon av de ovanstående kategorierna har vi 

nämnt som svårt att tyda. Detta kan exempelvis vara en person där vi inte kunnat avgöra 

vilket etniskt utseende den haft. 

2.3 Analysmetoder 

I detta arbete gör vi en kvantitativ analys samt en kritisk diskursanalys. Med hjälp av den 

kvantitativa undersökningen räknar vi antalet personer representerade i materialet och 

grupperar dessa utifrån västerländskt utseende, annat etniskt utseende samt svårt att tyda. 

Med den kritiska diskursanalysen tittar vi på hur personer framställs i läroböckerna. 

2.3.1 Kvantitativ undersökning 

Bryman (2002) beskriver i Samhällsvetenskapliga metoder hur en kvantitativ undersökning 

utförs. Han beskriver att forskaren har en teori och utifrån denna formas en intresseinriktning 

som sedan prövas i undersökningen (Bryman, 2002, s. 78). I denna analys är våran 

intresseinriktning att titta på personer som illustreras i läroböckerna med olika etniska 

utseenden. Därefter tittar vi på hur många av dessa som har annat etniskt utseende samt hur de 

illustreras. 

Vidare har den kvantitativa undersökningen en forskningsdesign. I vår forskningsdesign 

har vi valt att titta på antalet personer som finns porträtterade i läroböckerna, vilken etnicitet 

de har, samt hur de med annat etniskt utseende framställs i bilderna. Forskningsdesignen 

beskriver vi ytterligare nedan. Fortsättningsvis beskriver Bryman att begrepp som är 

intressanta för undersökningen bestäms. Begreppen fungerar som grunden för teorin och 

organiserar arbetet. Begrepp som är viktiga i vår undersökning är västerländskt utseende, 

annat etniskt utseende, västerländsk och etnicitet. Dessa begrepp förklarar vi i 

forskningsdesignen. Steget efter detta handlar om hantering av forskningsinstrument och hur 

undersökningen ska utföras. Vi har här valt att använda oss av frekvenstabeller då vi räknar 

antalet personer i läroböckerna och placerat dem i tre kategorier; västerländskt utseende, 

annat etniskt utseende och svårt att tyda. Frekvenstabeller har vi även använt för att notera 

hur de med annat etniskt utseende framställs: i fokus, i gemenskap eller i bakgrunden av 

bilden. Efter detta samlas datan in bearbetas och kvantifieras. I detta steg gör vi om vårt 

resultat till procent så vi kan jämföra detta och se skillnader mellan läroböckerna från år till 

år. Nästa steg som Bryman beskriver är att data analyseras. Här tittas det på kopplingar mellan 
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resultat och undersökningens intresseinriktning. Det sista steget som Bryman beskriver är att 

resultat och slutsats formuleras (ibid. ss. 78-81). 

2.3.1.1 Forskningsdesign 

I vår forskningsdesign har vi först valt att titta på antalet personer som är illustrerade i 

läroböckerna. Inom detta har vi kategorierna västerländskt utseende, annat etniskt utseende 

samt svårt att tyda (se tabell 1).  

Glad svenska 2 2012 

 Västerländskt utseende Annat etniskt utseende Svårt att tyda 

illustrationer    

foton    

Tabell 1 

Begreppen västerländskt utseende samt de med annat etniskt utseende är kategoriseringar 

vi valt för att kunna analysera kring mångfalden som visas i läroböckerna. Vi har valt dessa 

kategoriseringar för att kunna analysera kring mångfalden som visas i läroböcker. Vi har även 

lagt till svårt att tyda som en kategori för de personer vi varken kan definiera ha västerländskt 

utseende eller annat etniskt utseende.  

Därefter analyserar vi hur karaktärerna med annat etniskt utseende och svårt att tyda 

framställs i bild. Vi tittar på om de illustreras i fokus, i en gemenskap eller i bakgrunden av 

bilden (se tabell 2). 

 Fokus Gemenskap Bakgrund 

Annat etniskt utseende    

Svårt att tyda    

Tabell 2 

När vi använder kategoriseringen i fokus syftar vi på bilder där karaktären vi analyserar är 

den enda som illustreras i bilden, eller får ta upp störst plats i bilden jämfört med de andra 

karaktärerna. I den andra kategoriseringen i en gemenskap porträtteras karaktären vi tittat på i 

sällskap med andra karaktärer. Här ligger fokus på hela gruppen som illustreras. Den sista 

kategorin i bakgrunden är bilder där fokus ligger på något annat eller en annan karaktär och 

personen vi tittar på hamnar i bakgrunden. 

I analysen har vi valt att endast titta på karaktärerna med annan etnisk utseende, samt de 

som var svåra att tyda. Vi har tittat på hur de framställs och uteslutit karaktärerna med 
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västerländskt utseende från denna analys. Detta på grund av att arbetets fokus är att se på hur 

karaktärer med annat etniskt utseende illustreras.  

Något som kan vara problematiskt med denna analys kan vara ifall karaktärerna vi 

kategoriserat som svåra att tyda egentligen ska föreställa ha ett annat etniskt utseende än 

västerländskt. Detta skulle leda till ett annat resultat. Vi har därför valt att även analysera hur 

dessa karaktärer framställs för att upptäcka vilka typer av roller de får.  

Den kvantitativa analysen kräver att vi kategoriserar personerna vi ser i bilder. För att 

kunna jämföra dessa personer måste vi skapa kontraster vilket enligt Stuart Hall är hur 

mening skapas. Hans teori beskriver att saker behöver vara i kontrast för att mening ska 

skapas (Hall, 1997, s. 232). Dock är vi medvetna om att det är problematiskt att göra dessa 

kategoriseringar. Vi utgår endast från bilder i böckerna och kan därför inte påstå något om 

varifrån karaktärerna kommer eller vad de har för bakgrund. Att anta en annan persons 

identitet är oetiskt. Detta är vi medvetna om, dock är det något vi måste göra i denna 

undersökning för att kunna analysera bilderna i läroböckerna. 

I undersökningen hade det även fallit sig naturligt att analysera fler mångfalder såsom 

genus. Dock har vi valt att begränsa oss till att endast titta på etnisk mångfald i de utvalda 

läroböcker. Detta för att vi inte haft tid att analysera både etnicitet och genus i detta arbete. 

Det är även därför vi begränsat oss till endast fyra läroböcker. 

2.3.1.2 Tillvägagångssätt  

Det första vi gjorde i den kvantitativa undersökningen var att skapa frekvenstabeller med 

kategorierna vi bestämt. Vi drog ett streck för varje person och placerade dem i passande 

kategori. Vad vi skulle använda för begrepp på kategorierna i den första frekvenstabellen, 

tabell 1, var ett svårt beslut. Vi började med att använda oss av begreppen vit, ej vit samt vet 

ej. Detta var dock tillfälliga kategorier som vi använde tills vi hittade bättre definitioner. Vi 

ville kunna lyfta karaktärer med ljus hy som synligt hade en annan bakgrund än västerländsk, 

därmed ändrade vi kategorierna och använde oss av forskaren Mattlars begrepp (Mattlar, 

2008, ss. 41–42).  

Efter detta förde vi in resultatet i ett Excelblad för att beräkna antalet procent till 

kategorierna samt skapa diagram. Med hjälp av detta kunde vi jämföra de olika läroböckerna 

vi tittat på samt påbörja skrivandet av analysdelen i rapporten. 
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2.3.2 Kritisk diskursanalys  

I detta arbete använder vi oss även av kritisk diskursanalys som metod. Kritisk diskursanalys 

används bland annat för att analysera läromedel. Ett fåtal material som ska analyseras väljs ut 

beroende på intresse hos forskaren. Detta är därför inte nödvändigtvis en analysmodell som 

blir generaliserbar. Analysen lyfter delar ur materialet som inte annars är uppenbart för den 

vanliga åskådaren. Den belyser ideologier och budskap som finns bakom språket och mellan 

raderna. När ett material förespråkar ett visst budskap motsäger den samtidigt ett annat 

budskap. Därför tittar forskaren på både vilka händelser som är i förgrunden samt vilka som 

är i bakgrunden eller exkluderade helt och hållet. Kritisk diskursanalys används för att kritiskt 

utmana ojämna maktrelationer i samhället. Analysen har dock fått kritik bland annat för hur 

begreppet ”kritik” ska definieras. Machin och Mayr lyfter frågorna om analysmetoden endas 

är till för att attackera idéer och värderingar forskaren inte håller med om samt om material 

som analyseras självrådigt väljs ut för att det passar analysen. Det är därför viktigt att 

författaren är noggrann i urvalet av material som ska analyseras (Machin & Mayr, 2012, ss. 2, 

5, 20, 207-208).  

Den kritiska diskursanalysen använder vi för att analysera resultatet från den kvantitativa 

undersökningen. Detta för att se vilka budskap och ideologier bilderna förmedlar samt vilka 

underliggande budskap bilderna motsäger. Vi jämför sedan vad vi kommit fram till inom 

denna tidsperiod och belyser skillnader mellan dem. 

2.3.2.1 Forskningsdesign  

I forskningsdesignen till den kritiska diskursanalysen analyserar vi resultatet från den 

kvantitativa undersökningen. Kategorierna vi använde i den kvantitativa undersökningen 

använder vi för att analysera på vilket sätt och hur viktig roll karaktärerna med annat etniskt 

utseende får i bilderna i läroböckerna. Detta resultat kan vi senare använda för att jämföra 

böckerna och se om det skett en förändring genom åren 1992–2017. Exempelvis om en 

karaktär återkommande är i fokus tyder det på att denna karaktär har en viktig roll. Karaktärer 

som sällan illustreras eller som endast visas i bakgrunden får istället en roll som inte är lika 

viktig. 
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2.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet är ett mått på om undersökningen stämmer överens med det syftet och de 

frågeställningar den har. Validitet bedömer om undersökningen mäter det den avser att mäta 

(Bryman, 2002, s. 43). 

I vårt arbete har vi ställt oss frågeställningarna: 

• Hur många etniciteter illustreras med västerländsk utseende respektive annat etniskt 

utseende i läroböcker för lågstadiet? 

• På vilket sätt framställs personer av annat etniskt utseende i läroböckerna? 

Dessa frågeställningar svarar vi på genom att använda kvalitativ undersökning, kritisk 

diskursanalys samt olika begrepp för att kategorisera personerna vi ser i läroböckerna. 

Begreppen vi använder oss av är: västerländskt utseende, annat etniskt utseende samt i fokus, 

i en gemenskap och i bakgrunden. 

Den kvantitativa analysen har vi valt att använda då den är passande för att räkna antalet 

personer samt att jämföra resultat. Vi kan tydligt och överskådligt presentera resultat som är 

lätt att läsas av. Den kritiska diskursanalysen används bland annat för att se hur ofta personer 

med annat utseende än västerländskt får viktiga roller och när de exkluderas från 

analysmaterialet. I denna analys ser vi även om karaktärer framställs stereotypiskt. 

Syftet med arbetet är inte att vara objektiv, vi vill istället synliggöra exempel på hur det 

kan se ut i läroböcker avseende etniciteter, för att vidare kunna diskutera detta. Vi matas 

ständigt med en överrepresentation av vita personer i media och med maktpositioner. Detta 

leder till att vi är kritiska till att det inkluderas tillräckligt många av andra etniciteter i 

läroböcker, vilket har påverkat oss i vår analys när det gäller personer vi haft svårt att tyda 

utseendet på. Vi kan således ha exkluderat möjligheten att det ska föreställa en person med 

annat etniskt utseende än västerländskt. 

En liknande analys av samma läroböcker tror vi skulle visa på samma resultat, specifikt 

hur mångfalden har ökat genom åren. Vi tror däremot att analysen av stereotyper kan skilja 

sig beroende på vilket perspektiv forskaren har. I vår undersökning behöver vi göra skillnad 

mellan personer, vilket kan bidra till en uppdelning av vi och dom. Detta strider mot våra 

värderingar, men det är något vi behöver göra för att kunna utföra arbetet. Vi tittar endast på 

ett fåtal läroböcker och det är därför möjligt att böckerna vi valt ut är undantag från samtidens 

läroböcker. Gör någon annan en studie på andra böcker från dessa tidsperioder är det möjligt 

att den personen inte får samma resultat. Arbetet är därför inte generaliserbart. 
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3 Resultat 

I läroböckerna vi analyserat har vi tittat på hur många personer med västerländskt utseende 

samt annat etniskt utseende som förekommer i bild. Då det i vissa fall inte gick att bedöma 

om personen hade annat etniskt utseende eller ej, fick de hamna i en egen kategori, svår att 

tyda. Exempel på detta var en flicka som hade ljus hy, mörkbrunt hår och bruna ögon, men vi 

hade svårt att avgöra om personen hade västerländskt utseende eller inte. När det kommer till 

bilder där man exempelvis såg personer bakifrån eller bilder som var svartvita valde vi att 

utesluta dessa, eftersom de inte var relevanta för vår analys. 

3.1 Läs med oss: Saras årsbok (1992) 

I analysen av boken Läs med oss: Saras årsbok från 1992 hittade vi totalt 178 personer i 

bilderna. Av dessa var 99% av västerländsk utseende och resterande 1% hade ett annat etniskt 

utseende. Ingen person eller karaktär i den här boken kategoriserade vi som svårt att tyda. 

Detta resultat visas nedan i diagram 1. 

 

 

Diagram 1 
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Av personerna med ett annat etniskt utseende har vi i diagram 2 noterat på vilket sätt de 

framställs i bilderna. Personen som är i fokus jobbar som en pizzabagare och personen som 

var i en gemenskap deltar i ett samtal. 

 

Diagram 2. Antal personer som visas i fokus, gemenskap eller bakgrund. 

3.2 Ottos dagbok (2003)  

När vi därefter analyserade Ottos dagbok som är publicerad 11 år senare såg vi total 152 

personer. Vi upptäckte att bilderna fortfarande dominerades av personer med västerländsk 

utseende, dvs. 93% (diagram 3). Personerna som hade tydligt annat etniskt utseende än 

västerländskt var 3% medan 4% var svåra att bedöma, detta på grund av att en person hade 

brunt hår och bruna ögon men var vit i huden. Samma personer förekom flera gånger i boken, 

då det främst handlade om en skolklass. 
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Diagram 3  

När vi tittade på hur karaktärerna med annat etniskt utseende framställs noterade vi att det 

var en karaktär med sjal som täcker håret som återkommer tre gånger i en gemenskap och en 

annan mörkhyad karaktär som är med i gemenskapen i ett klassfoto. Ytterligare ser vi att en 

karaktär som är svår att tyda förekommer återkommande i fokus, i gemenskap och i 

bakgrunden, diagram 4 illustrerar detta. 
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Diagram 4. Antal personer som visas i fokus, gemenskap eller bakgrund. 

3.3 Glad svenska 2 (2012) 

Den tredje boken vi analyserat heter Glad svenska 2, publicerad 2012. I denna bok förekom 

både illustrationer samt fotografier på totalt 111 personer. Här såg vi generellt att antalet 

personer med annat etniskt utseende än västerländsk var fler än i de tidigare läroböckerna, dvs 

12%. De vi inte kunde säkerställa utseendet på var 1%, vilket lämnade kvar 87% med 

västerländskt utseende (se diagram 5). Vi såg även en skillnad på representationerna i 

fotografierna, då 20 av 21 personer hade västerländskt utseende. När det kommer till 

illustrationerna i boken så hade 78 personer västerländskt utseende, medan 11 personer hade 

annat etniskt utseende och en person kunde vi inte säkerställa.  
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Diagram 5. 

Under vår analys av karaktärerna med annat etniskt utseende noterade vi att två personer 

var i fokus. En av dessa var ett barn med en kanin i famnen och den andra en vuxen man som 

diskar. Personen som var svår att tyda var en karaktär med mörkt hår men varken ljus eller 

mörk hy. De flesta med annat etniskt utseende porträtteras i en gemenskap vilket visas i 

diagram 6. 
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Diagram 6. Antal personer som visas i fokus, gemenskap eller bakgrund. 

3.4 Livet i bokstavslandet (2017) 

Den sista boken vi analyserat är Livet i bokstavslandet från 2017 med 231 personer. Av de 

böcker vi analyserat såg vi att det förekom flest personer av annat etniskt utseende 

representerade i denna bok vilket syns i diagram 7. Dessa var 27 personer och motsvarade 

21%. Dock var det fortfarande en klar överrepresentation med 79% av personer med 

västerländskt utseende vilket var 180 personer. I fotografierna däremot var det endast 2 

personer av västerländskt utseende som visades, medan resterande fotografier bestod av 20 

personer med annat etniskt utseende. Vi såg även att bland illustrationerna i boken fanns det 

fem streckgubbar vars huvuden var ifyllda med ljus, beige färg vilket gjorde att de såg 

ljushyade ut.  
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Diagram 7 

De med annat etniskt utseende i den här boken som får vara i fokus är en lärare som 

återkommer i centrum av bilderna. En mörkhyad elev illustreras en gång i fokus i en bild. 

Denna elev återkommer flera gånger senare i gemenskaper. Två bilder illustrerar en person 

med mörk hy som livräddare en ljushyad person med livboj. I övrigt illustreras oftast de med 

annat etniskt utseende i en gemenskap i boken. Här har vi inte kategoriserat någon som svårt 

att tyda. Detta resultat visas i diagram 8. 
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Diagram 8. Antal personer som visas i fokus, gemenskap eller bakgrund. 

3.5 Överrepresentation av etniciteter med västerländskt utseende 

Det vi kommit fram till under vår analys av dessa läroböcker är att personer med västerländsk 

utseende överlag är överrepresenterade i dessa läroböcker medan de få personerna med annat 

etniskt utseende oftast är inkluderade i gemenskaper, som exempelvis klasskamrater eller 

kompisar. Vi har inte stött på någon person med annat etniskt utseende som haft en huvudroll 

i någon av böckerna, detta visar på att dessa personer är underrepresenterade i de läroböcker 

vi analyserat. Trots att det syns i våra analyser att dessa personer sällan illustreras kan vi se att 

det successivt har ökat med åren. Under år 1992 och 2003 fanns endast 1% med annat etniskt 

utseende i böckerna till skillnad från 2012 där det var 12% och den senaste boken från 2017, 

då det var 20%. 

3.6 Småsteg mot mångfald 

Vid analysen av den senast publicerade boken Livet i bokstavslandet (2017) kan vi konstatera 

att de med annat etniskt utseende inte endast hamnar i gemenskaper utan även ibland får en 

viktigare roll. I boken gestaltas en mörkhyad person som lärare, två andra mörkhyade 

personer är elever i klassen samt en mörkhyad person som livräddar en ljushyad person. 

Utöver detta finns det även fler personer med annat etniskt utseende än västerländskt med i 
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bakgrunden jämfört med tidigare läroböcker. Utifrån detta kan vi konstatera att antalet 

personer med annat etniskt utseende successivt ökat med åren i de läroböcker vi analyserat. 

3.7 Stereotyper 

När vi tittat på framställning och stereotyper kan vi konstatera att det sällan förekommer 

stereotyper av de med annat etniskt utseende. Vi hittade en stereotyp i Läs med oss: Saras 

årsbok från 1992. Detta var en man med annat etniskt utseende än västerländskt som 

framställs som pizzabagare i en av bilderna vilket kan ses som stereotypiskt. Pizzabagare är 

ett yrke som ofta antas vara vanligt att män med utländsk bakgrund har. I samhället har många 

en förutfattad mening att pizzabagare ofta är män från Mellanöstern med mörkt hår. Detta kan 

ses som en negativ stereotyp då pizzabagare har relativt låg inkomst och det inte krävs en 

högre utbildning för yrket. Utöver detta har vi inte sett någon illustreras på ett sätt som vi kan 

tolka som stereotypiskt. Eftersom vi endast utgår från fyra läroböcker, kan vi inte hävda att 

stereotyper inte förekommer i läroböcker överlag, utan vi kan endast utgå från de böcker vi 

analyserat. 
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4 Diskussion  

I läroböckerna vi analyserat ser vi att det förekommer fler personer med annat etniskt 

utseende i de senare publicerade böckerna. Vi noterar dock att det fortfarande är en liten 

andel. Vi hittar få stereotyper, dock kan detta bero på att få personer med annat etniskt 

utseende än västerländskt förekommer i böckerna. 

Eilard och Mattlars forskning som vi skriver om i forskningsöversikten har tittat på äldre 

böcker samt både text och bild. Då vår äldsta bok är från 1992 och vi endast tittat på bilder 

blir vårt resultat annorlunda jämfört med deras. I Eilards analys är det de rasistiska bilderna 

och beskrivningarna från 60-talets böcker som är mer utmärkande, vilket inte kan jämföras 

med våra analyser, eftersom vi inte ser denna typ av rasism. Både Eilard och Mattlar skriver 

om att läroböcker ofta porträtterar svenska familjer med positiva termer och "icke 

västerländska" som mer negativa. Detta skapar en “vi och dom”-känsla som blir problematisk. 

Detta är inget vi tydligt ser i de läroböcker vi analyserat. 

4.1.1 Läs med oss: Saras årsbok (1992) 

Läs med oss: Saras Årsbok publicerades 1992 vilket var under tiden en stor flyktingström 

kom till Sverige (SCB, 2014) . Detta var även fallet då Livet i bokstavslandet publicerades 

2017. Flyktingarna som kom till Sverige under dessa tider behandlas olika vilket speglas i 

böckerna. Läs med oss: Saras Årsbok har endast två personer med annat etniskt utseende än 

västerländskt illustrerade, medans Livet i bokstavslandet visar fler med annat etniskt utseende 

samt tar upp flyktingströmmen genom att uppmärksamma den i bilder. Lgr 80 var den 

rådande läroplanen när Läs med oss: Saras årsbok publicerades. Jämfört med dagens läroplan 

skriver den inte uttryckligen om diskriminering eller mångfald, utan beskriver istället hur 

invandrare ska inkluderas i samhället samt ha rätt till att lära sig hemspråk (Skolverket, 1980, 

ss. 19, 58-59). Detta är dock något vi inte ser i Läs med oss: Saras årsbok då nästintill alla 

karaktärer har västerländskt utseende och inga "invandrare" inkluderas i samhället som 

porträtteras i boken.  

Eilard beskriver i sin forskning hur icke-svenskar får begränsat utrymme i böckerna hon 

analyserat. Detta ser även vi i bild, att de med ett annat etniskt utseende än västerländsk sällan 

illustreras. Hon ser även, som vi, att stereotyper förekommer mindre med tiden. Vi får 

liknande resultat. Som vi nämnt framställs en pizzabagare stereotypiskt i Läs med oss: Saras 

årsbok, medan vi inte hittade några stereotyper i de senare böckerna. 
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4.1.2 Ottos dagbok (2003) 

I Ottos dagbok (2003) har författarna försökt skapa en mångfald i boken genom att inkludera 

personer som kan tolkas ha andra etniciteter än västerländsk. Exempel på detta är en person 

som är ljushyad vilket egentligen kan relateras till det västerländska utseendet, dock bär 

personen slöja som traditionellt sett inte är en del av den västerländska kulturen. På grund av 

detta har vi kategoriserat denna karaktär att ha ett annat etniskt utseende än västerländskt. Det 

viktiga hos dessa karaktärer verkar vara att de finns med i bakgrunden, de får ingen viktig 

roll. Då en karaktär med sjal får vara med i boken speglar detta att personer med sjal finns i 

samhället. I den tidigare forskning vi tittat på verkar karaktärer med sjal sällan förekomma, 

vilket även är fallet hos oss. 

Under denna period var Lpo 94 den aktuella läroplanen. Till skillnad från Lgr 80 skriver 

denna läroplan att ingen ska diskrimineras på grund av etnicitet (Skolverket, 1994, s. 3). Då 

frågan om etnicitet blev viktigare i samhället kan detta vara anledningen till en större 

inkludering av karaktärer med annan etnisk bakgrund i Ottos dagbok. Det som även kan ha 

påverkat utformningen av boken är samhällets ökade mångfald under denna tid (SCB, 2014). 

4.1.3 Glad svenska 2 (2012) 

I Glad svenska 2 (2012) finns många foton som visar personer med västerländskt utseende 

porträtterade i vardagen. Då denna bok är för de som lär sig svenska som andraspråk kan 

författaren ha för avsikt att visa en viss bild av Sverige och Sveriges kultur. Detta kan vara 

anledningen till att det endast finns en person med annat utseende än västerländskt i 

fotografierna. Dock blir det här problematiskt då alla svenskar inte har ett västerländskt 

utseende. Det skapar en idealiserad bild av Sverige som inte stämmer överens med 

verkligheten. I en illustration ser vi även två vuxna karaktärer med västerländskt utseende 

ritas tillsammans med två barn med annat etniskt utseende, sittandes på en soffa. Genom att 

bara titta på bilderna kan detta tolkas som att barnen är adopterade. Stämmer det att dessa 

barn är adopterade växer de således upp i en svensk kultur. Detta ger i sin tur inte en bild av 

Sveriges mångkulturella samhälle trots att det har försökts inkludera personer med annat 

etniskt utseende än västerländskt i bilderna.  

I vår kvantitativa analys ser vi däremot en ökad inkluderingen av olika etniciteter i denna 

bok jämfört med tidigare publicerade böcker vi analyserat. Vilken läroplan som var rådande 

när Glad svenska 2 skrevs kan vi inte vara säkra på. Boken publicerades 2012 och ett år 

tidigare kom en ny läroplan. Det är möjligt att boken skrevs under tiden Lpo 94 var aktuell. 

Dock kan vi konstatera att både Lgr 11 och Lpo 94 skriver liknande om etnicitet och 
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diskriminering. Då det fram till 2012 varit en lång period av ökad mångfald i samhället kan 

detta vara anledningen till att vi ser denna förändring i läroböckerna (SCB, 2014).  

4.1.4 Livet i bokstavslandet (2017) 

I Livet i bokstavslandet (2017) ser vi att 20% av personerna som illustreras har ett annat 

utseende än västerländsk. Tittar vi på statistik från 2016 visar den att 23% av barn i Sverige 

har utländsk bakgrund (SCB, 2017b). Dock betyder inte detta att Livet i bokstavslandet 

illustrerar ett samhälle där 20% av barnen har utländsk bakgrund. I boken illustreras samma 

karaktärer flera gånger vilket betyder att resultaten inte kan jämföras. Vad som även bör 

noteras är att alla som illustreras i boken inte bor i Sverige. I ett fotografi visas 15 flyktingar 

på en båt. Även detta leder till att resultaten inte kan jämföras. 

I den kritiska diskursanalysen av Livet i bokstavslandet (2017) ifrågasätter vi att en stor del 

av de personer med annat etniskt utseende än västerländsk är flyktingar på en båt i ett 

fotografi. Dessa personer återkommer inte fler gånger i boken. Bilden visar en fylld båt där 

människorna har det trångt. De flesta på bilden ser ut att vara barn varav alla har mörkbrunt 

eller svart hår. Alla personer har på sig flytväst. Författaren kan ha använt denna typ av bild 

för att elever ska få en förståelse för den aktuella flyktingsituationen som pågått. Detta kan 

däremot problematiseras då man endast ser att personer som inte har ett västerländskt 

utseende framställs som flyktingar och inte som “vanliga” medborgare i det svenska 

samhället. Eliard och Mattlar ser även båda att Sverige ofta framställs som ett säkert, rikt och 

modernt land, samtidigt som andra länder framställs mer primitivt och inte lika utvecklade. 

Detta blir väldigt tydligt i analysen av Livet i bokstavslandet där de med ett annat etniskt 

utseende i fotografier illustreras i en djungel på väg till skolan, ett annat barn använder ett träd 

i en regnskog som lekplats och den tredje bilden föreställer två mörkhyade flickor med 

ansiktsmålningar och bar överkropp. Detta kan skapa uppfattningen av att alla från länderna 

där dessa bilder tagits bor i en regnskog, inte har kläder eller byggda lekplatser att leka på. 

Författaren till boken kan lagt till dessa bilder för att visa på att det finns variationer i världen 

och att alla platser inte ser ut som i Sverige. Men det  kan bli problematiskt då dessa bilder är 

de enda som illustrerar personer från andra länder än Sverige. 

Eilard ser i sin forskning att det är få mörkhyade karaktärer som får en huvudroll. Detta 

kan även vi se i vår analys. I Livet i bokstavslandet får en mörkhyad rollen som lärare, vilket 

blir en viktig roll, dock inte en huvudroll. 
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4.1.5 Avslutande diskussion 

Syftet med detta arbete var att se om läroböcker har en bristande mångfald av etniciteter samt 

på vilket sätt olika etniciteter framställs. Vi tittade på följande frågor: hur många etniciteter 

som presenteras i läroböcker samt på vilket sätt de presenteras. Det vi kom fram till var att 

böckerna överlag saknar representationer av andra utseenden än västerländskt. Man bör dock 

ifrågasätta hur etniciteter ska presenteras läroböckerna. Vissa av de böcker vi tittat på 

presenterar diskret olika etniciteter, som Ottos dagbok. Där finns dessa karaktärer diskret med 

i bakgrunden, vilket kan ses som ett försök till en normalisering av ett mångkulturellt 

samhälle. Att personer med andra etniciteter än västerländsk inte beskrivs som annorlunda, 

utan snarare smälter in kan ge oss en bild av ett samhälle som inkluderar olikheter. Dock kan 

det även ge oss en negativ bild av hur andra etniciteter framställs. Något som kan ifrågasättas 

här är varför de inte får lika stort utrymme, samt varför deras etnicitet inte beskrivs. Detta 

förstärker bilden av att västerländska personer är överlägsna andra (Said, 1978, s. 3). Får 

dessa karaktärer däremot viktigare roller och mer plats i böckerna minskar föreställningen om 

västs överlägsenhet. Ett problem med detta är dock att personer med utseenden från alla olika 

delar av världen inte kan representeras samtidigt. Det illustratörer och författare dock kan 

försöka ta hänsyn till är att presentera en större variation överlag. Att de inte har en 

överrepresentation av personer med västerländskt utseende. Detta är något vi skulle kunna 

analyserat djupare om vi även tittade på texten, eftersom utseenden inte visar var en person 

kommer ifrån. Samhället har oftast föreställningar om hur en person som t.ex. är “etniskt 

svensk” ska se ut, gentemot en person som exempelvis har rötter från Indien. Detta är något vi 

gör för att skapa mening och kunna jämföra personer mot varandra (Hall, 1997, s. 232). 

Något annat vi skulle kunna se tydligare om vi även hade tittat på texter hade varit 

stereotyper. Vi hittade en stereotyp i de läroböcker vi analyserat, men det kan ha förekommit 

stereotypa beskrivningar även i texten. Detta är således något vi inte kunnat fullfölja. 

4.2 Konklusion  

I detta arbete har vi sett att den västerländska överlägsenheten är rådande i analysmaterialet. 

Dock ser vi att en inkludering av personer med ett annat etniskt utseende än västerländsk 

förekommer mer över tid. Detta kan vara på grund av den stora invandringen som skett de 

senaste 10 åren i Sverige (SCB, 2017a). Idag är det drygt en fjärdedel av barnen i Sverige som 

har en annan etnisk bakgrund än svensk. På så sätt kan vi anta att läroböckerna försöker 

spegla det mångkulturella samhället genom inkluderingen av fler barn som har annat etniskt 
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utseende än västerländskt. Rapporten visar en trend där barn med utländsk bakgrund ökar 

(SCB, 2017b) och läroböckerna behöver således fortsätta inkludera denna mångfald. Denna 

ökande mångfald kan ha skapat en större medvetenhet i samhället kring rasism och 

stereotyper. Detta kan vara anledningen till att vi hittat få stereotyper i böckerna vi analyserat. 

Även om läroböcker har förbättrat inkluderingen av andra etniciteter än västerländsk är 

dessa personer fortfarande underrepresenterade. Det behövs fortsatt forskning om ämnet för 

att skapa en medvetenhet kring vikten av att framställa olika etniciteter i läroböcker. Lärare 

behöver ha kunskap om detta ämne för att kunna bemöta den mångfald vi har i dagens 

klassrum och kunna forma undervisningen efter eleverna. 
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