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Syftet med denna undersökning har varit att analysera hur etnicitet avspeglas i fem 
läroböcker, från grundskolans senare år, inom engelska. Med hjälp av innehållsanalys 
granskades läroböckernas narrativa texter och bilder kvantitativt och kvalitativt. 
Resultatet påvisade att etnicitet avspeglades både positivt och negativt i de fem 
analyserade läroböckerna. Det synliggjordes dessutom att stereotypiska 
föreställningar existerade i de fem analyserade läroböckerna. En tendens i de 
analyserade läroböckerna var att se Nordamerika och Europa som normen, vilket 
medförde att de som inte föll in i normen porträtterades som särpräglade. Olika 
länders ursprungsbefolkning porträtterades även som primitiva och sattes ofta i 
kontrast med vad som skulle kunna ses som mer moderna etniska grupper. I de fem 
analyserade läroböckerna finner man en klyfta mellan oss och dem som framhävs 
med hjälp av stereotypiska framställningar och negativa avspeglingar av de etniska 
grupper som inte passar in den norm som har formats av Nordamerika och Europa.   
 

 
Nyckelord: lärobok, etnicitet, innehållsanalys, narrativ text, bild  



 

 

3 

 

Innehållsförteckning 
 
 
1 Inledning ................................................................................................................................ 5 

1.1  Syfte  ............................................................................................................................... 5 

1.2 Uppsatsens disposition ................................................................................................. 6 

2 Litteraturgenomgång ........................................................................................................... 6 

2.1 Lärobok ........................................................................................................................... 6 

2.2 Etnicitet .......................................................................................................................... 8 

2.3 Stereotyper ..................................................................................................................... 9 

2.4 Tidigare forskning ....................................................................................................... 10 

3 Metod och material ............................................................................................................ 13 

3.1 Urval  ............................................................................................................................. 13 

3.2 Analysmetod ................................................................................................................ 14 

3.3 Reliabilitet och validitet ............................................................................................. 16 

3.4 Etiska principer ........................................................................................................... 16 

4 Resultat och analys............................................................................................................. 17 

4.1 Grupper i bild ............................................................................................................... 17 

4.2 Analys av grupper i bild ............................................................................................. 20 

4.3 Porträtt ......................................................................................................................... 21 

4.4 Analys av porträtt ........................................................................................................ 24 

4.5 Länder ........................................................................................................................... 26 

4.6 Analys av länder .......................................................................................................... 30 

5 Diskussion ........................................................................................................................... 33 

5.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................... 33 

5.2 Metoddiskussion ......................................................................................................... 34 

5.3 Nya forskningsfrågor .................................................................................................. 34 

5.4 Pedagogisk relevans .................................................................................................... 35 

Litteraturförteckning ............................................................................................................ 36 

 

Tabellförteckning 
 
Tabell 1. Materialets omfång ......................................................................................... 14 

Tabell 2. Etniska grupper i bild ..................................................................................... 17 

Tabell 3. Porträtt i narrativ text .................................................................................... 21 

Tabell 4. Narrativ text om länder ................................................................................. 26 

 
  



 

 

4 

 

  



 

 

5 

 

1 Inledning  
 
Skulle man vara tvungen att namnge skolans primära läromedel är chansen ganska 
stor att läroboken namnges som skolans ständiga följeslagare. Detta val är i sig ett 
förståeligt val då läroboken ändå är ett läromedel som länge har existerat i skolans 
värld, används i många skolämnen och finns i många skolor runt om i världen. Det är 
onekligen många människor som kan säga att de någon gång under sin utbildning 
har haft en lärobok i händerna. Det är säkerligen dessutom många som kan uppge att 
de inte själva valt läroböckerna som de arbetat med, utan snarrare tagit emot dem 
från sina lärare. Lärare har därmed en viktig roll när det gäller att sålla fram bra och 
relevanta läroböcker – ett arbete som kräver mer än ett kritiskt öga.  
 Det tycks speciellt vara inom språkundervisning som läroboken är något av en 
norm. Vare sig om man arbetar med grammatik, ordkunskap eller läser om olika 
länder där målspråket används har läroboken många gånger varit en stor del av 
språkundervisningen. Samtidigt finns det nog – oberoende av ämne – en strävan 
efter att läroböcker ska vara ett hjälpmedel för att elever ska ges möjligheten att lära 
sig förstå världen utanför de egna referensrammarna. Eftersom man vill tydliggöra 
att världen består av olika slags människor. Olika slags människor med olika etniska 
rötter. Frågan är däremot hur ett begrepp som etnicitet egentligen avspeglas i 
läroböcker. Man kan anse att läroböcker som används inom skolan bör hantera 
etnicitet utifrån ett neutralt och verklighetsbaserat perspektiv, och inte utgå från 
stereotypiska antaganden eller västvärldens syn på verkligheten. Dessa tankar kanske 
däremot inte alltid uppfylls i praktiken då man lätt kan glömma bort hur en lärobok 
presenterar världen och människorna som lever i den. Hur läroböcker avspeglar just 
ämnet etnicitet kanske inte är något många lärare lägger mycket tid och energi på vid 
val av lärobok, då man många gånger snarare är intresserad av huruvida böckerna är 
bra verktyg för eleverna. Det är självklart inte fel av lärare att vara fokuserade på att 
välja ut relevanta läroböcker för sina elever, men man bör samtidigt ha i minnet att 
ett bra verktyg inte är ett verktyg som gör eleverna blinda för verkligheten.  
 Denna undersökning är långt ifrån den första som har granskat läroböcker. 
Läroboksforskningen är inte enbart ett bearbetat fält, utan även ett som forskare har 
vandrat på från olika håll och kanter. Trots detta har man i Sverige inte forskat allt 
för mycket om läroböckers förhållning till etnicitet utan fokuserat oftare på områden 
som till exempel genus eller ras. Det är emellertid viktigt att läroböcker ständigt 
kritiskt granskas från olika hål med olika synvinkar då de har en sådan inflytelserik 
position i skolan. Jag vill därmed i denna undersökning granska hur etnicitet kan 
existera i läroböcker genom att analysera fem läroböcker i engelska från 
grundskolans senare år. 
 
 

1.1  Syfte  
 
Syftet med denna undersökning är att analysera hur etnicitet avspeglas i fem 
läroböcker i engelska från grundskolans senare år (årskurs 7-9). De frågeställningar 
som undersökningen ska ge svar på är: 
 

 Hur avspeglas etnicitet i de fem utvalda läroböckernas bilder där två eller flera 
individer med olika etnicitet är inblandade? 
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 Hur avspeglas etnicitet i de fem utvalda läroböckernas narrativa porträtt av 
individer? 

 Hur avspeglas etnicitet i de fem utvalda läroböckernas narrativa texter om olika 
länder? 

 
 

1.2 Uppsatsens disposition 
 
Denna undersökning består av fem kapitel. I kapitel 2, Litteraturgenomgång, 
presenteras litteratur och tidigare forskning kring undersökningens ämne. Kapitel 3, 
Metod och material, handlar om arbetets genomförande, valet av metod och material 
samt hur detta material har bearbetats. Reliabilitet och validitet diskuteras, men även 
de etiska principerna. I kapitel 4, Resultat och analys, presenteras och analyseras 
undersökningens resultat. I Kapitel 5, Diskussion, förs det slutligen en diskussion 
kring resultatet, men även en utvärdering av metoden utförs och pedagogisk relevans 
tas upp.   
 
 

2 Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel kommer litteratur kring undersökningsämnet presenteras, samt 
tidigare forskning som har gjorts inom läroboksforskningen.   
 
 

2.1 Lärobok 
 
Läromedels huvudfunktioner är att sprida kunskap, normera sociala praktiker och 
upprätthålla ett kollektivt minne (Mattlar, 2008). Läromedel är emellertid ett 
ständigt ämne för kritik i den lika ständiga skoldebatten – det anses bland annat att 
färdigproducerade läromedel är allt för styrande och inte alltid anpassade för elevers 
olikheter (Englund, 1999). Samtidigt som begreppet läromedel kan syfta till nästan 
vad som helst, anser Englund (1999) att fokus inte borde ligga på huruvida styrda 
läromedlen är, utan istället på hur valet av relevanta och bra läromedel ska gå till och 
hur dessa läromedel bör se ut.  
 Det är i en kontext som läroböcker, likt andra pedagogiska texter, skapas vare sig 
kontexten är pedagogisk, ämnesmässig, politisk eller moralisk (Johnsen m.fl., 1997). 
Visserligen har ny teknik tillkommit i skolan och pedagogiska ideal har förändrats 
med tiden, men läroboken har länge används i skolan och har fortfarande en stark 
position i undervisningen (Mattlar, 2008). Detta är något som verifieras i Skolverket 
(2006) rapporten ”Läromedlens roll i undervisningen.” Skolverket (2006) framhäver 
i sin rapport att läroböcker fortfarande har en styrande roll i skolundervisningen och 
då speciellt inom till exempel språkämnena. Man fann dessutom att valet av läro-
medel är påverkat till stor del av betygskriterier, kursplaner och läroplanen. Englund 
(1999) förklarar att:  
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Den tankemässigt eller ideologiskt gemensamhetsskapande funktionen hos en lärobok kan ses 
som något bra om lärobokens värderingar och uppfattningar av ett ämnesinnehåll sammanfaller 
med lärarens egna och med en läroplans övergripande mål. Samtidigt blir den negativ om den 
inte medger, eller läraren inte ger utrymme för, en kritisk granskning av innehåll och dolda 
värderingar (Englund, 1999:340).  

 
Lärobokens roll är inte enkel, den måste kunna vara både ämne som moral och 
metod. ”Läroboken är en budbärare i gränslandet mellan vetenskap och livsvärld, 
mellan kunskap och ideologi, mellan samhälle och individ” (Johnsen m.fl., 1997:43). 
Johnsen m.fl. (1997:17) förklarar att syftet med lärobokstexter alltid varit att ”bidra 
till en önskad medborglig fostran” och därmed är lärobokens innehåll en avspegling 
av samhället. Ändå finner man att det inte är förrän under 1960–70 talet som det 
globala perspektivet kom med i läroböcker i syfte till att fostra elever till global 
samhörighet (Johnsen m.fl., 1997). Lärobokens historia de senaste två århundradena 
visar att de medborgliga egenskaperna så som nationalkänsla, gudfruktighet och 
lydnad har i vissa fall kompletterats med – men även i andra fall till viss del ersatts av 
– ledord som kritisk reflektion, internationalisering och demokrati (Johnsen m.fl., 
1997). När det gäller det engelska språket och de moderna språken i skolan har man 
däremot tagit mer hänsyn till det metodiska än det moraliska och nationella, då dessa 
ämnen är färdighetsämnen vars fokus är främmande länder och dess folk (Johnsen 
m.fl., 1997). Man betonar den kommunikativa aspekten numera i språkundervisning, 
samt att eleverna ges möjligheten att få förståelse för hur målspråket fungerar i allt 
mer autentiska situationer (Johnsen m.fl., 1997). Samtidigt finner man en förändring 
i undervisningen av engelska och de moderna språken som skett under de senaste 
decennierna, då både elektronik och TV samt turism har medfört ett ökat behov av 
språkutbildning. Man har därmed gått från att se språk som enbart ett system av 
struktur till att vara mer intresserad av språket som ett verktyg för mänsklig 
samverkan och handling (Johnsen m.fl., 1997).  
 Vår syn på världen konstrueras tidigt och likaså är det i ung ålder som en 
medveten eller omedveten konstruktion av de andra skapas. Unga elever upptar 
värderingarna som finns i olika verk med lite medvetenhet av handlingen och det är 
möjligt att elevers värderingar och attityder till bland annat etnicitet, ras och genus 
ändras genom stereotypiska skildringar och subtila förvrängningar i läroböcker 
(United States Commission of Civil Rights, 1980). Samtidigt erbjuder läroböcker 
eleverna en chans att vidga sina vyer och påverkar deras självförtroende. ”The degree 
to which textbooks influence a child's sense of self-worth is largely determined by the 
extent to which that child identifies with the characters and situations and becomes 
emotionally involved with them” (United States Commission of Civil Rights, 
1980:22). Elmeroth (2008) menar däremot att det egentligen inte behövs någon 
forskning för att förstå att världen utanför Nordamerika och Europa är skapad som 
en motsatsbild av den amerikanska och europeiska världsbilden. I våra läromedel 
finner man ständigt bland annat katastrofbilder med västerländska hjälparbetare, 
illustrationer av ett omodernt liv och naturbilder med natur och djur i harmoni allt 
för att skildra dessa annorlunda och exotiska delar av värden – men som står utanför 
Nordamerika och Europa. Elmeroth (2008) argumenterar att skolan med detta 
återskapar den etniska maktordningen och att beskriva världen på detta sätt leder till 
att elever som har utländsk bakgrund får en inkorrekt bild av sitt eller föräldrarnas 
ursprungsland. Det är med hjälp av läromedlen som den etniska maktordningen 
skapas och återskapas, därmed menar Elmeroth (2008:41) att: ”Alla elever 
missgynnas av denna etniska blindhet när de får en osann bild av världen.” Parsons 
(1982) menar att det inte ens längre går att argumentera att läroböcker med 
fördomsfullt eller rasistiskt innehåll inte har en negativ påverkar på elever som tillhör 
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vare sig majoritetsgrupper eller minoritetsgrupper. Det finns många sätt som 
läroböcker kan göra misstag, bland annat genom att utelämna material som är 
betydelsefullt för att kunna ha en komplett förståelse kring viktiga frågor och 
historiska event eller ta med fördomsfulla eller rent av rasistiska inlägg (Parsons, 
1982). Läroböcker måste i och med det kritiskt granskas, då de är essentiella i elevers 
undervisning (Parsons, 1982). 
 
 

2.2 Etnicitet 
 
Det har blivit uppenbart under de senaste decennierna att etnicitet är en av de 
vanligaste kategorierna som samtidens människor använder för att definiera sig 
själva, förstå världen, samt bedöma sina handlingar och erfarenheter (Cornell & 
Hartmann, 2007). Med sitt ursprung i den globala expansionen av europeiska 
samhällen i slutet av 1400-talet är etnicitet ett modernt koncept (Mason, 1995). 1400-
talet var även en tid då tänkandet kring och förklaringen av sociala och biologiska 
fenomen började förändras i takt med vetenskapens gradvisa utveckling. Européerna 
möte däremot inte andra samhällen på jämlika villkor, då deras mer utvecklade 
teknologi gav dem ett klart övertag (Mason, 1995). Med detta tog det inte lång tid för 
européerna att bortse utforskning för erövring. Det engelska begreppet ethnic – som 
kommer från grekiskans ethnos vilket betyder folk – har utifrån ett engelskt 
perspektiv syftat på religioner och kulturer som tycks sig vara främande, exotiska och 
hedniska. Det är inte förrän efter andra världskriget som det svenska begrepp 
etnicitet uppstår från engelskans ethnicity efter att det börjat användas av 
amerikanska samhällsforskare som använt begreppet för att skildra ”marginella 
folkgrupper” (Arnstberg, 1993:30).  
 Etnicitet är inte ett begrepp med en universell accepterad definition, därmed har 
begreppet många olika definitioner. Barker (2000:384) definerar etnicitet som: ”A 
cultural term for boundary formation between groups of people who have 
discursively constructed as sharing values, norms, practices, symbols and artefacts 
and are seen as such by themselves and others.” de los Reyes (2007) förklarar att från 
en traditionell mening handlar etnicitet om gemensam kultur, tillhörighet, identitet 
och gemensamma traditioner, vilket i sin tur uppfattas vara det unika med en grupp, 
men även har förmågan att skapa sammanhållning med andra grupper som man 
anses kunna identifiera sig med. Etnicitet handlar både om andra människors syn på 
en person och om personens egen syn på sig själv (Mason, 1995). Samtidigt är 
etnicitet ett alternativt sätt att se på människlig mångfald. Etnicitet formas däremot 
även utifrån hur vi talar om gruppers identiteter och identifikationer (Barker, 2000). 
Det påpekas ändå att våra identiteter är beroende av våra tankar kring vad vi inte är. 
Trots att det inte finns en universell accepterad definition av etnicitet, menar Mason 
(1995) att många människor nog kan komma överens att det finns något slags 
kulturellt utmärkande drag som markerar en etnisk grupp.  
  Schermerhorn (1978:12) definierar en etnisk grupp som “a collectivity within a 
larger society having real or putative common ancestry, memories of a shared 
historical past, and a cultural focus on one or more symbolic elements defined as the 
epitome of their peoplehood.” I den simplaste formen är en etnisk grupp helt enkelt 
en självmedveten etnisk kategori (Cornell & Hartmann, 2007). Gruppens 
medlemmar är medvetna kring förekomsten av en gräns och ser sig själva som 
ståendes på en sida av den gränsen. Det är samtidigt viktigt att förstå att det inte är 
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förrän man är i kontakt med andra människor som frågor kring identitet och 
tillhörighet uppstår tillsammans med behovet av att understryka var gränsen går (de 
los Reyes, 2007). Majoritetsbefolkningen använder vanligtvis etnicitetsbegreppet för 
att karaktärisera somliga folkgrupper som särpräglade och egendomliga (Arnstberg, 
1993). 
 
 

2.3 Stereotyper 
 
Att ha en god självbild är ett grundläggande mänskligt behov. I strävan att behålla 
denna självbild blir den egna gruppen den grupp som värderas högst (Elmeroth, 
2008). Detta innebär att vi utgår från våra egna sanningar när vi utforma sanningen 
kring oss själva och de andra. På detta sätt befinner sig ens egen grupp i centrum och 
världen skapas utifrån gruppens sanningar. Dessa sanningar anses vara normen och 
medför att sanningarna som andra grupper besitter egentligen är avvikande. Det är 
majoriteten i ett samhälle, det vill säga den mäktigaste gruppen, som utifrån sin egen 
kultur upprätthåller normen (Elmeroth, 2008).  
 Människor har ett behov av att kategorisera sina intryck i någon form för att ha en 
möjlighet att skapa ordning i den sociala verkligheten. Man skapar en förenklad bild 
av olika människor genom att kategorisera och sortera dem.  
 

Are Polish people stupid? Do people from Ireland drink too much? Would a man from Scotland 
dig up his front lawn with an earthmover to find a dime because he is so cheap? Do all Jewish 
mothers make chicken soup for sick relatives? Obviously, the answers to these questions are No! 
(Parsons, 1982:16) 

 
Det är dessa förenklade bilder, saker som är utmärkande för olika grupper och som 
har tilldelats utifrån ett fördomsfullt sätt, som heter stereotyper och det är 
stereotyper som är centrala i vår förståelse av etnisk maktordning. I till exempel 
Amerika och Storbritannien är de mer uppenbara rasistiska stereotyperna 
representerade av slav och kolonialismens historia (Barker, 2000). Även om de 
ovanstående exemplen av stereotypiska porträtt av olika folkgrupper kan uppfattas 
som humoristiska etniska skämt, menar Parsons (1982) att läroböcker inte är avsedd 
att vara etniska skämt och resultaten av negativa stereotypiska skildringar av olika 
folkgrupper inte är humoristiska.   
 Primitiva, blodtörstiga, nakna och fulla är några stereotyper som Parsons (1982) 
räknar upp angående de amerikanska urinvånarna indianerna – stereotyper som 
finns inom läroböcker. Dessa stereotypa bilder av folkgruppen är så genomgripande 
att de många gånger helt okritiskt betraktas som sanning, därmed menar Parsons att 
läroböcker ljuger om hur indianerna egentligen är och man som läsare många gånger 
tror på dessa lögner. Det finns samtidigt ett dominans perspektiv inom läroböcker vid 
till exempel användningen av de ”vita” namnen Sitting Bull och Crazy Horse vid 
nämnandet av indianernas ledare Totanka Iotankaand och Tashunka Witko eller när 
man benämner inuiter med den anstötliga termen eskimå (Parsons, 1982). Elmeroth 
(2008:33) förklarar att: ”Stereotypa föreställningar ledder till att individer bedöms 
med utgångspunkt i gruppens tillskrivna egenskaper utan att korrektheten i 
bedömningen prövas.” Detta betyder att när man betraktar de andra tänker man 
gruppen som en homogen skara, men man kan samtidigt finna en stor variation i den 
egna gruppen.   
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2.4 Tidigare forskning  
 
I sin rapport ”Läromedlens roll i undervisningen” undersöker Skolverket (2006) 
läromedels funktion och roll i grundskoleämnena: engelska, bild och 
samhällskunskap. Rapportens material består av enkäter tilldelade lärare i 
grundskolans årskurs 5 och 9, samt intervjuer med lärare från årskurs 3, 5 och 9. 
Enkätundersökningen, en nationell enkätundersökning, består av svar från 1800 
lärare, medan intervjuerna består av svar från 51 lärare som alla arbetar runt om 
Stockholms län.  
 Resultatet visar att lärare använder sig av olika slags läromedel i alla tre ämnen, 
men att lärarna i engelska inte varierar användningen av läromedel lika mycket som 
lärarna i bild och samhällskunskap. Ändå anser nästan alla lärare som deltar i 
undersökningen att en variation i läromedelsanvändningen är viktig i 
undervisningen. Något som alla tre ämnen har gemensamt är att elever vanligtvis inte 
är delaktiga i val av läromedel eller planering av undervisning. Resultatet visar också 
att läroböcker används i engelska av de medverkande lärarna varje eller nästan varje 
lektion, men kompletteras även med till exempel skönlitteratur och hörövningar. 
Samtidigt synliggörs det att majoriteten av de medverkande engelsklärarna 
instämmer helt eller delvis när det gäller läroböckers starka styrning i deras 
undervisning. Utifrån lärarnas svar i enkäterna och under intervjuerna finner 
Skolverket (2006) att valet av läromedel är påverkat till stor del av betygskriterier, 
kursplaner och läroplan. Majoriteten av både engelsklärare och lärare inom 
samhällskunskap svarade att de instämde helt eller delvis vid frågan kring huruvida 
läroböcker används i undervisningen för att garantera att arbetet som sker i 
klassrummet motsvarar grundskolans kursplaner och läroplan. De medverkande 
lärarna var slutligen ens om att det viktigaste med läromedel var att elevernas 
inlärning ska underlättas genom att vara anpassad efter elevers förutsättningar och 
behov, samtidigt som läromedlen ska väcka intresse. 
 Skolverket (2006) finner att de medverkande lärarna i deras undersökning har 
ambitioner att använda läromedel som kan uppfylla kraven på elevers olikheter, 
något som även överensstämmer med de statliga styrdokumentens avsikter. Något 
som däremot strider mot läroplanen är att elever vanligtvis inte är delaktiga i val av 
läromedel eller planering av undervisning, vilket inte går ihop med läroplanens mål 
att utveckla elevers inflytande och delaktighet. Skolverket drar även slutsatsen att 
eftersom många av lärarna, främst engelsklärarna, menar att användningen av 
läroböcker garanterar att ens undervisning motsvarar grundskolans kursplaner och 
läroplan så överlämnar lärarna en stor del av sitt handlingsutrymme till 
producenterna av läroböcker. 
 Cheng och Beigi (2012) skriver i ”Education and religion in Iran: The inclusiveness 
of EFL (English as a Foreign Language) textbooks” om utbildning och religion med 
hänvisning till tre engelska läroböcker från Iran. Syftet med undersökningen är att 
höja uppmärksamheten kring kopplingen mellan undervisning och religion. Cheng 
och Beigi (2012) förklara att ett medvetet val görs vid valet av att använda engelska 
läroböcker som material, då dessa böcker är kontrollerade av Irans 
undervisningsdepartement. Material består av tre engelska böcker benämnda ”Right 
Path to English” 1, 2 och 3 som är riktade mot årskurserna 6-8 (Cheng och Beigi, 
2012:312). Författarna började med att granska de engelska textböckerna för att 
avgöra huruvida religiösa föreställningars existerade i böckerna utifrån linjärt 
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(narrativ text) och/eller icke-linjärt (illustrationer) kontext, för att sedan övergå till 
analysering av de utvalda textböckerna. En innehållsanalys utfördes för att avgöra 
textböckernas nivå av inkludering när det kommer till religion och kultur. Författarna 
utförde även ytterligare en analys för att avgöra huruvida det religiösa innehållet i de 
utvalda textböckerna var öppen eller dold.  
 Resultatet påvisar existensen av religiösa föreställningar i läroböckerna. Av 
illustrationerna i böckerna framhåller författarna att kvinnor i alla tre läroböcker bär 
hijab och har inte smink på sig, samtidigt bär inga män kortbyxor eller kortärmade 
skjortor. Det fanns även ett jämlikt antal män och kvinnor som körde bil i 
läroböckerna. Resultatet visar att alla relationer som illustreras mellan män och 
kvinnor handlar om mor/son, far/dotter eller syskon relationer. De enda 
illustrationerna av heterosexuella relationer var de av far och mor variant och 
homosexuella relationer fanns inte illustrerade i någon av läroböckerna. Vid analysen 
av de narrativa texterna i läroböckerna framhäver författarna att det finns en implicit 
förstärkning av religiösa föreställningar. Det fanns även i den narrativa texten 
referenser till islamska koncept och traditionella könsroller (kvinnan som hemmafru, 
mannen som familjens försörjare).    
 Cheng och Beigi (2012) förklarar att religion som ett ämne är, i de tre analyserade 
läroböckerna, ett dolt koncept och att läroböckerna skulle kunna tyckas, utifrån ett 
västerländskt perspektiv, misslyckas när det gäller att belysa minoritetsgruppers 
religion och kultur i Iran. Författarna hävdar istället att konceptet av västerländs 
inkludering eventuellt inte passar in i Irans teokratiska kontext. Då 96% av Irans 
befolkning är Shi’ite muslimer, förklara författarna att vad som tycks vara viktigt för 
regeringen i Iran är att skapa en gemensam nationskänsla för att skydda landet från 
internationella utmaningar och hot. Analysen av läroböckerna visar ingen 
inkludering av Irans religiösa minoritetsgrupper. Detta är något, påpekar författarna, 
som kan uppfattas som dåligt utifrån ett sekulärt lands tänkande kring rättvisa och 
jämlikhet, men som kan istället, i ett teokratiskt land som Iran, vara ett försök att 
sammanföra alla medborgare istället och inte ett försök att utesluta Irans religiösa 
minoritetsgrupper. Även om de religiösa föreställningarna i de analyserade 
läroböckerna är dolda, finner Cheng och Beigi att de engelska läroböckerna inte 
framhäver målspråkets kultur utan påvisar istället en förstärkning av kulturella 
ideologier och den islamska religionen.  
 Även Ndura (2004) har analyserat läroböcker i engelska. Ndura (2004) har 
däremot analyserat sex läroböcker utifrån stereotypa föreställningar och andra 
kulturella fördomar. Författaren argumenterar att läroböcker i engelska, men även 
andra läromedel, bör avspegla de många olika perspektiven som existerar i ett 
pluralistiskt samhälle så att elever ges möjligheten att finna och konfrontera 
kulturella fördomar. De utvalda läroböckerna var alla aktuella i några skolor i västra 
Amerika och valdes för att de, utifrån författarens egen erfarenhet, var representativa 
exemplar av den frekventa sorten av läroböckerna använda i ESL (English as a 
Second Language) undervisningen i Amerika. Läroböckerna som analyserats 
fokuserar på olika saker och är även riktade mot olika åldrar, allt från årskurs ett till 
årskurs tolv. Ndura (2004) började sin analys med att läsa inledningen i läroböcker, 
utgivarnas kommentarer för att identifiera läroböckernas filosofiska stomme och 
innehållsförteckningen för att uppmärksamma läroböckernas teman och urval. 
Författaren läste därefter alla läroböcker från början till slut och noterade partier som 
var av intresse.  
 Resultatet påvisar att det finns tre olika fördomsformer i de sex analyserade 
läroböckerna: stereotypa föreställningar, osynliggörande och overklighetsskapande. 
Författaren förklarar att det finns flera exempel av stereotypa föreställningar i de 
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analyserade läroböckerna, ett exempel som finns i en av läroböckerna är att män 
oftare uppvisas använda verktyg än vad kvinnor gör. Samtidigt uppvisas det att män 
använder mer sofistikerade verktyg och är involverade i mer krävande arbeten som 
att bygga och fixa saker. Kvinnor ses istället med mer grundläggande verktyg och är 
involverade i arbeten som är mindre fysisk krävande som att laga mat och städa. I en 
annan av de analyserade läroböckerna visas stereotypa föreställningar i en historia 
om en afrikansk pojke som lever i fattigdom med sin familj, men som får ett bättre liv 
genom hårt arbete och en västerländsk utbildning. Ndura menar att detta är en 
stereotypisk föreställning då den afrikanske pojken kunde ha fått ett bättre liv även 
med andra former av utbildning och inte enbart en västerländsk.  
 Ndura (2004) förklarar att det för det mesta finns människor med olika 
sociokulturella bakgrunder i både den narrativa texten och illustrationerna i de 
utvalda läroböckerna. Något som däremot osynliggörs, enligt författaren, är all 
information kring religion och dess position i människors liv. Ingen av de analyserade 
läroböckerna har illustrationer av religiösa byggnader och de narrativa texterna tar 
inte upp några religiösa aktiviteter. Författaren menar därmed att det tycks finnas en 
vilja att avstå från att diskutera religion och dess påverkan på människors handlingar 
och attityder. Samtidigt finns det en avsaknad i de analyserade läroböckerna av 
konflikter som skapas i det verkliga livet av rasism, diskriminering och intolerans. 
Det finns dessutom ingen avspegling av landets invandringssituation. Denna 
overklighetsskapande aspekt i böckerna, menar författaren, förbereder inte eleverna 
för att kunna möta och segra över rasism, diskriminering och intolerans som de 
mycket väl kan möta i verkligheten.  
 Det är viktigt enligt Ndura (2004) att fördomar i läroböcker upptäcks och att man 
reflekterar kring hur de kan påverka elevers undervisning. Författaren tar upp fem 
strategier som kan vara till hjälp när det gäller fördomar i läroböcker: (1) 
medvetenhet kring fördomar, (2) kritisk granskning av läromedel, (3) extra läromedel 
för att täcka olika perspektiv, (4) avstå från att undvika ämnen och (5) att lyssna på 
eleverna. Elever måste ges en chans att inse att läroböckers sanning kan ifrågasättas, 
samt att upptäckten av fördomar och diskussioner kring dem är bra sätt att stoppa 
utvecklingen av nya fördomar. 
 Ytterligare en amerikansk stuide är ”A content analysis exploring lesbian, gay, 
bisexual, and transgender topics in foundations of education textbooks” där 
MacGillivray och Jennings (2008) analyserade åtta läroböcker. Syftet med 
undersökningen är att analysera hur homosexuella och bisexuella teman samt teman 
kring transpersoner framhålls i ”foundation of education” läroböcker. Den 
övergripande frågan som författarna ställer i undersökningen är hur man behandlar 
HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner) teman i ”foundation of education” 
läroböcker.  
 MacGillivray och Jennings (2008) började sin analys genom att först var för sig 
analysera de åtta utvalda läroböckerna för att sedan arbeta tillsammans. Författarna 
granskade först innehållsförteckningarna efter ord eller fraser som de ansåg kunde ha 
något med HBT teman. Därefter analyserades de narrativa texterna och 
illustrationerna i läroböckerna. Deras resultat visar att alla åtta analyserade 
läroböcker har någon form av HBT innehåll, men bara två av åtta läroböcker hade 
illustrationer med HBT innehåll. Alla åtta läroböcker hade även antydningar kring 
mobbning eller diskriminering av HBT elever. Författaren förklarar att de 
analyserade läroböckerna ofta tycks porträttera HBT personer som offer, då fem av 
de åtta utvalda läroböckerna är fokuserade på vilka risker som kan uppstå för HBT 
personer. Fem av åtta läroböcker nämnde HBT föräldrar och familjer, men inga 
illustrationer fanns av dessa personer i någon av läroböckerna. Sex av åtta läroböcker 
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diskuterade skapandet av en stödjande och trygg undervisningsmiljö för HBT elever, 
lika många läroböcker tog även upp personliga åsikter samt kulturella och politiska 
motstånd mot jämlik undervisning för HBT elever. Tre av åtta läroböcker placerar 
sina avsnitt kring HBT teman bland eller i närheten av avsnitt som handlar om elever 
i fara, som även tar upp aspekter som HIV/AIDS, droger, depression, våld och 
självmord.  
 MacGillivray och Jennings (2008) förklarar att det är vanligt att porträttera HBT 
elever som offer i hopp om att skapa stöd och inkludering för HBT elever, men 
författarna menar att detta kan även istället förstärka negativa stereotyper kring 
eleverna. Även om författarna fann HBT teman i de analyserade läroböckerna, anser 
de att det fanns mycket ojämlikhet när det gällde antalet ämnen och deras djup. 
Författarna menar därmed att det bör bli bättre täckning, läggas ner mer omsorg på 
hur HBT personer porträtteras i illustrationer och narrativa texter, samt mer omsorg 
kring var HBT teman placeras i läroböcker.    
 
 

3 Metod och material  
 
Detta kapitel handlar om hur undersökningen har genomförts. Här presenteras valet 
av metod och material samt hur materialet har bearbetats. Undersökningens 
reliabilitet och validitet diskuteras och slutligen uppges det hur de etiska principerna 
har uppfyllts.   
 
 

3.1 Urval 
 
Jag kontaktade via mail en engelsklärare och en svensklärare i en skola i mellersta 
Sverige. I mailet skrev jag vad undersökningen skulle handla om och frågade om jag 
kunde få låna några av deras aktuella läroböcker för årskurs 7-9. Att just lärare inom 
ämnena svenska och engelska valdes är både färgat av min egen utbildning då jag 
själv utbildar mig inom just dessa två ämnen och faktumet att läroböcker tycks ha en 
starkare position i språkämnena. Skolverket (2006) påpekar att i dagens 
undervisning precis som tidigare tycks läroboken användas oftare i de mer 
strukturerade ämnena som naturvetenskap och språk. Därmed kan det vara mer 
angeläget att undersöka läroböcker inom två språkämnen där det finns större chans 
att läroböcker används. Jag fick däremot reda på av svenskläraren att de inom 
svenskan just nu inte använde läroböcker, eleverna arbetade istället med hjälp av sina 
skoldatorer. Av engelskläraren fick jag reda på att skolan precis köpt in nya 
läroböcker för årskurs 7 och 8 och att jag kunde ta del av detta material. Årskurs 9 
arbetar däremot inte utifrån de nya läroböckerna detta läsår därav bortfallet. Men jag 
fick även veta att alla tre årskurser hade arbetat med läroböcker i engelska under det 
förra läsåret, i och med det valde jag att ta med även dessa läroböcker i 
undersökningen då dessa böcker fortfarande fanns i klassrummen och nyligen varit 
aktuella i skolans språkundervisning. Jag fick därmed slutligen låna två läroböcker, 
Spotlight 7 och Spotlight 8, som används detta läsår (2013-2014) i årskurs 7 och 8. 
Samt tre läroböcker, Magic! Classbook 7-9, som användes under det förra läsåret 
(2012-2013) i årskurs 7-9.  
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 Undersökningens material omfattar fem läroböcker i engelska, tre av dessa ingår i 
Magic! bokserien som är skrivna av Hedencrona, Smed-Gerdin och Watcyn-Jones. 
Magic! Classbook 7 är 144 sidor och utgiven 2005, Magic! Classbook 8 är 157 sidor 
och utgiven 2006 och Magic! Classbook 9 är 159 sidor och utgiven 2007. De 
resterande två läroböckerna ingår i Spotlight bokserien som är skrivna av Robertsen, 
Olsson och Haythorpe. Spotlight 7 är 144 sidor och utgiven 2008, medan Spotlight 8 
är 143 sidor och utgiven 2009. Spotlight läroböckerna är enbart textböcker med 
bilder och narrativ text, medan Magic! läroböckerna är text- och övningsböcker med 
bilder, narrativ text och övningar. Jag har valt att i denna undersökning enbart 
fokusera på bilderna och de narrativa texterna i alla fem läroböcker för att avgränsa 
arbetet. Utöver det är många av övningarna i Magic! direkt kopplade till bilder eller 
narrativa texter där eleverna sedan ska svara på frågor utifrån det som de redan har 
läst. Detta medför att de narrativa texterna och bilderna är de mer styrande och 
essentiella komponenterna där det finns större möjlighet att undersökningens ämne 
kan synliggöras och därmed blir dessa två delar av böckerna mer relevanta för denna 
undersökning. Tabell 1 visar i och med det undersökningens centrala material, det vill 
säga läroböckernas narrativa texter och bilder.  
 
Tabell 1. Materialets omfång    
 

Bok    Narrativ text  Bild  

 
Magic! Classbook 7 28  110  
Magic! Classbook 8  31  168  
Magic! Classbook 9  30  162  
 
Spotlight 7   75  135  
Spotlight 8   52  128  
 
Totalt    216  703  

 
Av tabell 1 kan man se att Magic! Classbook 7 är den läroboken som har minst 
narrativa texter och bilder. Magic! Classbook 8 och 9 här däremot snarlika siffror på 
både narrativa texter och bilder. Även Spotlight 7 och 8 har ett likartat antal bilder, 
men det är en något större skillnad mellan antalet narrativa texterna i böckerna. 
Samtidigt är det klart uppenbart att det finns ett större antal bilder gentemot 
narrativa texter i alla läroböcker.  
 
 

3.2 Analysmetod 
 
Texter är resultatet av att människor vill förmedla något till andra människor och om 
det är något som produceras i enorma mängder jorden runt så är det texter. 
Bergström och Boréus (2012) förklarar att då texter läses av människor får de 
konsekvenser för hur dessa läsare tänker och agerar. Texter är enormt viktiga i vårt 
moderna samhälle, men det är inte enbart de skrivna texterna som används för att 
förmedla budskap, idag används även både bilder och film tack vare Internet med en 
lätthet som aldrig förr. Bilder påverkar dessutom människor på ett oförmedlat sätt då 
våra medvetna tankar inte alltid stiger fram och kontrollerar och granskar. 
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 Människor har skapat texter, texterna i sin tur relaterar på olika sätt till människor 
och de flesta texter som skapas riktar sig mot specifika mottagare. ”Texterna speglar 
både medvetet och omedvetet föreställningar som människor i texternas 
tillkomstmiljöer hyser” (Bergström och Boréus, 2012:20). Texter speglar däremot 
inte bart, de reproducerar och ifrågasätter också, samtidigt som de kan användas för 
att framhäva relationer mellan grupper eller individer som existerar utanför texternas 
värld (Bergström och Boréus, 2012). 
 I denna undersökning har innehållsanalys använts som metod för att analysera de 
utvalda läroböckerna. Tanken bakom metoden är i sig gammal då man bland annat 
redan i slutet av 1800-talet utförde studier i Amerika med tidningar (Boréus och 
Bergström, 2012). Innehållsanalys är en metod inom textanalys där 
tillvägagångssättet består av att framför allt mäta eller räkna förekomsten av somliga 
företeelser i texter (Boréus och Bergström, 2012). Samtidigt förklarar Boréus och 
Bergström (2012) att termen innehållsanalys egentligen kan syfta till alla analyser 
som genom ett systematiskt tillvägagångssätt beskriver textinnehåll. Denscombe 
(2009) menar även att detta kan gälla vilken form av text som helst oberoende om 
den är skapad med skrift, bild eller ljud. Man brukar däremot göra en skillnad mellan 
kvantitativ innehållsanalys, då man räknar eller mäter, och kvalitativ innehållsanalys, 
då man inte räknar eller mäter. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar mer på 
tillfällen då något i en undersökning inte mäts eller räknas, men det finns även 
tillfällen där ett kvantitativt arbete har genomförts som sedan lett mot mer 
komplicerade tolkningar som är mer kvalitativa.  
 Vid en kvantitativ innehållsanalys kan man räkna hur ofta en företeelse nämns i en 
text för att sedan jämföra dess förekomst i en omgivande verklighet (Boréus och 
Bergström, 2012). Det är även vanligt inom innehållsanalys att uppmärksamma hur 
något framställs och värderas. Man kan även intressera sig kring huruvida något 
värderas positivt eller negativ och om det förekommer skillnader i dessa värderingar 
mellan olika källor. Men metoden kan även användas för att framhäva allmänna 
värderingar som finns i ett samhälle (Boréus och Bergström, 2012). Innehållsanalys 
är därmed en metod som använder kvalitativa och kvantitativa analyser för att 
granska eventuella direkta och indirekta budskap (Cheng och Beigi, 2012). 
 Det är däremot inte enbart centralt att analysera språket i de skriftliga texterna, 
utan även bilder och illustrationer är viktiga för tolkning (Björkvall, 2012). ”Lite 
förenklat kan man säga att språket främst berättar om världen medan bilder visar 
den” (Björkvall, 2012:343). I denna undersökning analyserar jag både bilder och 
illustrationer, där termen bilder står för alla fotografier medan termen illustrationer 
är alla de tecknade verken i läroböckerna. Termen bild(er) kommer däremot från och 
med nu användas som ett samlingsnamn för både bilder och illustrationer, då en 
ytterligare fördjupning i dessa två termer är tidskrävande och inte anpassningsbart 
eller aktuellt för denna undersökning. För att fastställa vilken etnisk tillhörighet 
människor har i de fem utvalda läroböckernas bilder har de kopplats till 
kapitelrubriker, bildtitlar och/eller narrativa texter. De narrativa texterna har kunnat 
kopplas till somliga bilder, men de har för det mesta avgjort själva om etnicitet är 
uppenbar eller ej. Det finns däremot både bilder och narrativa texter i läroböckerna 
där det inte har varit möjligt att avgöra människors etniska tillhörighet. Vid dessa 
tillfällen har människorna i bilderna eller de narrativa texterna blivit kategoriserade 
under okänd etnicitet.  
 Analysen i denna undersökning började med att jag först läste alla fem läroböcker 
från framsida till baksida. Under läsningen noterades intressanta avsnitt, bilder, 
narrativa texter, ordval och allt annat som kunde återkopplas till 
undersökningsämnet etnicitet. Efter detta gjorde jag en överskådning av alla fem 
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läroböcker för att försöka hitta gemensamma nämnare – kategorier, motiv eller 
teman – i läroböckerna för att kunna avgöra vad som var viktigt i undersökningen. 
Under denna period räknades även alla bilder och narrativa texter i läroböckerna för 
att kunna ange materialets exakta omfång. Därefter sorterades och avgränsades 
läroböckernas innehåll utefter olika titlar som slutligen blev undersökningens tre 
resultattitlar Grupper i bild, Porträtt och Länder. Under dessa titlar har 
avslutningsvis resultaten presenterats och analyserats.  
 
 

3.3 Reliabilitet och validitet  
 
Både reliabilitet och validitet är två viktiga aspekter inom forskning. Denscombe 
(2009) förklarar att validitet handlar om en undersöknings trovärdighet. Med 
validitet tar man även upp noggrannhet och exakthet i data, samt att ens data faktiskt 
ska användas för att kunna svara på undersökningens syfte. Här ställs frågan 
huruvida ens mätinstrument faktiskt mäter det som ska mätas. Reliabilitet handlar 
istället om undersökningens tillförlitlighet. Med detta menas om ens valda 
mätinstrument är neutralt, samt om ytterligare mätningar skulle kunna leda till 
samma resultat.  
 Innehållsanalys är en metod som kvantitativt och kvalitativt kan uppvisa 
läroböckers innehåll. Då undersökningens syfte är att analysera hur etnicitet 
avspeglas i några läroböcker finns det en viss tolkningsfrihet som skulle kunna 
ifrågasättas och påverka huruvida ytterligare mätningar skulle resultera i exakt 
samma resultat. Jag kan uppenbarligen inte tolka materialet och dra några slutsatser 
utan att ha belägg för mina argument, men det finns även en svårighet i och med att 
dessa tolkningar utförs utifrån min egen etniska förståelse, något som kan leda till att 
felaktiga slutsatser kan dras. Analysmetoden är däremot neutral vid mätning då den 
mäter enbart det som finns i läroböckerna och därmed mäter det som ska mätas.  
 
 

3.4 Etiska principer 
 
Stukát (2005) förklarar att undersökningar oftast har någon form av etiska aspekter 
som måste diskuteras för att synligöra forskarens etiska förhållningssätt. De etiska 
principerna som tas upp är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Stukát, 2005).   
 Eftersom denna undersökning handlar om att analysera några läroböcker – och 
har inte en mer deltagarorienterade metod som till exempel intervju eller 
enkätundersökning – har inte alla de etiska principerna varit fullt aktuella. Jag har 
till exempel inte skickat ut missivbrev till vårdnadshavare då inga elever har deltagit i 
arbetet. Jag har däremot genom mail informerat de två kontaktade lärarna om 
undersökningens syfte, hur arbetet ska gå till och undersökningens anonymitet. 
Lärarna blev även informerade om var man finner den slutliga versionen, det vill säga 
detta dokument, och att materialet som lånats från skolan enbart ska användas för att 
kunna genomföra undersökningen.  
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4 Resultat och analys 
 
I detta kapitel presenteras och analyseras undersökningens resultat. Kapitlet är 
uppdelat i sex underrubriker som växelvis presenterar en av undersökningens 
resultat och en analys av resultatet.  
 
 

4.1 Grupper i bild 
 
Det finns sammanlagt 703 bilder i de fem analyserade läroböckerna, av dessa bilder 
är det 227 bilder som uppvisar två eller flera människor tillsammans. Utifrån dessa 
227 bilder har tre kategorier kunnat skapas: bilder där de inblandade människorna 
har samma etnicitet, bilder där de inblandade människorna har olika etnicitet och 
bilder där etnisk tillhörighet är okänd. I tabell 2 kan man se hur stort antal bilder 
dessa tre kategorier har i respektive lärobok.  
 
Tabell 2. Etniska grupper i bild    
 

Bok   Samma etnicitet Olika etniciteter Okänd etnicitet  

 
Magic! Classbook 7 8 10 11  
Magic! Classbook 8 21 8 38 
Magic! Classbook 9 16 5 33 
 
Spotlight 7  15 5 14 
Spotlight 8  27 5 11 
 
Totalt   87 33 107 

 
Av tabell 2 kan man se att det i majoriteten av läroböckerna finns minst antal bilder 
av olika etniska grupper tillsammans, förutom i Magic! Classbook 7 som är den enda 
läroboken som har mer bilder av olika etniska grupper tillsammans än vad det finns 
bilder med människor av samma etnicitet. Spotlight 8 och Magic! Classbook 8 är de 
läroböcker som har flest bilder där grupperna i bilderna har samma etnicitet, men 
Magic! Classbook 8 är även den läroboken där människors etnicitet är svårast att 
avgöra. Att det inte går att avgöra vid analys vilken etnisk tillhörighet människorna i 
läroböckernas bilder – eller narrativa texter – har betyder att även elever som kan 
tänkas använda dessa läroböcker inte kommer kunna avgöra vilken etnicitet 
människorna har. Detta i sig behöver inte vara något negativt om eleven ändå kan 
identifiera sig med personerna i fråga, då United States Commission of Civil Rights 
(1980) menar att elevers självvärde påverkas av läroböcker beroende på huruvida 
elever kan finna en identifikation med personer eller situationer i läroböckernas 
innehåll. Men om en elev inte kan identifiera sig med personerna i bild - eller den 
narrativa texten – kan detta vara en indikation på att elevens egna etniska tillhörighet 
inte avspeglas på ett rättvist sätt i läroböckerna. Detta kan vara genom att till 
exempel elevens etnicitet inte ges lika mycket plats som en annan etnisk grupp eller 
att en stereotypisk avbild inte överrensstämmer med verkligheten.  
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 I somliga fall har det varit svårt att avgöra personers etnicitet trots att det ändå är 
möjligt att avgöra från vilken kontinent personerna i fråga kommer från. Därmed 
finns det fall där en generell etnisk kategorisering har gjorts, till exempel européer 
eller asiater. Denna mer generella kategorisering är ändå viktig då en läsare lika lätt 
kan döma en person utifrån vilken kontinent personen tillhör som när läsaren vet 
personens etniska tillhörighet.  
 Ett medvetet val har gjorts vid analysen av denna del, vilket innebär att fokus här 
kommer enbart vara på bilderna där de inblandade människorna har olika etnicitet. 
Detta eftersom undersökningens frågeställning kring grupper i bild är inriktad på 
människor med olika etnicitet för att kunna granska hur samspelet mellan olika 
etniska grupper framställs i de fem utvalda läroböckerna. Men även för att kunna 
ytterligare avgränsa arbetet. 
 I Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005) finns det 10 bilder där människor 
med olika etnicitet visas tillsammans. I 3 av 10 bilder är amerikaner och aboriginer 
tillsammans och i ytterligare 3 av 10 bilder är det aboriginer och australiensare. 
Utifrån dessa två grupper kan man finna ett tydligt motiv i alla 6 bilder: den nakne 
aboriginen. Ett motiv som man kan finna redan på första sidan av kapitel ett i 
läroboken där en bild föreställande framsidan av James Vance Marshalls bok 
Walkabout är med. Bilden visar en amerikansk flicka, en amerikansk pojke och en 
aborigin pojke ute i öknen. Även om den amerikanska flickan syns minst i bilden är 
det uppenbart att hon är påklädd – så pass att hon till och med har en hatt på 
huvudet och sjal kring halsen. Den amerikanske pojken, som står längst fram på 
bilden, är även han påklädd – i en mörk kostym, med hatt och en läderväska 
hängandes vid midjan. Mellan de två amerikanska barnen står en något äldre 
aborigin pojke. Denna pojke är helt naken förutom ett skynke gjort av gräs som 
täcker hans framsida från midjan nästan ner till knäna. Han håller i två spjutliknande 
redskap och en ödla i sin utsträckta hand. Denna bild av de tre barnen finns sedan 
med ytterligare en gång i slutet av kapitlet. I samma kapitel finns det även en 
illustrerad karta av Australien, där man finner bland annat djur, städer, en 
bergskedja, ett operahus och två människor. En av männen är en australiensk cowboy 
– klädd i byxor och tröja – ridandes på en häst vid en flock får. Den andre mannen är 
en aborigin som sitter naken på en sandhög med ett spjutliknande redskap slängt 
över axeln – ”Great Sandy Desert” (Hedencrona m.fl., 2005:13) är skrivet i närheten 
och klargör vart någonstans i Australien mannen befinner sig. Även denna bild 
förekommer två gånger i kapitlet. 
 I 1 bild av 10 i Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005) uppvisas en 
amerikansk indian och européer tillsammans, från boken Grey Owl av Vicky Shipton. 
Denna bild utspelas under tidsperioden då européer började resa till Amerika för att 
starta ett nytt liv. Bilden är kopplad till en muntlig övning där eleverna ska med hjälp 
av bilden återberätta en historia (som de tagit del av under en tidigare 
lyssnarövning). Bilden är uppdelad i sex rutor. Två av rutorna uppvisar européer, 
varav en även har med tankebubblorna ”No job = no money” och ”War in Europé?” 
(Hedencrona m.fl., 2005:49). I en ruta finner man en kanin sittandes bredvid en 
gryta med mat. De tre sista rutorna är av indianen Grey Owl, varav han i en av dem 
säger ”Don’t destroy the natural world!” (s. 49). Européerna är alla klädda i kostymer 
eller vad som tycks vara finkläder, medan Grey Owl uppvisas i en gul tröja med 
stammönster kring halsen tillsammans med ett halsband av vassa djurtänder och en 
fjäder i håret.  
  Slutligen är 3 av 10 bilder i Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005) av 
amerikaner och britter. Två av dessa bilder är samma bild och visar framsidan på 
Nicholas Evans bok The horse whisperer. Bilden är av en engelsk kvinna och en 



 

 

19 

 

amerikansk man ståendes utomhus bredvid ett par träd och en häst. Den tredje 
bilden utspelar sig även den utomhus med hästar och samma karaktärer.  
 I Magic! Classbook 8 (Hedencrona m.fl., 2006) är alla bilder som uppvisar 
människor med olika etniciteter tillsammans tagna från filmer. 5 av 8 bilder uppvisar 
amerikaner och britter tillsammans – dessa bilder är alla från Richard Curtis film 
Notting Hill. Tre av bilderna är samma bild och visar filmens framsida med 
huvudpersonerna i centrum. De resterande två bilderna föreställer huvudpersonernas 
första möte och sedan när de är ute på en dejt. De återstående bilderna (3 av 8) är 
nästan varianter av dessa två grupper. På 1 av 8 bilder kramas en britt och en indisk-
britt från filmen Bend it like Beckham, medan 1 av 8 bilder uppvisar britter och en 
afrikan-britt när dessa män försöker lära sig dansa i filmen The Full Monty. I 1 av 8 
bilder uppvisas en amerikan och två afrikaner från filmen The Interpreter. Denna 
bild förställer två män och en pojke. Männen står längst fram i bildens vänstra hörn 
medan de försiktigt försöker titta bakom sig, en av dem är afrikan medan den andre 
är amerikan. Bakom dem står en afrikansks pojke med båda händerna runt en pistol, 
beredd på att skjuta männen.     
 I Magic! Classbook 9 (Hedencrona m.fl., 2007) uppvisar 1 av 5 bilder amerikaner 
och en latinamerikan. Detta är en bild av George W. Bush och Condoleezza Rice i 
centrum under ett politisktmöte. 1 av 5 bilder har en italiensk-amerikan och 
amerikaner – denna bild ska föreställa hur sångerskan Madonna serverade kunder i 
en restaurang innan hon blev känd. I 3 av 5 bilder finns det en britt, en afrikan-
amerikan, en italiensk-amerikan, en japan och en fransyska tillsammans. Dessa tre 
bilder är däremot samma bild fast då placerade på olika sidor i läroboken. Bilden 
föreställer framsidan av David Evans bok Women in business där man kan se ett 
porträtt av Coco Chanel, Hanae Mori, Anita Roddick, Oprah Winfrey och Madonna.  
 I Spotlight 7 (Robertsen, Olsson och Haythorpe, 2008) uppvisar 2 av 5 bilder 
fransmän och arabiska-britter. Båda dessa bilder kommer från historien The Journey 
som handlar om Seema vars mamma har skaffat sig en fransk pojkvän och nu ska 
Seema följa med dem till Frankrike på semester. 1 av 5 bilder uppvisar européer och 
asiater, där bilden visar hur de spelar elefantpolo – européerna är de som slår bollen 
medan asiaterna ”styr” elefanterna. 1 av 5 bilder uppvisar amerikaner och asiater, där 
en amerikansk siminstruktör lär en grupp asiatiska barn simma. 1 av 5 bilder 
uppvisar amerikaner, en afrikan-amerikan och en britt. Detta är en bild från det 
amerikanska musikprogrammet Idol. Bilden visar Simon Cowell, Paula Abdul, Randy 
Jackson, Ryan Seacrest och en okänd man.   
 I Spotlight 8 (Robertsen, Olsson och  Haythorpe, 2009) uppvisar 1 av 5 bilder en 
amerikan och en spansk. Denna bild är av skådespelarna Tom Cruise och Penélope 
Cruz när de kysser varandra i en park från filmen Vanilla Sky. 1 av 5 bilder uppvisar 
en indisk-britt och en indie, även denna bild är från en film – Slumdog Millionaire – 
och visar skådespelarna Dev Patel och Freida Pinto vid en tågstation. 3 av 5 bilder 
uppvisar amerikaner och afrikan-amerikaner. Två av dessa tre bilder har något mer 
politiska motiv. Den första bilden är en bild som visar dagen då Martin Luther King 
framförde sitt berömda ”I have a dream”-tal framför en stor folksamling. Den andra 
bilden uppvisar en folksamling i en park som tillsammans firar Barack Obamas seger 
i presidentvalet 2008. Den tredje bilden är av Adam Sandler och Don Cheadle när de 
åker på en elektrisk sparkcykel i New York i filmen Reign Over Me.  
 Sammanfattningsvis finner man i resultatet att aboriginer representerade i 
majoriteten av bilderna där människor med olika etnicitet är inblandade i Magic! 
Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005). I dessa bilder finns det tydliga motivet av den 
nakne aboriginen, där man samtidigt uppvisar aboriginerna tillsammans med fullt 
påklädda amerikaner eller australiensare. Amerikas ursprungsbefolkning uppvisas i 
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samspel med andra etniska grupper enbart i Magic! Classbook 7 där indianen Grey 
Owl uppvisas med européer. Man finner däremot i alla fem granskade läroböcker att 
amerikaner och britter samspelar mest med andra etniska grupper. Det finns 
närmare bestämt ingen bild – där människor med olika etnicitet är inblandade – som 
exkluderar amerikaner och/eller européer i de fem granskade läroböcker. 
 
 

4.2 Analys av grupper i bild 
 
Bilderna av aboriginerna och bilden av Grey Owl i Magic! Classbook 7 (Hedencrona 
m.fl., 2005) visar båda upp människor som är en del av två länders 
ursprungsbefolkning. Bilderna visar emellertid även stereotypiska avbilder av 
aboriginerna som omoderna och ständigt nakna – det finns ingen annan etnisk grupp 
i någon av läroböckerna som likt aboriginerna är naken – medan indianer lever av 
naturen och smyckar sig med troféer från döda djur. Dessa bilder av 
ursprungsbefolkningen stämplar dem som primitiva och särpräglade. Något som i 
synnerhet är synligt när ursprungsbefolkningen är porträtterade tillsammans med 
amerikaner, européer och australiensare som obesvärat motsvarar den västerländska 
normen. Parsons (1982) menar att det är stereotypsikt att porträttera indianer som 
primitiva och att denna syn på folkgruppen är så genomgripande att den många 
gånger helt okritiskt betraktas som sanning. Samtidigt måste man ha i åtanke att 
bilden av Grey Owl utspelar sig utifrån en historisk kontext, men denna historiska 
kontext utges då från ett europeiskt perspektiv – det handlar om européernas 
framkomst till Amerika. Det finns dessutom inga bilder i Magic! Classbook 7 
(Hedencrona m.fl., 2005) som uppvisar indianer från något annat perspektiv än som 
en primitiv naturvarelse som bryr sig om ”the natural world” (Hedencrona m.fl., 
2005:49). Här finner man även problem i användningen av det ”vita” namnet Grey 
Owl, som Parsons (1982) menar är ett dominans perspektiv. Detta då Grey Owl inte 
presenteras för läsaren med sitt riktiga namn. I dessa bilder finner man dessutom 
varken aboriginerna eller Grey Owl i moderna miljöer. Detta är i sig något som kan få 
elever att värdera ursprungsbefolkningen negativt eftersom man inte kan se en 
(västerländsk) utveckling hos grupperna och med detta ser dem som mindre 
framgångsrika etniska grupper. Det tycks även finnas en allmän värdering av att 
dessa två etniska grupper måste sättas i kontrast med västvärlden och att de är långt 
ifrån i närheten av att uppnå framgången som västvärlden har uppnått då de 
fortfarande går runt nakna och lever av naturen utan några moderna bekvämligheter.   
 de los Reyes (2007) menar att etniska grupper har en förmåga att skapa 
sammanhållning med grupper som man anses kunna identifiera sig med. Av de 
granskade läroböckerna är det uppenbart att amerikaner och britter värderas positivt 
i alla fem läroböcker, detta då amerikanarna och britterna – men även i överlag 
européer – framställs som de enda etniska grupperna som kan samspela med andra 
etniska grupper. Det finns ett klart samspel mellan etniska grupper från olika 
kontinenter, men här finner man ingen bild som uppvisar ett sådant möte mellan 
olika etniska grupper där Nordamerika eller Europa har uteslutits. Detta skulle 
kunna indikera att ett samspel mellan etniska grupper endast existerar om 
amerikaner eller européer är inblandade, vilket i sig kan ge elever fel förståelse kring 
hur samspel kan se ut i verkligheten. Elmeroth (2008) menar att världen utanför 
Nordamerika och Europa skapas som en motsatsbild av den amerikanska och 
europeiska världsbilden, därmed tycks det enligt bilderna i de granskade 
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läroböckerna som om olika etniska grupper inte kan samspela med varandra utan att 
blanda in amerikaner eller britter. 
 Olika etniska grupper uppvisas i de flesta av fallen inblandade i olika aktiviteter 
eller situationer oberoende av etnicitet i de analyserade bilderna. Det tycks samtidigt 
finns en allmän värdering i de fem utvalda läroböckerna där amerikaner och britter 
tycks ändå besitta någon form av maktposition. Visserligen kan man anse att 
amerikaner och britter onekligen bör finnas med i läroböcker som handlar om det 
engelska språket och det är förvisso ett förståeligt argument då båda grupperna 
generellt har det engelska språket som sitt modersmål. Problemet som uppstår här är 
att det klart och tydligt finns andra etniska grupper som även de har det engelska 
språket som modersmål.  
 Det är även uppenbart att det finns bilder i Magic! läroböckerna som är med i 
samma bok mer än en gång. Detta i sig är kanske inget problematiskt, men om det är 
som i fallet med bilderna av aboriginerna i Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 
2005) där alla bilder har samma uppenbara motiv kan detta vara ett sätt att stärka de 
stereotypa antagandena kring en etnisk grupp.  
 Sammanfattningsvis kan man se att bilder av människor med olika etnicitet 
avspeglar etnicitet både på ett positivt och negativt vis. Det positiva är att olika 
etniska grupper porträtteras tillsammans i bilder och att dessa grupper är med om 
olika situationer och handlingar. Amerikaner och britter avspeglas positivt då de 
samspelar med olika etniska grupper, men här finns även en negativ avspegling på 
andra etniska grupper då de i de analyserade läroböckerna inte samspelar med 
etniska grupper som inte är amerikaner eller britter. Ytterligare en negativ avspegling 
är den av aboriginerna och indianerna som porträtteras som primitiva, men även i 
aboriginernas fall som nakna. Detta är ett stereotypiskt sätt att porträttera dessa 
etniska grupper, samtidigt som man sätter dem i kontrast med mer – enligt 
västvärdens syn – moderna och utvecklade etniska grupper.  
 
 

4.3 Porträtt  
 
Alla fem läroböcker har avsnitt som handlar om både fiktiva och verkliga personer – 
personer som därtill tillhör olika etniska grupper. I tabell 3 kan man se antalet 
narrativa texter som porträtterar olika individer i de fem analyserade läroböckerna.  
 
Tabell 3. Porträtt i narrativ text     
 

Bok    Narrativ text Antal sidor 

 
Magic! Classbook 7  11 22  
Magic! Classbook 8  18 37 
Magic! Classbook 9  16 32 
 
Spotlight 7   36 57  
Spotlight 8   24 61 
 
Totalt    105 209  
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Av tabell 3 kan man se att Spotlight läroböckerna har klart mer narrativa texter där 
man porträtterar olika individer än vad Magic! läroböckerna har. Men det är även 
uppenbart att porträtt i narrativ text är något av en stor del av läroböckerna eftersom 
det totala antalet av narrativ text är 105 stycken, vilket är nästan hälften av den totala 
summan av narrativa texter – 216 stycken – i de fem analyserade läroböckerna. 
 I läroböckernas porträtt av olika personer får läsaren ta del av någon annans 
livsstil och livssituation. Det finns däremot en risk vid läsningen av dessa porträtt, 
nämligen att läsaren kan – medvetet eller omedvetet – associera en person med en 
hel etnisk grupp. Elmeroth (2008) menar att man kan finna stor variation i ens egna 
etniska grupp, men ser på de andra som en homogen skara. Risken är därav att en 
individ kan bli en hel folkgrupps representant, därmed är det viktigt att en rättvis bild 
av individer ges och inte en stereotypisk modell av en etnisk grupp. De narrativa 
texterna som presenteras nedan har valts utifrån gemensamma teman och/eller då 
etnicitet är en uppenbar faktor i historierna.  
 I Magic! Classbook 8 (Hedencrona m.fl., 2006:17) finns det ett utdrag på två sidor 
ur Narinder Dhams bok Bend it Like Beckham. I en kort introduktion får läsaren reda 
på att föräldrarna till huvudpersonen Jess vill att hon ska vara ”a nice, conventional 
Indian girl” (s. 17). ”They pray she will settle down, study for law school and learn to 
cook” (s. 17), men Jess vill istället spela fotboll precis som fotbollsspelaren David 
Beckham. I utdraget från Dhams bok är Jess tillsammans med sitt lag i ett 
omklädningsrum. En lagkamrat, Charlie, frågar Jess om det är sant att hennes 
föräldrar inte vet att Jess tränar fotboll med dem. Jess berättar att det är sant och att 
hennes föräldrar tror att hon har fått ett sommarjobb, ”Indian girls aren’t supposed 
to play fotball” (s. 17) förklarar hon. Mel, en annan lagkamrat, säger att det låter 
konstigt. Jules, som är Jess lagkamrat och vän, konstaterar att det egentligen inte 
enbart är en indisk sak – ”how many people come out to support us” (s. 17) – och 
antyder att deras tjejlag inte får mycket stöd. Jules kommentar ignoreras och Mel 
frågar istället Jess om hon är ”promised to someone” (s. 17). Jess nekar och förklara 
att hennes syster ska gifta sig, men att inte det heller är ett arrangerat äktenskap. 
Charlie undrar därmed om Jess kan välja vem hon ska gifta sig med – ”can you marry 
a white boy?” (s. 17). Jess skakar på huvudet, ”White, no. Black, definitely not. 
Muslim –” (s. 17) hon drar ett finger över sin hals indikerande döden.   
 Ett snarlikt fall av att bryta mot en bestämd norm finner man i Spotlight 7 
(Robertsen m.fl., 2008:30) där en text på två sidor om filmen Billy Elliot är med. 
Detta är en historia om den engelske elvaåringen Billy som vill dansa istället för att 
boxas. Billy börjar ta hemliga balettlektioner, men blir snart upptäck av sin far som 
blir arg och låter inte Billy fortsätta dansa. Det blir en högljud diskussion mellan Billy 
och hans far som tycker att ”Ballet is not for lads, it’s for girls!” (s. 31). Även om Billy 
vanligtvis inte rebellerar mot sin far är detta inte en normal situation och med stöd 
från sin mormor vägrar han ge upp dansen. 
 I Magic! Classbook 9 (Hedencrona m.fl., 2007:43) finns ett utdrag på två sidor ur 
Bali Rais bok Dream On där huvudpersonen är en indisk-brittisk pojke. Det förklaras 
av huvudpersonen att hans far – likt en av hans farbröder – äger en ”fish and chip 
shop” som även säljer ”Indian style food” (s. 43). Huvudpersonen är däremot 
motvillig att arbeta i sin fars restaurang då han istället vill gå ut med sina vänner. 
Något som fadern brukar ge svar på att det är genom restaurangen som de får in sina 
pengar i sin ”peculiar brand of English” (s. 43). Fadern förklarar att sonens 
fotbollsskor betalades med pengar från deras restaurang. Sonen insisterar på att han 
vet det, men att han egentligen bara vill gå ut med sina vänner. Fadern undrar var 
detta ut befinner sig och klargör att ”I paying you money to work, do your duty to the 
family, make sure that you finish your homework, and all you asking is go out” (s. 
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43). Medan fadern lugnt och enkelt avfärdar sonen inlägg med frågan – ”do your 
friends pay you to go out?” (s. 43) insisterar sonen på att han vill ha ett ”life outside of 
this place” (s. 43).   
 I Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005:14) och Spotlight 8 (Robertsen 
m.fl., 2009:86) finns det två narrativa texter om två länders ursprungsbefolkning. I 
Magic! Classbook 7 finns det ett introduktionsstycke till James Vance Marshalls bok 
Walkabout. Det klargörs att när en aborigin ”man-child” (s. 14) i Australien fyller 
sexton år skickar hans stam ut honom i den australienska bushen, vilket består till 
störst del av öken. ”The bush boy” måste leva där i flera månader och denna tid kallar 
aboriginerna ”walkabout” (s. 14). Marshalls bok handlar om en aborigin pojkes 
”walkabout” (s. 14), men även de två amerikanska barnen Mary och Peter som är vilse 
i den australienska öknen efter att deras flygplan kraschat. Öknen är en konstig plats 
för den trettonåriga flickan och den åttaårige pojken som kommer från en 
amerikansk stad där saker och ting är annorlunda gentemot hur det är i öknen, men 
när de träffar ”the bush boy” (s. 14) får de lära sig om öknen och börjar tänka på deras 
egen värld.  
 I Spotlight 8 finns det istället ett avsnitt på tre sidor som handlar om ”Bushmen” 
(Robertsen m.fl., 2009:86). Avsnittet är benämnt ”Zebras, Lions, Buffalos and 
Bushmen Live in the Kalahari Desert” vilket är ett afrikanskt ordspråk som förklarar 
hur man har sett på ”the Bushmen” (s. 86). Avsnittet är baserat på Bessie Heads 
roman Maru vilket är en historia om en ”Bushman girl who is brought up and well 
educated by a white missionary”, men som träffar på många svårigheter på grund av 
sin bakgrund och färgen på sin hud. Det förklaras att ”Bushmen” (s. 86) är aboriginer 
som har levt i södra Afrika i tusentals år. Margaret Cadmore är missionär i Botswana 
under 1960-talet där de flesta människorna är rasister som tycker att aboriginerna är 
dumma, smutsiga och den lägsta formen av liv. Margaret tycker däremot inte detta, 
istället tar hon ”care of and protects the Bushmen” (s. 87) något som är väldigt 
ovanligt. Efter att en fattig afrikansk kvinna dör besluter sig Margret för att ta han om 
kvinnans nyfödda dotter. Hon namnger flickan till Margret – efter sig själv – och tar 
väl hand om henne. ”Unlike other Bushmen” är den unga Margret mycket 
privilegierad. Hon växer inte upp fattig, får en utbildning, läser klassisk litteratur och 
blir en väldigt intelligent ung kvinna. Det är när hon börjar på missionärskolan som 
hon inser att hennes relation med världen är på något sätt fel då hennes 
klasskamrater utsätter henne för mobbning och rasism. I skolan är hon märkt som en 
sak och inte en människa, men när dessa människor hör Margret tala blir de 
förvirrade. ”She doesn’t sound like a Bushman” (s. 88). Margrets hjärta och hjärna är 
fyllda av saker som hon har fått av Margret Cadmore. ”She is no longer an African. 
Somehow she is something new and universal that simply cannot be defined by tribe, 
race or nation” (s. 88). 
 Sammanfattningsvis finner man i resultatet att indisk etnicitet tas upp i Magic! 
Classbook 8 (Hedencrona m.fl., 2006) och Magic! Classbook 9 (Hedencrona m.fl., 
2007). I Magic! Classbook 8 handlar det om en idisk flicka som inte beter sig som en 
indisk flicka bör göra enligt hennes föräldrar. I denna historia finns det även tal om 
arrangerade äktenskap och vilka människor en indisk flicka inte får gifta sig med. I 
Magic! Classbook 9 handlar det istället om en indisk pojke som vill umgås med sina 
vänner istället för att arbeta i sin fars restaurang. I denna historia finns det även 
anmärkningar på faderns säregna engelska och att även pojkens farbroder äger en 
restaurang. I Spotlight 7 (Robertsen m.fl., 2008:30) finns historien om Billy Elliot 
som vill dansa istället för att boxas trots att fadern anser att dans är för flickor. 
Historian om Billy Elliot är även snarlikt historian om den indiska flickan Jess som 
vill spela fotboll vilket enligt hennes föräldrar inte är lämpligt för indiska flickor.   
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 I Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005) och Spotlight 8 (Robertsen m.fl., 
2009) handlar det om två länders ursprungsbefolkning. I Magic! Classbook 7 finns 
det en historia om en aborigin pojke och två amerikanska barn. Aborigin pojke har 
blivit skickad ut i den australienska bushen av sin stam, medan de amerikanska 
barnen är vilse i den australienska öknen efter att deras flygplan kraschat. I Spotlight 
8 finns istället historian om unga Margret som blir omhändertagen av missionären 
Margaret Cadmore. Unga Margret får tack vare Margaret Cadmore en privilegierad 
uppväxt eftersom hon inte växer upp fattig, får en utbildning, läser klassisk litteratur 
och blir en väldigt intelligent ung kvinna. 
 
 

4.4 Analys av porträtt  
 
Från utdraget som Hedencrona m.fl. (2006) har i Magic! Classbook 8 om Jess och 
hennes situation antyds det att hennes föräldrar har en traditionell syn på könsroller 
där flickor inte ska spela fotboll. Hennes föräldrar tycks även ha en strikt ide om hur 
hennes liv bör se ut – så pass att hon tvingas ljuga för att gå på fotbollsträning. Det 
förekommer stereotypiska antaganden kring indiska giftermål i både Mels och 
Charlies frågor. Stereotypiska antaganden som förnekas när det gäller arrangerat 
äktenskap, men som även stärks av Jess när hon går igenom vilka hon inte får gifta 
sig med. Jess lista på vem hon inte får gifta sig med är fokuserad på ras och religion, 
men dessa nekade grupper får hennes egna etniska grupp att verka underlig och 
motvillig att bryta barriärer mellan etniska grupper. de los Reyes (2007) menar att 
etniska grupper är medvetna om en gräns mellan grupper och ser sig själv som 
ståendes på en sida av gränsen. I utdraget om Jess finner man en vilja att ännu mer 
sätta gränser mellan vad man kan betrakta som vi och dem, vilket medför att läsaren 
kan få en negativ syn på indiska personer då det uppenbarligen inte är öppna för ett 
samspel mellan dem och andra etniska grupper.  
 Det är visserligen möjligt att boken Bend it Like Beckham slutar med att man 
bryter några av de stereotypsiska gränserna som finns i utdraget, men det är den 
ovannämnda texten som eleverna får möta vid läsningen av Magic! Classbook 8 
(Hedencrona m.fl., 2006). Vilket betyder att om de inte läser hela Dhams bok är den 
text även det enda som eleverna får träffa på. Läroböcker bör samtidigt kunna stå på 
egna ben och inte förlita sig på att läsaren ska ansvara för att den ska ta del av en hel 
text för att kunna få ett korrekt helhetsintryck. Parsons (1982) anser att det finns 
många sätt som läroböcker kan göra misstag där bland annat utelämning av viktig 
information nämns som en. Något som betyder att ett misstag kan ha skett i Magic! 
Classbook 8 (Hedencrona m.fl., 2006) om det som har utelämnats är viktigt för att få 
en rättvis bild av textens etniska grupper. 
 Medan det är uppenbart att Billy i Spotlight 7 (Robertsen m.fl., 2008) och Jess i 
Magic! Classbook 8 (Hedencrona m.fl., 2006) befinner sig i likartade situationer då 
de båda vill göra något som föräldrarna anser inte passar in i deras könsroll är det 
enbart i Jess fall som etnicitet även tycks vara en viktig aspekt. Faktumet att Jess inte 
enbart är en flicka utan en indisk flicka som borde vara ”a nice, conventional Indian 
girl” (Hedencrona m.fl., 2006:17) spelar roll, medan Billys historia istället avspeglar 
en pojkes vilja att dansa och inte en engelsk pojkes vilja att dansa. Detta i sig kan 
antyda att Billys etnicitet är så normerat att det inte behöver ifrågasättas, det vill säga 
en engelsman kan göra vad han vill göra, men en pojke borde inte göra saker som 
man anser är något som enbart flickor gör. I fallet med Jess är det däremot en fråga 
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om både vad som är ”tillåtet” för flickor att göra och vad som är ”tillåtet” för idiska 
flickor att göra – något som framställer indier som en väldigt medveten etnisk grupp.   
 Även i den narrativa texten i Magic! Classbook 9 (Hedencrona m.fl., 2007:43) 
finner man den auktoritära föräldern som har en klar vilja att sonen ska uppnå något 
specifikt i livet och även här finner man en stereotypisk avspegling av den indiska 
etniciteten. Något som man bland annat kan se i restaurangmiljön vilket är en 
stereotypisk bild av att invandrande folkgrupper – då speciellt från Asien – ska ha 
någon form av restaurang eller liten butik i det nya landet. Men även poängteringen 
av faderns ”peculiar brand of English” (Hedencrona m.fl., 2007:43) kan ses som ett 
stereotypiskt karaktärsdrag hos indier, det vill säga att deras engelska på något sätt 
måste vara färgat av deras indiska rötter. Man kan se i faderns tal – ”I paying you 
money” och ”all you asking is go out” – att det inte alltid är fullständigt korrekt 
engelska som används. Detta kan visserligen ses som ett försök till att visa på 
variation som kan existera i det engelska språket för att framhäva målspråkets mer 
autentiska situationer som Johansen m.fl. (1997) poängterar numera är en viktig 
aspekt i språkundervisningen. Ett bekymmer här är emellertid att läsaren lika gärna 
kan läsa faderns repliker utan att förstå hur faderns indiska språk påverkar det 
engelska språket. Vilket därmed kan leda till att läsaren anser att fadern inte är 
kapabel av att tala korrekt engelska något som i sig kan negativt färga läsarens syn på 
karaktären.  
 Historierna i Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005:14) och Spotlight 8 
(Robertsen m.fl., 2009:86) kan ses som något av ett möte mellan västvärlden och de 
andra. I historian i Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005) porträtteras 
aboriginerna i likhet med en flock djur som slänger ut sina manliga rivaler ur flocken 
när denne är tillräckligt gammal. Det ges ingen riktig förklaring kring vad en 
”walkabout” (Hedencrona m.fl., 2005:14) egentligen innebär något som får hela 
traditionen att verka mystisk och främmande för läsaren. Något som ytterligare 
förstärks av faktumet att läsaren inte får reda på aborigin pojkens namn – han nämns 
istället enbart som ”the bush boy” (s. 14). De amerikanska barnen blir däremot 
introducerade som Mary och Peter för läsaren och det poängteras att de är vilse i 
öknen, indikerande att denna miljö är allt annat än normal för dem, medan aborigin 
pojken uppenbarligen bör klara sig helt ensam i samma miljö.  
 Historian om den unga Margret tycks istället vara en historia om hur västerländsk 
utbildning gör att en människa växer upp på ”rätt” sätt – en historia som är i liknelse 
med historian om den afrikanske pojken i Nduras (2004) artikel. Det är uppenbart 
att unga Margret har en privilegierad uppväxt tack vare den äldre Margret då hon har 
tillgång till en bra utbildning som gör henne till en intelligent kvinna. Att man 
däremot använder: ”Unlike other Bushmen” (Robertsen, 2009:87) när unga Margret 
privilegierade uppväxt klargörs, antyder till att de andra ”Bushmen” (Robertsen, 
2009:87) som inte växer upp med den västerländska utbildningen inte växer upp till 
att bli intelligenta människor. Även faktumet att de andra barnen i hennes skola 
uppmärksammar att Margret inte låter som en ”Bushman” (Robertsen, 2009:86) 
antyder till att folkgruppens talförmåga inte är accepterad, men som tydligen kan 
förbättras med västerländsk hjälp.  
 Det finns dessutom en problematik i relationen mellan den äldre Margret och ”the 
Bushmen” (Robertsen, 2009:87). Inte nog med att den äldre Margret uppenbarligen 
adopterar en ung flicka och namnger barnet efter sig själv, är det explicit skrivet att 
hon bryr sig om och ”protects the Bushmen” (Robertsen, 2009:87) som om en hel 
folkgrupp enbart kan räddas tack vare en västerländsk hand. Samtidigt som man 
finner att äldre Margret onekligen har hjälpt den unga Margret – och bryr sig olikt 
många andra om ”the Bushmen” (Robertsen, 2009:87) – betyder detta inte att unga 
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Margret inte hade uppnått ett gott liv utan västerländsk hjälp. Detta i sig är en väldigt 
stereotypisk framställning – utifrån ett västerländskt perspektiv – av den 
västerländska delen av världen som någon form av frälsare till resten av världen. Det 
finns slutligen ett avståndstagande från en traditionell etnicitet och all annan 
kategorisering i texten om unga Margret när det förklaras att hon inte längre är 
afrikansk utan universell och kan inte bli definierad efter specifika kategoriseringar. 
Det är däremot inte riktigt uppenbart i texten om den unga Margret någonsin 
omfamnar sin etniska tillhörighet eller om hon under sin uppväxt går en balansgång 
mellan afrikanska och västerländska normer.      
 Sammanfattningsvis kan man se att det finns stereotypiska framställningar av vad 
etnicitet innebär och rollen av västerländsk hjälp. Indiska människor avspeglas 
negativt då de framställs som väldigt fasta vid idéer kring vad det exakt innebär att 
vara indisk, samtidigt som de inte verkar vara öppna för samspel med andra etniska 
grupper. Även ursprungsbefolkningen avspeglas negativt. Detta då ”Bushmen” 
(Robertsen, 2009:87) porträtteras både i Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 
2005) och Spotlight 8 (Robertsen m.fl., 2009) som en motsatsbild till västvärldens 
normer, samtidigt som västerländsk hjälp framhävs som en direkt lösning till ett bra 
liv.  
 
 

4.5 Länder 
 
Något som kanske inte anses vara allt för viktigt inom ämnet etnicitet är hur olika 
länder beskrivs. I denna undersökning ses däremot beskrivningar av länder som en 
del av hur etnicitet framhävs i läroböckerna då det som läsaren får reda på om ett 
land färgar dens syn på människorna som lever där. Men även eftersom människor 
många gånger redan innan har bestämda åsikter kring vilka etniska grupper som 
lever i vilka länder och hur dessa grupper är. I tabell 4 kan man se hur många länder 
som är med i de fem analyserade läroböckerna, samt hur många narrativa texter 
handlar om dessa länder och antalet sidor som texterna tar upp.  
 
Tabell 4. Narrativ text om länder  
 

Bok   Länder Narrativ text Antal sidor 

 
Magic! Classbook 7 4 5 10  
Magic! Classbook 8 3 4 8 
Magic! Classbook 9 3 4 6 
 
Spotlight 7  3 8 17 
Spotlight 8  4 10 22 
 
Totalt   17 31 63 

 
I överlag är antalet länder som tas upp i läroböckerna ett snarlikt antal, det vill säga 
mellan 3 och 4 stycken per lärobok. Däremot finner man en skillnad i de två 
läroboksserierna i antalet narrativa texter och antalet sidor. I Spotlight läroböckerna 
finns det uppenbarligen ett större antal narrativa texter som då även tar upp mer 
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sidor i läroböckerna gentemot antalet narrativa texter och sidor i Magic! 
läroböckerna.   
 Vid valet av vilka länder som skulle analyseras valdes det för det första länder från 
olika kontinenter – det är enbart Sydamerika och Antarktis som inte är 
representerade då de inte nämns i läroböckerna. För det andra valdes även de länder 
där den narrativa texten explicit handlade om landets invånare eller hade en 
intressant avspegling av etnicitet.  
 I Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005:20) har man skrivit om Australien. 
Avsnittet om Australien är två sidor långt med en narrative text och en bild av landet, 
detta i form av en illustrerad karta med bland annat människor, djur och byggnader. 
Grundfakta kring landet som tas upp är landets storlek och dess population, men 
även de viktigaste städerna räknas upp som till exempel Melbourne, Canberra och 
Sydney. En kort (4 meningar) historisk återblick ges kring Australiens invånare. Den 
första meningen förklarar att aboriginerna är Australiens ursprungsbefolkning 
genom att benämna dem ”the original Australians” (Hedencrona m.fl., 2005:20). 
Sedan förklaras det hur James Cook, en brittisk sjöman, funnit Australien 1770 och 
att landet därefter befann sig under brittiskt styre. Man konstaterar och markerar 
däremot väldigt tydligt med hjälp av citattecken att detta ”discovered” (s. 20) som 
Cook ska ha gjort, egentligen inte alls godtas då Australien redan innan Cook och 
britterna var befolkat. I de två sista meningarna får man reda på att 770 fångar blev 
skickade till Australien år 1787 av britterna och att dessa fångar blev de första vita 
australiensarna (s. 20).  
 Det sista (17 meningar) som tas upp i avsnittet om Australien är landets djur och 
natur. Känguru, koala, kamel och krokodil är de djur som nämns här. Den röda 
kängurun beskrivs kortfattat, koalans diet och sovvanor tas upp följt av en mening 
om hur man kan finna vilda kameler i den australienska öknen. Sist står det om fem 
till sex meter långa krokodiler som kan äta allt från fisk och små djur till människor. 
Det förklaras att 2/3 av Australien heter ”the outback” (Hedencrona m.fl., 2005:21) 
vilket är landets centrala mark och där enbart 100 000 människor bor – här blir 
människorna tvungna att resa med bil eller flygplan. Slutligen tas sevärdheter upp i 
form av ”Uluru” (s. 21) vilket är en stor sten på tre kilometer och ”The Great Barrier 
Reef” vilket är världens längsta rev. 
 Kanada tas upp i både Magic! Classbook 7 och Spotlight 8. I Magic! Classbook 7 
(Hedencrona m.fl., 2005:46) är avsnittet om Kanada på två sidor och består av en 
narrative text och en karta av landet, där enbart de största städerna och landets 
provinser nämns. Grundfakta som anges här är landets storlek, valuta, huvudstad, 
språk och population. Den största delen av avsnittet handlar om landets population 
(11 meningar). Första stycket böjar med att förklara att Kanada har enbart 26 
miljoner invånare. Därefter uppges det att 360 000 amerikanska indianer och 25 000 
inuiter bor i Kanada – inuiter benämns även här med termen eskimåer. Det klargörs 
att amerikanska indianer flyttade till Kanada för 20 000 år sedan, medan inuiterna 
hade flyttat ditt för 4 000 år sedan. Det fanns många olika indianstammar och mer 
än femtio språk. Det var även stammen ”The Algonquin Indians” (s. 46) som 
namngivit inuiterna eskimåer, vilket betyder äta rått kött. Namnet inuiter betyder 
istället riktiga människor och igloo är inuiternas ord för hem. 
 I Spotlight 8 (Robertsen m.fl., 2009) är avsnittet om Kanad åtta sidor långt med 
fyra narrativa texter och 12 bilder. Även i denna lärobok finns det partier i de 
narrativa texterna där landets population tas upp. Det förklaras först att mer än 
hälften av kanadensarna lever i Quebec och att dessa människor främst har 
europeiska förfäder. Det klargörs samtidigt att även om majoriteten av landets 
befolkning är födda i landet är 20 procent av befolkningen födda i ett annat land 



 

 

28 

 

vilket gör att Kanada har många ”immigrants” (Robertsen m.fl., 2009:31). Detta gör 
Kanada till ”a very interesting place for its culture och society” (s. 31). 
Fortsättningsvis står det att somliga aboriginer som inuiterna i norra Kanada lever i 
igloos, medan somliga människor i till exempel Vancouver bor precis bredvid 
stranden. Vid denna mening finns även en bild av två inuitbarn sittandes på en 
snöskoter bredvid ett ensamt tält på en kampingplats i Baffin Island, Kanada. Även 
om aboriginer och indianer är enbart två procent av Kanadas befolkning har de 
fortfarande ”lived here longer than anyone” (s. 33). De kallas däremot numera i 
Kanada för ”First Nations people” och inte ”Indiens” precis som en inuit inte längre 
kallas ”Eskimo” (s. 33). Stammarna bor ofta i både Kanada och USA då folket bodde 
på båda platserna innan Kanada och USA blev länder av europeiska kolonisatörer. 
Därmed klargörs det att aboriginerna fann – där ”discovered” (s. 33) är skrivet i 
boken inom citattecken – kontinenten Amerika och inte Christopher Columbus. 
Aboriginerna blev däremot ”treated badly” (s. 33) av den kanadensiska staten och 
innan dess av de brittiska och franska monarkierna. En officiell ursäkt gavs därmed 
av den kanadensiske premiärministern år 2008.  
 Slutligen står det att Kanada är ett multikulturellt land med människor från bland 
anant Mellanöstern, Afrika och Asien. Om man är på besök i  Montreal, Toronto eller 
Vancouver kommer man kunna se ”people from many cultures and ethnic 
backgrounds” (Robertsen m.fl., 2009:33). Människor talar även många olika språk 
hemma och man kan äta mat från olika delar av världen i Kanadas städer. Kanada har 
religionsfrihet, alla kulturer är accepterade och det är mot lagen att vara rasistisk.  
 I Magic! Classbook 8 (Hedencrona m.fl., 2006) tas Sydafrika upp. Avsnittet är på 
två sidor och består av en narrativ text och en bilda av landets flagga, medan 
avsnittets bakgrund föreställer en karta av Sydafrika. Grundfakta som anges är 
landets namn, storlek, population, städer, språk och statsskick. Därefter är det tre 
kategorier som dominerar den narrativa texten: djur och natur, platser och ”The 
apartheid” (Hedencrona m.fl., 2006:56). Under kategorin djur och natur (5 
meningar) förklaras det att man kan i Sydafrika rida på strutsar och att det finns 
cirka 8 000 vithajar i havet. Sydafrikas ”Wildlife” kallas ”spectacular” (s. 56) i 
avsnittet och det poängteras att man kan se babianer, tigrar, lejon, hajar, pingviner 
och valar, men även sällsynta växter och träd. Under kategorin platser (6 meningar) 
tas Cape Town upp, tillsammans med Robben Island, fängelset som Nelson Mandela 
spenderade 18 år i och ”Cape of Good Hope” (s. 56). Det sista kategorin (6 meningar) 
är ”The apartheid” (s. 56). Det förklaras först att detta system var ”introduced” i 
Sydafrika 1948. Det klargörs därefter att svarta och färgade människor inte fick sitta 
var som helst i bussarna och att den svarta befolkningen blev tvingade till att flytta 
från ”white-only areas” (s. 56) till städer som de hade tillåtelse att bo i. Det klargörs 
slutligen att ”The apartheid is now officially dead” (s. 56).  
 Indien tas upp i Magic! Classbook 9 (Hedencrona m.fl., 2007). Avsnittet är på två 
sidor med en narrativ text och tre bilder – en illustrerad karta med bland annat djur, 
byggnader, fordon och en människa, en bild av en ko tillsammans med en kobra och 
en bild föreställande indiska människor vid en (mat)marknad. Grundfakta som finns 
med i avsnittet är landets storlek, population, städer, valuta, språk och ekonomi. 
Detta följs av kategorin djur (6 meningar) som börjar med att klargöra att påfågeln är 
Indiens nationalfågel, att det finns elefanter, tigrar, tre olika krokodiler och kobror 
som kan bli nästan sex meter långa. Det förtydligas sedan att djuret som är ”the most 
special” inte alls är ”exotic” syftandes då på den vardagliga kon (Hedencrona m.fl., 
2007:38). Det förklaras att kon är helig inom hinduismen vilket tillåter djuret att i 
princip gå var den vill – ”even sit down in the middle of a busy street” (s. 38). Den 
andra kategorin är resa (5 meningar). Första meningen uppger att indiska människor 
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reser mycket. Resten av stycket handlar om Indiens järnvägsystem – vilket är det 
näst längsta i världen – och att en billion människor är anställda inom det indiska 
järnvägssystemet. Den sista kategorin i avsnittet är Bollywood (4 meningar). 
Bollywood är den indiska filmindustrin och namnet är en kombination av Hollywood 
och Bombay. Bollywood skapar däremot ungefär 800 filmer om året vilket är dubbelt 
så mycket som Hollywood och 14 miljoner indier besöker biografer varje dag.     
 I Spotlight 7 (Robertsen m.fl., 2009) tas Storbritannien upp. Avsnittet är åtta sidor 
långt med tre narrativa texter och 10 bilder. De två första sidorna består av en 
illustrerad karta av Storbritannien och en narrativ text (9 meningar) om landets 
namn, flaga och huvudstad. På de nästa tre sidorna finns både narrativ text och bilder 
som visar upp olika sevärdheter i Storbritannien, bland annat en bild av Hadrian’s 
Wall kopplat till en mening som förklarar att muren byggdes av romerna för att ”keep 
out the wild Scottish warriors” från norr (Robertsen m.lf., 2009:99) och en bild av en 
byggnad med ett långt namn på gäliska, kopplat till två meningar som först förklarar 
att man fortfarande använder gäliska i Wales och sedan frågar om man kan uttala det 
långa namnet på bilden. Efter detta kommer kategorin mixade kulturer (10 
meningar) med en bild föreställande Notting Hill karnevalen i Storbritannien. I 
kategorin mixade kulturer förklaras det att om man tar en promenad i någon av 
Storbritanniens större städer kommer man kunna se att ”people all look diffrent” då 
”Britain is a society of mixed cultures” (s. 101). Redan vid 800-talet var det 
vikingarna som ”came across the North Sea” (s. 101) och därefter har människor från 
olika kontinenter färdats till Storbritannien för att bo i landet – människor från bland 
annat Indien, Hong Kong, Pakistan, Karibien och Somalia. Det konstateras därefter 
att de flesta som flyttar till Storbritannien ändå försöker att bevare en del av den egna 
kulturen – där Notting Hill karnevalen i London som ”celebrates the Caribbean 
culture” ges som exempel (s. 101). Samtidigt finns det även olika kulturer och språk i 
olika delar av Storbritannien som till exempel Wales och Skottland, men människor 
från Wales och Skottland blir ibland arga över att bli kallade ”English” (s. 101).  
 Sammanfattningsvis finner man i resultatet att den narrativa texten om Australien 
i Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005) tar upp Australiens 
ursprungsbefolkning (aboriginerna) och britterna som antog att de hade funnit 
landet, samt fångarna som britterna skickade till Australien. Men till mesta del 
handlar avsnittet om Australien om landets djurliv och natur. Ursprungsbefolkningen 
tas även upp i de två avsnitten om Kanada som finns i Magic! Classbook 7 
(Hedencrona m.fl., 2005) och Spotlight 8 (Robertsen m.fl., 2009). I Magic! 
Classbook 7 står det om vad inuti, eskimå och igloo betyder. I Spotlight 8 tas inte 
dessa tre ords betydelse upp, men det förklaras att inuiter inte längre kallas eskimåer 
i Kanada. I avsnittet står det även om Kanadas immigration och hur landet är ett 
multikulturellt land.  Olika kulturer finns även med i avsnittet om Storbritannien som 
finns i Spotlight 7 (Robertsen m.fl., 2009), samtidigt som det förklaras att människor 
från Wales och Skottland ibland blir arga över att bli kallade ”English” (Robertsen 
m.fl., 2009:101). 
 Avsnittet om Sydafrika som finns i Magic! Classbook 8 (Hedencrona m.fl., 2006) 
kretsar kring tre kategorier: djur och natur, platser och ”The apartheid” (Hedencrona 
m.fl., 2006:56). Medan avsnittet om Indien i Magic! Classbook 9 (Hedencrona m.fl., 
2007) handlar för det mesta om kategorierna: djur (där hinduismens heliga ko 
nämns), resa och Bollywood.  
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4.6 Analys av länder 
 
Av skildring om Australien i Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005:20) är 
landet uppenbarligen en djurrik och exotisk plats där man kan finna vilda (möjligtvis 
människoätande) djur och exotiska natur. På denna exotiska skildring spenderar 
Hedencrona m.fl. (2005) 17 meningar, medan den historiska delen av landet får 4 
meningar där flera etniska grupper får väldigt lite plats att avspeglas på ett rättvist 
sätt. Det är samtidigt i den narrativa texten uppenbart att aboriginerna är landets 
första befolkning och att man anser att James Cook egentligen inte var den som 
upptäckte landet. Aboriginerna kallas de första australiensarna, men det förekommer 
däremot inte mycket information om den etniska gruppen eller kring hur det skulle 
kunna komma sig att denna grupp är de första australiensarna. Samtidigt framställs 
britterna istället som beresta människor med makt, då de tydligen obesvärat kan 
skicka 770 fångar till andra sidan jordklotet. Parsons (1982) anser som bekant att det 
är ett misstag om läroböcker utelämnar material som är betydelsefulla för att kunna 
ha en komplett förståelse kring viktiga frågor och en brist på information är uppenbar 
i avsnittet om Australien. Man tar till exempel ingen plats i läroboken för att förklara 
vad konsekvenserna av de 770 fångarna medförde landet och ursprungsbefolkningen. 
Det finns heller ingen förklaring på vad man egentligen vill förmedla när man 
använder beteckningen de första vita australiensarna, då man syftar på dessa 770 
fångar. Etnicitet finns tveklöst i den narrativa texten om Australien, men då texten 
fokuserar mer på djur och natur än på människor avspeglas inte människornas 
etnicitet på ett informationsrikt vis. Det som läsaren däremot kan få med sig från den 
narrativa texten om Australien är att de etniska grupperna som finns i landet – 
aboriginer och britterna är de enda som egentligen nämns – kanske är lika exotiska 
som själva landet.   
 Både Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005) och Spotlight 8 (Robertsen 
m.fl., 2009) skriver om inuiterna i sina avsnitt om Kanada, men det finns även ett 
likartat dilemma när det gäller ordval i båda läroböckerna. I Magic! Classbook 7 
förklaras det att igloo är inuiternas ord för hem och inte enbart den stereotypiska 
snöhyddan som inuiter ofta förknippas med. Igloo tycks istället i Spotlight 8 
användas på ett stereotypiskt vis, men kan samtidigt kopplas till en bild där hemmet 
är ett tält och inte den stereotypiska snöhyddan, något som i sig utan en förklaring 
som i Magic! Classbook 7 kan skapa en viss förvirring hos läsaren. Ett annat 
uppmärksammat ordval i båda läroböckerna är eskimå vilket Parsons (1982) 
förklarar är en anstötlig term för inuiter. I Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 
2005) kan man finna användningen av den anstötliga termen eskimå vid 
benämningen av inuiter. Intressant nog spenderar författarna av Magic! Classbook 7 
(Hedencrona m.fl., 2005) tid på att förklara att det var indianstammen ”The 
Algonquin Indians” (Hedencrona m.fl., 2005:46) som hade namngivit inuiterna till 
eskimåer och förklarar även vad båda namnen står för. Man spenderar däremot inte 
någon tid på att förklara att eskimå är en anstötlig term och varför man inte borde 
använda denna term. I Spotlight 8 (Robertsen m.fl., 2009) klargörs det däremot vilka 
namn som används numera i Kanada för både inuiterna och indianerna, men även 
här saknas det en förklaring till varför man inte ska använda de anstötliga namnen. 
Något som medför att allvaret bakom varför man ska använda de rätta namnen inte 
riktigt sjunker in för läsaren.     
 Det finns även en problematik i Spotlight 8 kring användningen av ”discovered” 
(Robertsen m.fl., 2009:33) som författarna placerat inom citattecken. Denna 
företeelse finner man även i avsnittet om Australien i Magic! Classbook 7 
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(Hedencrona m.fl., 2005) där det antydas att James Cook inte riktigt fann landet då 
det redan fanns människor där när han seglade till Australien. I Kanadaavsnittet i 
Spotlight 8 indikerar ”discovered” (s. 33) istället att verken aboriginerna eller 
Columbus fann kontinenten Amerika. Något som kombineras med faktumet att det 
framställs som om Kanada och USA inte riktigt existerade förrän europeiska 
kolonisatörer gjorde dem till länder. Detta medför att aboriginernas liv innan de 
brittiska kolonisatörerna ankomst inte riktigt erkänns. Slutligen behandlar man 
faktumet att inuiterna behandlades dålig efter att Kanada blev ett land väldigt flyktigt 
och förklarar inte vad denna illa behandling egentligen innebär. Faktumet att den 
kanadensiske premiärministern givit en officiell ursäkt skulle däremot kunna 
indikera att ”treated badly” (s. 33) kan vara något av en underdrift.       
 I avsnittet om Kanada i Spotlight 8 (Robertsen m.fl., 2009) talas det flera gånger 
om olika etniska grupper, medan Magic! Classbook 7 (Hedencrona m.fl., 2005) 
fokuserar till den mesta delen på ursprungsbefolkningen. Etnicitet framställs i 
Spotlight 8 som något positivt och intresseväckande, samtidigt som Kanada 
framställs som ett land som är öppen för samspel mellan olika etniska grupper. Det 
tycks ändå finns en barriär i texten mellan ursprungsbefolkningen och de som har 
flyttat till Kanada efter de europeiska kolonisatörerna. Något som främst syns då man 
i båda läroböckerna talar om ursprungsbefolkningen utifrån ett historiskt perspektiv 
medan andra etniska grupper snarrare tas upp ur ett mer modernt perspektiv.  
 Precis som den tidigare skildringen av Australien i Magic! Classbook 7 
(Hedencrona m.fl., 2005), porträtteras Sydafrika i Magic! Classbook 8 (Hedencrona 
m.fl., 2006) som ett djurrikt och exotiskt land, med dess vilda djur och sällsynt natur 
och ett ”Wildlife” som är ”spectacular” (s. 56). Författarna spenderar 5 meningar på 
djur och natur kategorin och sedan 6 meningar kring ”The apartheid” (s. 56). Att man 
framställer landets som en exotisk oas nästan lika mycket som man tar upp något så 
grymt som ”The apartheid” (s. 56) underminerar lidandet som de svarta afrikanerna 
utsattes för och förstärker den stereotypiska bilden av Sydafrika som en exotisk plats 
där de andra bor. Det förklaras väldigt ytligt vad ”The apartheid” (s. 56) systemet 
egentligen innebar för Sydafrika eller hur man officiellt tog död på detta system. En 
klar rasmarkör finns i stycket om ”The apartheid” (s. 56), men det finns emellertid – 
olikt avsnitten om Australien (Hedencrona m.fl., 2005) och Kanada (Hedencrona 
m.fl., 2005 och Robertsen m.fl., 2009) – ingen explicit indikation på vilka etniska 
grupper som lever i Sydafrika. Det finns heller ingen indikation – som i avsnittet om 
Kanada – att olika etniska grupper flyttar eller reser till Sydafrika.  
 I texten om Indien i Magic! Classbook 9 (Hedencrona m.fl., 2007) finns den 
stereotypisk avspegling av hinduismens heliga ko. Något som man klart och tydligt 
försöker förklara för läsaren på ett häpnadsväckande vis – en ko mitt i en trafikerad 
gata(!). Men som även får det indiska folket och hinduismen att verka udda som låter 
en – helt oexotisk – ko sitta mitt i vägen och störa dem. Avsnittet om Indien är – likt 
avsnitten om Australien (Hedencrona m.fl., 2005) och Sydafrika (Hedencrona m.fl., 
2006) – porträtterat med ett exotiska djur- och naturliv. Att man dessutom först talar 
om de ”exotiska” djuren i Indien innan man presenterar den ”vardagliga” kon är 
något av en indirekt jämförelse mellan vad som är representativt för dem och oss. 
Med detta blir de indiska människorna lika exotiska som de exotiska djuren som 
finns i Indien. Elmeroth (2008) menar att det är majoriteten i ett samhälle som 
upprätthåller normen. Om den idiska befolkningen då upprätthåller sin norm i landet 
skulle denna norm ses som vardaglig och inte exotisk, vilket betyder att de exotiska 
djuren skulle vara lika vardagliga som kon framställs av författarna. Med detta syns 
det att det finns en annan norm än den indiska som dömer det indiska folket och 
porträtterar dem och deras norm som egendomlige.  
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 Det förklaras i en mening i Magic! Classbook 9 (Hedencrona m.fl., 2007) att 
indiska människor reser mycket, men det förklaras emellertid inte var de reser 
någonstans. Författarna går istället över till att tala om den indiska järnvägen, något 
som i sig skulle kunna indikera på att indiska människor enbart reser inom landet 
och då med järnvägssystemet. Man finner även i avsnittet om Indien – precis som i 
avsnitten om Sydafrika (Hedencrona m.fl., 2006) – inga explicita tecken på att det är 
några andra etniska grupper förutom indiska människor som lever i Indien. Det finns 
möjligtvis en indirekt antydan till amerikaner i förklaringen kring ursprunget av 
namnet Bollywood, men inte ens bilden från en (mat)marknaden i Indien antyder till 
att det finns andra etniska grupper i landet.  
 Det poängteras i avsnittet om Storbritannien i Spotlight 7 (Robertsen m.fl., 2009) 
– precis som i avsnittet om Kanada (Robertsen m.fl., 2009) – att om man befinner 
sig i någon av landets större städer kommer man kunna möta människor från olika 
kulturer och etniciteter. Att man i båda avsnitten poängterar just de större städerna 
indikerar på att olika etniska grupper till störst del möts i de stora kulturcentrena, 
men det redogörs inte riktigt vilka etniska grupper som lever i resten av 
Storbritannien med tanke på att Storbritannien inte enbart består av engelsmän som 
det ofta kan verka för somliga. Det förklaras visserligen i Spotlight 7 att människorna 
från Skottland och Wales tar illa upp när de blir kallade engelsmän, men det ges 
ingen riktig förklaring till varför denna ilska över att bli placerad i fel etnisk grupp 
kommer från. Samtidigt tar man tid att vid en bild av Hadrian’s Wall tala om ”the 
wild Scottish warriors” (Robertsen m.lf., 2009:99) och har en bild med ett 
stereotypiskt långt gäliskat ord medan man utmanar läsaren att uttala det. Något som 
gör att människorna från Skottland och Wales porträtteras som något udda och 
pretentiösa.  
 Man finner även i avsnittet om Storbritannien i Spotlight 7 (Robertsen m.fl., 2009) 
likt det om Kanada (Robertsen m.fl., 2009) att författarna är noga med att poängtera 
att olika etniska grupper flyttar till Storbritannien för att bo i landet – något som klar 
och tydligt inte finns i avsnitten om Indien (Hedencrona m.fl., 2007) eller Sydafrika 
(Hedencrona m.fl., 2006). Detta skulle kunna indikera att läroböckerna menar att 
oberoende av etnicitet så flyttar människor till västvärlden och inte från.  
 Sammanfattningsvis kan man se att det bland de narrativa texterna finns 
stereotypiska avspeglingar av somliga etniska grupper bland annat i ordval som igloo 
och eskimå, samt hinduismens heliga ko. Man finner även att avsnitten om 
Australien, Sydafrika och Indien är väldigt inriktade på ländernas djur och naturlivet, 
vilket skapar en stereotypisk bild av dessa länder som exotiska platser med lika 
exotiska människor. Etnicitet avspeglas tveklöst i alla fem läroböcker men samtidigt 
finner man tillfällen där information som är viktig för att få en bättre förståelse av 
etniska grupper lämnas ut. Det finns även en underminering vid tal om något som 
västvärlden har gjort fel, bland annat då allvaret bakom hur man behandlat inuiterna 
inte är uppenbar och konsekvenserna som de 770 fångarna medförde för Australien. 
Både i avsnittet om Storbritannien och Kanada avspeglas etnicitet som något positivt 
och intresseväckande samtidigt som man tar upp ländernas invandringssituation i ett 
positivt ljus. Det finns emellertid inga indikationer på att människor flyttar från 
västvärlden utan istället enbart till. 
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5 Diskussion 
 
I detta kapitel förs en slutlig diskussion kring undersökningens resultat. Därefter 
utförs en utvärdering av den valda metoden, nya forskningsfrågor förslås och 
pedagogisk relevans diskuteras.  
 
 

5.1 Resultatdiskussion  
 
Cornell och Hartmann (2007) uppger att det under de senaste decennierna har blivit 
vanligt att använda etnicitet för att definiera sig själv, förstå världen och bedöma sina 
handlingar och erfarenheter. I denna undersökning har syftet varit att analysera fem 
läroböcker inom språkundervisning för att se hur etnicitet avspeglas i dem. Resultatet 
påvisar att etnicitet avspeglas både positivt och negativt i de fem analyserade 
läroböckerna. Man porträtterar amerikaner och britter, men även i överlag européer, 
positivt då dessa grupper samspelar med andra etniska grupper. Kanadensare och 
britter avspeglas även positivt då deras länder porträtteras som öppna för andra 
etniska grupper. Däremot finner man negativa avspeglingar av etnicitet vid 
användningen av stereotypiska föreställningar som finns med i alla fem läroböcker. 
Man porträtterar bland annat ursprungsbefolkningen i olika länder som primitiva 
och sätter dem ofta i kontrast med vad som kan anses vara mer moderna etniska 
grupper. 
 Enligt Mattlar (2008) är läromedels huvudfunktion att sprida kunskap och 
normera sociala praktiker. Johnsen m.fl. (1997) förklarar även att lärobokstexter 
alltid haft syftet till att fostra elever och att samhället avspeglas i läroböckers 
innehåll. Men detta är samtidigt något som tas för givet av läsaren, det vill säga att 
allt det som avspeglas i läroböcker är absolut sanning. Något som medför att om 
etnicitet avspeglas på ett stereotypiskt vis så kommer elever se på detta som sanning. 
Istället för att vara mer förstående kring etnicitet kommer eleverna därmed ha en 
anledning till att dra starkare gränser mellan olika etniska grupper och ha 
förbestämda förväntningar på dessa människor. United States Commission of Civil 
Rights (1980) påminner en att unga elever faktiskt upptar värderingar som finns i 
olika verk med lite medvetenhet av handlingen och det är möjligt att elevers 
värderingar och attityder till bland annat etnicitet, ras och genus ändras genom 
stereotypiska skildringar och subtila förvrängningar i läroböcker  
 Alla läroböcker skapas inom någon form av kontext (Johnsen m.fl., 1997). Även 
om Spotlight läroböckerna och Magic! läroböckerna i denna undersökning troligtvis i 
någon form är skapade för ett pedagogiskt syfte, finner man i resultatet något av en 
västerländsk vinkling i läroböckerna som tenderar till att se Nordamerika och Europa 
som normen. De andra, det vill säga de som inte faller in denna norm, är istället 
porträtterade som särpräglade. Elmeroth (2008) argument att det egentligen inte 
behövs forskning för att förstå att världen utanför Nordamerika och Europa är 
skapad som en motsatsbild av den amerikanska och europeiska världsbilden. I de 
analyserade läroböckerna finner man bland annat västerländsk hjälp – speciellt i 
texten om unga Margret i Spotlight 8 (Robertsen m.fl., 2009) – och djur och 
naturreferenser som gör länder och dess folk till annorlunda och exotiska platser.  
 I alla fem analyserade läroböcker finner man att det finns fokus på främmande 
länder precis som Johnsen m.fl. (1997) förklarar är numera vanligt. Resultatet visar 
däremot att det emellertid finns en skillnad i hur dessa främmande länder framställs. 
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Storbritannien och Kanada framställs bland annat som väldigt öppna länder och hem 
till olika etniska grupper, medan Sydafrika och Indien tycks ha en klart mer homogen 
population med en eller två etniska grupper. Resultatet visar även att det finns något 
av en tendens att göra en liten sak av det som västvärlden har gjort fel till exempel 
deras behandling av inuiter. Medan man framhäver västvärldens positiva sidor till 
exempel Storbritanniens och Kanadas uppenbara öppenhet för invandrare eller 
hjälparbetare som Margret Cadmore. Det finns fortfarande en klyfta mellan oss och 
dem som de analyserade läroböckerna framhäver med hjälp av stereotypiska 
framställningar och negativa avspeglingar av de etniska grupper som inte passar in 
den norm som har formats av Nordamerika och Europa.   
 Läroböcker bör ges chansen att vara det de egentligen bör vara, som United States 
Commission of Civil Rights (1980) menar är en chans för elever att vidga sina vyer.  
Men samtidigt måste elever kunna identifiera sig med de narrativa texterna och 
bilderna i läroböcker, något som är svårt om läroboken inte uppger en sanning som 
finns i vår gemensamma värld och inte tillhör enbart en specifik etnisk grupps 
sanning. I denna undersökning anses det precis som Elmeroth (2008) klargör att alla 
elever missgynnas när läroböcker avspeglar en falsk bild av världen. Därmed är det 
viktigt att kontinuerligt kritiskt granska läroböcker för att alla etniska grupper har 
rätt att bli avspeglade på ett rättvist sätt, samtidigt som elever har rätt att få 
möjligheten att skapa sig en verklighetsuppfattning som utgår från den sanna 
gemensamma verkligheten.  
 
 

5.2 Metoddiskussion  
 
Syftet med denna undersökning har varit att analysera narrativa texter och bilder för 
att se hur etnicitet avspeglas i fem läroböcker i engelska för grundskolans senare år. 
Valet av metod, det vill säga innehållsanalys, har varit ett bra val i förhållande till 
undersökningsämnet då metoden är ett strukturerat och noggrant verktyg. Något av 
en nackdel är emellertid att metoden är tidskrävande – speciellt då de kvantitativa 
delarna kan kräva mer än enbart en genomgång. Men detta övervägs av faktumet att 
metoden är väldigt effektiv för text- och bildanalys. Det finns däremot i 
innehållsanalyser – precis som i många text- och bildanalysmetoder – en viss 
tolkningsfrihet som kan medföra att de tolkningar som jag har utformat mycket väl 
kan analyseras och tolkas på andra sätt av andra människor.   
 
 

5.3 Nya forskningsfrågor  
 
I denna undersökning har några läroböckers avspegling av etnicitet granskats. För att 
ytterligare utveckla granskningen av etnicitet i läroböcker kan några nya 
forskningsfrågor vara:   
 

 Vilka etniciteter är representerade i läroböcker?  

 Hur avspeglas etnicitet i förhållande till genus i läroböcker?  
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Utöver ämnet etnicitet är det även viktigt att läroböcker fortsätter granskas utifrån 
olika ämnesområden, som till exempel sexuell läggning och genus, för att se till att 
alla människor representeras på ett rättvist sätt.      
 
 

5.4 Pedagogisk relevans 
 
Lärare har en viktig roll när det gäller att föra in bra och relevanta läroböcker i sin 
undervisning. Därmed är det viktigt för oss lärare att inte glömma bort att 
avbildningen av världen som uppvisas i läroböcker bör tydliggöra att världen består 
av olika slags människor med olika etniska rötter. Man kan anse att läroböcker som 
används inom skolan bör hantera etnicitet utifrån ett neutralt och verklighetsbaserat 
perspektiv, och inte utgå från stereotypiska antaganden eller västvärldens syn på 
verkligheten. Resultatet av denna undersökning har däremot klargjort att de fem 
analyserade läroböckerna inte uppnår dessa kriterier. Något som medför att eleverna 
som tar del av dessa läroböcker inte får ta del av läroböcker som framhäver en rättvis 
bild av etnicitet. Oberoende av vad man anser att skolan har som huvuduppgift, finns 
den onekliga uppgiften av att fostra. Skolan försöker fostra elever till kritiskt 
tänkande och ansvarstagande samhällsmedborgare som är kunniga om olikheterna 
som finns i världen. Därav är det viktigt att läroböckerna som ska avspegla och 
presentera denna värld för eleverna gör det på ett rättvist sätt. Det är inte meningen 
att läroböcker ska förstärka stereotypiska föreställningar. Det är inte heller meningen 
att läroböcker ska avspegla en etnisk grupp som ståendes över någon annan grupp. 
Det är däremot meningen att skolan ska ge elever möjligheten att skapa sig en 
förnuftig och sund verklighetsuppfattning. Något som skulle kunna uppnås med hjälp 
av Ndura (2004) fem strategier för hur man kan arbeta med fördomar i läroböcker: 
(1) medvetenhet kring fördomar, (2) kritisk granskning av läromedel, (3) extra 
läromedel för att täcka olika perspektiv, (4) avstå från att undvika ämnen och (5) att 
lyssna på eleverna.  
 Mattlar (2008) menar att även om ny teknik tillkommit har läroböcker fortfarande 
en stark position i skolan, ett faktum som verifieras av Skolverkets rapport (2006) 
där man poängterar att läroböcker används fortfarande inom bland annat 
språkämnena och där resultatet visar för engelskämnets del att läroböcker används 
varje eller nästan varje lektion. Denna undersökning har genomförts av den orsaken 
att det är oerhört viktigt att ständigt kritiskt granska läroböcker. Läroböcker används 
i många delar av landet, i många skolor och av många elever. Parsons (1982) 
påminner oss att det finns många sätt som läroböcker kan göra misstag och att de 
måste kritiskt granskas då de är essentiella i elevers undervisning.  
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