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Syftet med denna studie var att undersöka hur läroböcker i historia och 
samhällskunskap för grundskolans senare år behandlar begreppet rasism då 
man talar om imperialism och invandring. I studien undersöktes hur rasism 
relateras till nämnda ämnen, hur begreppet rasism används samt huruvida 
fram-ställningen främjar ett lärande för att leva tillsammans. För att besvara 
studiens frågeställningar användes en kvalitativ textanalys av tre läroböcker i 
samhällskunskap och fyra läroböcker i historia. Resultatet visade att 
läroböckerna sällan använde eller förklarade begreppet rasism men att rasism 
ofta knöts till individen. Resultatet visade också att läroböcker gjorde tydlig 
skillnad på ”vi” och ”de andra” och där ”de andra” gavs negativa attribut. 
Studiens slutsats var att läroböcker tycktes ha goda ambitioner och tycktes vilja 
främja ett lärande för att leva tillsammans, men att det fanns problematik i 
sättet att göra detta och där motsatt effekt var tänkbar. 
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1 Inledning 

I ett samhälle där rasismen och främlingsfientligheten växer är skolan inget 
undantag. I en nyligen genomförd undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund 
uppger också sex av tio lärare att de mött rasism i klassrummet (Lärarnas 
Riksförbund, 2014). Min egen erfarenhet både som lärarstudent och elev talar 
inte emot denna bild av främlingsfientlighet och rasism som en realitet i 
lärarens vardag. 
 
För att motverka och förebygga rasism och främlingsfientlighet har skolan givits 
en viktig roll, vilket bland annat pekats ut i Statens offentliga utredning (SOU 
2012:74) där man belyser vikten av kompetensutbildning för lärare för att 
kunna hantera dessa svåra frågor. Även i läroplanen för grundskolan 
(Skolverket, 2011) [Lgr 11] framhävs vikten av att eleverna lär sig att sätta sig in 
i och förstå andra människor i ett samhälle av kulturell mångfald. Vikten av att 
förstå andra människor för att kunna leva tillsamman i det globala samhället 
har också uppmärksammats i en rapport utförd på uppdrag av UNESCO 
(International Commission on Education for the Twenty-first Century, 1996). I 
Lgr 11 krävs också att skolan aktivt ska arbeta för att motverka diskriminering 
och lyfter särskilt rasism och främlingsfientlighet:  

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser. (Skolverket, 2011, s.7)  

Eftersom arbetet mot rasism och främlingsfientlighet är central i skolans 
värdegrund är detta något varje lärare ska arbeta med, vilket kan kännas svårt 
eftersom ämnet är komplext. Det görs inte heller lättare av att begreppet rasism 
inte är enkelt definierbart och man har i forskning uppmärksammat flera 
aspekter av begreppet (t.ex. Fredrickson, 2003; Jämte, 2013 & Miles, 1989). 
Samtidigt hänvisar Hällgren, Granstedt och Weiner (2006) till studier som 
menar att rasism och främlingsfientlighet i den svenska skolan är ett tämligen 
outforskat område, särskilt då man jämför med andra länder, vilket gör området 
än mer intressant att undersöka närmare. 
 
Då det tycks råda oklarheter kring själva begreppet rasism och dess innebörd 
har jag i denna studie valt att studera hur läroböcker behandlar begreppet. En 
viktig källa för ämnesundervisningen är läroböcker och dess innehåll har ofta 
stor inverkan på vad eleverna antar är sanning (Englund, 1999 & Englund, 
2006). Hur läroböcker behandlar och förklarar begreppet rasism har således 
inflytande på hur elever uppfattar begreppet och fenomenet. En irländsk studie 
av Bryan (2012) menar dessutom att sättet skolan och läroböcker talar om 
ämnen kopplade till rasism bidrar till att upprätthålla rasism, vilket motiverar 
en studie av hur ämnen kopplade till rasism beskrivs i svenska läroböcker.  
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 Syfte och frågeställning 1.1

Syftet i min studie är att undersöka hur läroböcker för grundskolans senare år 
hanterar ämnen som ofta förknippas med rasism, imperialism och invandring. 
Studien syftar till att undersöka läroböckerna utifrån följande frågor: 
  

 På vilket sätt behandlar läroböcker i historia och samhällskunskap rasism i 
framställandet av imperialism och invandring? 

 Används begreppet rasism i läroböcker och hur presenteras det i så fall? 

 Vilka attityder till relationer mellan kulturer och människor skapas i 
läroböckerna? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt ges teoretisk bakgrund kring begreppet rasism. Inledningsvis 
lyfts några av de centrala perspektiven på rasism fram vilket uppmärksammar 
svårigheten i att definiera begreppet. Därefter beskrivs rasism utifrån en 
skolkontext och där beskrivs bland annat vad styrdokument säger kring 
området och vad tidigare forskning funnit gällande rasismbegreppet ur en 
pedagogisk aspekt. 

 Att definiera rasism 2.1

Ett möjligt sätt att definiera rasism är den definition som bland annat återfinns 
i Nationalencyklopedin (Ovesen, u.å.): 

rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av 
följande fem förutsättningar: 

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser 
utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken); 

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader 
och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt 
lynne och moralisk karaktär; 

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive 
raser; 

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av 
de nedärvda dragen; 

5) föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment 
överlägsna raser att dominera, exploatera och t.o.m. förinta medlemmar av förment 
underlägsna raser. (Ovesen, u.å.) 

Jämte (2013) menar dock att det inte går att definiera rasism på ett så enkelt 
sätt och att de finns de som hävdar att det finns 15-20 gångbara definitioner av 
vad rasism är. Enligt Miles (1989) är dock denna inflation av definitioner 
problematisk då det istället för att lösa problem istället skapar nya problem. 
Den starka debatten om hur ordet ”rasism” ska användas har också 
uppmärksammats av flera (t.ex. Fredrickson, 2003; Hoyt, 2012; Raundalen & 
Lorentzen, 1996). Raundalen och Lorentzen skriver exempelvis att ordet rasism 
av många uppfattas som ett skällsord som kastats på människor som är 
skeptiska till den svenska invandringspolitiken, vilket skrämt människor ifrån 
denna typ av frågor. Raundalen och Lorentzen varnar också för att använda 
rasist som skällsord eftersom de hävdar att om de kritiska rösterna om 
invandringspolitiken inte får göra sig hörda så finns risken att rasism istället 
kan frodas och växa fram. 
 
Ordet rasism har alltså starka negativa konnotationer, vilket uppmärksammats 
av flera (t.ex. Doane, 2006 & Miles, 1989). Doane (2006) menar dessutom, att 
dess negativa konnotationer används som ett retoriskt vapen i diskussioner. 
Doane skriver att detta bland annat gjort att personer med rasistiska 
uppfattningar är noga med att förklara att de inte är rasister. Den grupp som 
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idag själva skulle kalla sig rasister är också mycket liten och det råder konsensus 
att i samhället fördöma sådana uppfattningar (Miles, 1989). 
 
Raundalen och Lorentzen (1996) förklarar att det på grund av problematiken 
med användandet av rasismbegreppet har argumenterats för att etnisk 
diskriminering istället borde användas eftersom själva ordet ”ras” är förlegat. 
Jämte (2013) påpekar dock att det inte är existensen av ”raser” som skapat 
rasism utan det upplevda behovet av en sådan konstruktion. Fredrickson 
(2003) menar att begreppet rasism fyller en funktion först då ett samhälle 
eftersträvar jämlikhet och där rasism används för att rättfärdiga ojämlik 
behandling. Raundalen och Lorentzen väljer också att använda beteckningen 
rasism eftersom de anser att en annan beteckning vore ett lättvindigt sätt att bli 
kvitt rasismen. Nordmark (1995) skriver också att begreppet främlings-
fientlighet gärna används i de skandinaviska länderna då man talar om 
fenomenet, medan man i exempelvis USA i huvudsak talar om rasism, men i 
olika former. Jämte menar dock att det inte finns någon klar skiljelinje mellan 
rasism och främlingsfientlighet, men att begreppet främlings-fientlighet ofta 
tenderar att förstås som en ”mildare form av rasism”. Enligt Jämte finns det 
därför forskare som påstår att begreppet främlingsfientlighet endast verkar på 
ett förskönande sätt som riskerar att dölja det allvarliga problemet med rasism. 
Fredrickson skriver också att ett starkt uttryck behövs för att sätta ord på det 
som sker och att fenomenet som begreppet rasism försöker sätta ord på, fanns 
långt innan ordets uppkomst.  
 
Begreppet rasism är inte bara diskuterat på grund av dess laddade karaktär utan 
även på grund av vad begreppet innebär. Hoyt (2012) menar att det kanske inte 
finns något begrepp som orsakar sådan förvirring som just begreppet rasism 
gör. Han hävdar att det finns en konflikt i hur ordet ska uppfattas och om det är 
den ursprungliga definitionen som ska användas, det vill säga tron på 
hierarkiskt ordnade ”rasers”, eller om begreppet ska uppfattas som den 
maktutövning som utövas och bevaras av samhällets dominerande grupp. Miles 
(1989) menar dock att det finns två sätt att hantera begreppet rasism och hur 
det ska definieras. Antingen ser man på det utifrån den ursprungliga definition 
som förkastats av vetenskapen, att mänskligheten kan delas in i biologiska 
raser, vilken per definitionen innebär att rasism inte finns idag, eller att 
utveckla begreppet till dagens kontext.  
 
På grund av de olika uppfattningarna om vad som bör anses ingå i definitionen 
av rasism har konflikter uppstått (Doane, 2006). Hoyt (2012) hävdar att det är 
fullt naturligt att betydelsen av begreppet rasism ändras och utvecklas för att 
passa de behov som finns inom olika kontexter. Hoyt anser att problemet med 
begreppets innebörd uppstår först då man argumenterar för ett rätt sätt att 
använda begreppet. Sådana konflikter har till och med gjort att vissa övergett 
begreppet då man ansett rasism vara ett alltför laddat begrepp (t.ex. 
Fredrickson, 2003).  
 
Begreppet rasism är alltså inte lätt att definiera och det finns flera 
omdiskuterade aspekter av begreppet och där dess innebörd förändrats både 
historiskt och kontextuellt (Fredrickson, 2003; Jämte, 2013 & Miles, 1989). Jag 
har valt att fokusera på det som Jämte förklarar är de två centrala 
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diskussionerna gällande begreppet rasism. Den första gäller huruvida rasism 
grundar sig i biologiska och/eller kulturella argument och den andra gäller om 
rasismen verkar på individ- eller strukturell nivå.  

2.1.1 Biologisk eller kulturell rasism 

Bryan (2012) skriver att ”ras” populariserades på 1800-talet och var ett pseudo-
vetenskapligt projekt där människor delades in i grupper på grund av fysiska 
skillnader eller fenotyper. Dessa ”raser” menade man dessutom kunde rang-
ordnas där vissa raser var överställda andra. Enligt både Jämte (2013) och Miles 
(1989) har vetenskapen dock motbevisat dessa teorier om att människan kan 
sorteras utifrån olika raser. Jämte och Miles pekar exempelvis på forskning som 
visat att variationen inom en population i genomsnitt innehåller 85 % av den 
variation som finns i världen och att skillnaderna mellan populationerna i 
genomsnitt endast är 15 %. Trots att forskning motbevisat idén om biologiska 
raser hos mänskligheten spelar den fortfarande en roll för vissa grupper i 
samhället och Bryan menar att effekter av den pseudo-vetenskapligt grundade 
rasismen fortfarande lever kvar. Enligt Bryan kan begreppet ”ras” fortfarande 
sägas leva kvar trots att forskning motbevisat den biologiskt grundade idén om 
raser. Hon menar att man istället bör se ”ras” som en social konstruktion vilket 
gör begreppet fortsatt aktuellt och belyser också hur imperialism och 
diskriminering rättfärdigats genom konstruktionen av raser (se även Doane, 
2006). Jämte förklarar att denna sociala konstruktion av ras inom forskning 
kallas rasifiering vilket belyser att detta är en pågående process där människor 
delas in i grupper utifrån attribut som utseende, men även kultur. Begreppet 
rasifiering uppmärksammar alltså hur ”ras” är något som ständigt skapas och 
inte något som är. Det är alltså i den meningen möjligt att tala om rasism utan 
att se den som biologiskt grundad. 
 
Jämte (2013) förklarar att den biologiskt grundade rasismen numera är 
marginaliserad, men att rasismen ändå inte försvunnit. Därför brukar man nu 
istället tala om en kulturell rasism eller en rasism utan raser (Nordmark, 1995). 
Jämte hävdar att förespråkare för synen på rasism som kulturell förklarar den 
moderna rasismen som kulturellt grundlagd (t.ex. Raundalen & Lorentzen, 
1996). Rasismen grundar sig således i uppfattningar om kulturella skillnader 
och markörer som exempelvis nationalitet, religion, språk eller traditioner. 
Jämte förklarar att kulturrasistiska argument vilar på en uppfattning om att 
människor från olika kulturer har ett kulturellt bagage som gör det omöjligt för 
en person att förändras. Istället för att tala om en överlägsen ras talar man då 
om en överlägsen kultur, då ofta den europeiska (Jämte, 2013 & Nordmark, 
1995). Fenomenet att se på den egna kulturen som högre värderad än andra 
kallas etnocentrism och är enligt Nordmark (1995) central i förståelsen av 
kulturell rasism. Jämte förklarar att begreppet etnicitet tillsamman med 
religion nu därför fått större betydelse för att markera skillnader mellan 
grupper. Enligt kulturrasistiska argument anses individer tillhörande en viss 
grupp handla på ett visst sett på grund av den kulturella grupp personen tillhör. 
Kulturell rasism utgår ifrån att gruppers olika sätt att handla leder till problem 
då de möts. 
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Raundalen och Lorentzen (1996) problematiserar också kulturernas samspel 
och menar att ett mångkulturellt samhälle innebär konflikter. De påpekar att vi 
måste kunna erkänna att kulturella skillnader kan skapa konflikter och också 
erkänna att det finns sådant i andra kulturer som vi fördömer. Det får dock inte 
betyda att vi vill förbjuda eller förtrycka dessa kulturer men att vi inte heller ska 
ursäkta exempelvis kriminella handlingar på grund av kulturella skillnader. Det 
kan istället bidra till att skapa och återupprätta stereotyper.  
 
Den grupp som idag allt oftare stereotypiseras och uppfattas orsaka kultur-
krockar i Sverige är muslimer. Jämte (2013) skriver också att religion är det som 
på senare år fått spela en allt mer framträdande roll för kulturrasistiska 
argument och där fokus riktats mot Islam. Han menar att islamofobi numera 
spelar en viktig roll i den främlingsfientliga retoriken och anses vara ett hot mot 
den västerländska kulturen. På grund av en individs religion tillskrivs personen 
en identitet grundad i extrema tolkningar av islam som får stå som normerande 
för alla muslimer. 
 
En viktig orsak till att inte definiera rasism enbart som biologiskt grundad är att 
det ger slutsatsen att rasism inte existerar och därmed blunda för problemet 
(Fredrickson, 2003; Miles, 1989 & Nordmark, 1995). Jämte (2013) förklarar 
dessutom att flera forskare argumenterar för att den kulturella rasismen alltid 
existerat vid sidan om den biologiska och inte är något som uppkommit på 
senare tid. Enligt Jämte har dock den kulturella rasismen fått en ökad betydelse 
efter andra världskriget även om slutsatserna ofta är desamma, det vill säga att 
människor utifrån de olika kulturella tillhörigheterna kan rangordnas och 
skiljer sig åt vilket gör att de bör hållas åtskilda. Att de kulturella och biologiska 
argumenten ligger varandra nära ses exempelvis i den svenska debatten där 
man ofta talar om främlingsfientlighet och rasism (Nordmark, 1995). Nordmark 
menar att främlingsfientlighet då ofta syftar på kulturell rasism medan rasism 
syftar på biologiskt grundad rasism.  
 
Jämte (2013) uppmärksammar det paradoxala i att de som förespråkar att 
kulturer ska hållas åtskilda även säger sig värna om mångfald, skillnader och 
olikheter. Att värna om kulturers egenart blir således ett argument för att 
kulturer ska hållas separerade eftersom människor av annan kulturell bakgrund 
hotar den historiska kulturen. Det går dock inte att påstå att den biologiska 
rasismen inte finns med i detta då personer ofta tillskrivs kulturell tillhörighet 
baserat på exempelvis utseende (Fredrickson, 2003 & Jämte, 2013). 

2.1.2 Individuell eller strukturell rasism 

Den andra centrala frågan kring begreppet rasism är huruvida problemet i 
grunden är strukturellt eller individuellt (Doane, 2006; Jämte, 2013; Miles, 
1989 & Nordmark, 1995). Ofta kopplas rasism till en ideologisk övertygelse om 
att människor tillskrivs olika värde på grund av ”ras” eller etnisk tillhörighet. 
Rasist är enligt den tanken en person som ogillar människor från andra länder 
och kulturer. Miles (1989) är en av dem som förespråkar att rasism bör ses som 
en ideologi, men Jämte (2013) hävdar att en syn på rasism som ideologisk och 
på individnivå ofta leder till att rasism kopplas till högerextremister. Enligt 
Jämte brukar man därför istället, då man talar om ”den vanliga” rasismen på 
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individ-nivå, använda begreppet främlingsfientlighet. Doane (2006) förklarar 
att en individuell syn på rasism också leder till slutsatsen att vem som helst kan 
vara rasist. En syn där rasism endast kopplats till individens hat och fördomar 
kan också leda till slutsatsen att rasism stoppas genom att individen straffas och 
att människor utbildas.  
 
Fredrickson (2003) förklarar att rasism nu inte längre endast ses som en 
ideologi utan att den även kan yttra sig i strukturella och sociala mönster. Ett 
sätt att se på rasism är därför som ett strukturellt problem där samhället bygger 
på en maktordning som systematiskt diskriminerar minoriteter. I den definition 
av rasism som ges av exempelvis Fredrickson (2003) och Hoyt (2012) är makt 
en av beståndsdelarna i definitionen av rasism. Strukturell rasism behöver dock 
inte nödvändigt utföras av majoritetsgruppen och Sydafrikas apartheid, där 
förtrycket utfördes av en minoritetsgrupp, är ett tydligt exempel på det (Kamali, 
2005 & Nordmark, 1995). Jämte (2013) förklarar att ett strukturellt synsätt 
innebär att frågor om rasism fokuseras på hur det genomsyrar samhället. Enligt 
Doane (2006) kan en strukturell syn på rasism innebära att strukturella 
förändringar ses som medel för att stoppa rasism. 
 
En definition av rasism som kopplat till strukturer snarare än ideologi kan 
därför också avgöra vem som kan eller inte kan vara rasist (Doane, 2006). 
Jämte (2013) förklarar också att många som förespråkar det strukturella 
perspektivet också menar att det inte går att skilja den individuella och den 
strukturella rasismen åt utan att dessa samverkar. Ett exempel på detta är 
vardagsrasismen som kan ses som ett uttryck för den strukturella rasismen som 
sker i form av rutinartade händelser. Dessa handlingar är ofta något som inte 
uppfattas av den priviligierade gruppen eftersom de tillhör normen och det är 
svårt att skilja på personens handlingar som individuellt knutna eller som en del 
av strukturer. 

2.1.3 Framställningen av ”de andra” 

Då man talar om rasism är det också relevant att tala om begreppet the Other, 
som Miles (1989) beskriver som grundläggande för idén om raser och rasism. 
Begreppet har länge används för att beskriva hur ”de andra” skiljer sig från ”vi” 
och ibland används också ”de andra” och ”dom” för att beteckna samma 
fenomen (Kamali, 2005 & Bjelfvenstam, 1996). Jag har i mitt arbete valt att 
fortsättningsvis använda benämningen ”de andra” eftersom jag anser det blir 
tydligast då jag i studien även använder benämningen ”vi”. Fenomenet är 
detsamma men jag finner det lättare att konsekvent använda ”vi” och ”de 
andra”, därav mitt val. 

Miles (1989) förklarar att ”vi” och ”de andra” ofta beskrivs som dialektiska och 
som konstraster mot varandra. Konstruktionen av ”de andra” är därför viktig i 
konstruerandet av ”vi” (Kamali, 2005). Kamali förklarar att ”de andra” ofta 
uppfattats som mindre värda och ansiktslösa och genom det har ”vi” kunnat 
göras till överställda som art eller kultur. Bilden av ”den gode västerlänningen” 
skapades alltså genom beskrivningen av ”icke-europén” som motsatt och 
beskrivningen av ”de andra” har enligt Miles (1989) varit en betydande del i den 
europeiska världsbeskrivningen. Genom denna falska dikotomi och synen på 
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”de andra” har alltså både biologisk och kulturell rasism grundlagts (Kamali, 
2005). De los Reyes och Kamali (2005) menar också att framställningen och 
dominansen över ”de andra” varit central i Europas gemensamma förflutna 
byggt på en hierarkisk och rasistisk samhällssyn, vilket gör Europa ansvarigt för 
mycket av rasismen. De hävdar därför att rasismen har sina rötter i 
kolonialismen, där gränsen mellan västvärlden och ”de andra” tydliggjordes.  

Skapandet och framställandet av ”de andra” kallas andrafiering, vilket betonar 
att det är en process där bilden av ”de andra” skapas och återskapas (Kamali, 
2005 & Miles, 1989). Vilka som uppfattats och skapats som ”de andra” har dock 
skiljt sig över tid. Miles (1989) ger den brittiska kolonisationen av Afrika och 
framställningen av muslimer som exempel på hur ”de andra” framställts och 
framställs. Miles förklarar att man under kolonialtiden ofta rapporterade en bild 
av Afrika, ”de andra”, som framhävde det mest avskräckande och skapade alltså 
en negativ framställning av ”de andra” där negativa attribut knöts till afrikaner. 
Denna negativa framställning av ”de andra” förklarar han också bidrog till att 
legitimera de handlingar som ”vi” utförde som rätta, eftersom ”vi” stod i motsats 
till ”de andra”. Ett exempel på hur afrikaner beskrevs som motsatta var att 
framhäva den Andres hudfärg och nakenhet, som stod i tydlig kontrast till 
europén. Kamali (2005) lyfter även motsatsparet vild - civiliserad som en viktig 
del i dikotomiseringen mellan Afrika och Europa. Även positivt laddade attribut 
på ”de andra” förekom dock, men dessa stod enligt Miles inte i paritet med de 
negativa. Han förklarar att framställning av ”de andra” därmed blev ett bevis för 
den europeiska civilisationen som överlägsen. 

Ett annat exempel på framställningen av ”de andra” syns i sättet att tala om 
integration och invandring (de los Reyes & Kamali, 2005). Enligt de los Reyes 
och Kamali (2005) utgår integrationstänkandet från att två hierarkiska grupper 
där ”vi” integreras och ”de andra” integreras. I detta görs också en homo-
genisering av de två grupperna som benämns som ”svenskar” och ”invandrare”. 
Individerna och grupperna ses alltså utifrån de stereotypa föreställningar som 
finns av grupperna och gör dem åtskilda från varandra. Enligt de los Reyes och 
Kamali har uppfattningar om gruppernas olikhet förstärkts då olikheter försökts 
kartläggas. Genom att framhäva olikheter har man genom beskrivandet av 
”invandrare” skapat bilden av ”svenskar”, som motsatta och bättre. De menar 
därför att skapandet av ”svenskhet” har varit beroende av beskrivningen av 
”invandrare”. Det är ”invandrare” som här utgör ”de andra” och därmed knyts 
till problem och negativa attribut. Miles (1989) förklarar exempelvis att araber 
och muslimer beskrivits som barbariska och den ”Islamska världen” som anti-
europeisk.  

De los Reyes och Kamali (2005) belyser också hur det koloniala tänkandet kan 
ses i diskussionen om invandring där ”de andra”, ”invandrare”, antas sträva 
efter att bli som ”oss”, det vill säga ”svensk”. Detta menar de tydligt visar på hur 
det koloniala tänkandet fortfarande finns och Kamali (2005) skriver att 
kolonialismen därmed både direkt och indirekt påverkar den svenska 
invandringspolitiken. De uppmärksammar dock att ”invandraren” aldrig kan 
blir ”svensk” utan att det är ouppnåeligt, vilket befäster ”svenskhet” som en 
priviligierad position. Enligt de los Reyes och Kamali har diskussionen om 
”svenskhet” också tvingat fram en distinktion mellan att vara svensk och att 
vara svensk medborgare. 



9 

Miles (1989) förklarar att framställningen av ”de andra” senare kom att 
grundlägga tanken om ”raser” och eftersom ”vi” utgjorts av européer föll det sig 
naturligt att den europeiska ”rasen” ansågs överställd andra ”raser”. Miles 
påpekar dock att den då vetenskapliga rasdiskursen inte ersatte 
uppfattningarna av ”de andra”. Kamali (2005) påpekar dock att 
kategoriserandet av ”vi” och ”de andra” inte är tillräckligt för att kallas rasism 
även om ”de andra” utsätts för diskriminering. Han menar att förtryck och 
aggression mot ”de andra” är nödvändiga faktorer för att det ska betecknas som 
rasism. Kopplingen mellan framställningen av ”de andra” och rasism tycks dock 
finnas, vilket gör begreppet nödvändigt för att förstå rasism. 

2.1.4 Begreppet rasism i denna studie  

Som framlagt finns alltså en konflikt i vad som bör ingå i begreppet rasism, 
vilket visar på komplexiteten i begreppet. Jämte (2013) menar att alla de olika 
aspekterna på rasism är relevanta eftersom de sammanblandas och verkar på 
olika sätt. Han anser därmed att det inte finns någon mening med att skilja på 
kulturell eller biologisk rasism och huruvida den är strukturell eller individuell 
eftersom de alla producerar rasism. Alla skapar de en uppdelning av ”vi-och-
dom” som rättfärdigar ojämlik behandling.  
 
Jag har i denna studie valt att följa Jämtes (2013) breda syn på begreppet 
rasism eftersom just uppdelningen ”vi och dom” är central i denna studie, vilket 
Kamali (2005) och Miles (1989) också beskriver som centralt i förståelsen av 
rasism. Att innefatta flera aspekter i definitionen av rasism finner jag 
nödvändigt dels eftersom de inte alltid är enkla att särskilja och dels eftersom 
jag anser att alla dessa centrala aspekter är relevanta och aktuella för studien.  

 Den svenska självbilden om rasism 2.2

En annan viktig aspekt för att förstå den bild av rasism som presenteras i 
läroböcker är den svenska självbilden av rasism. Jämte (2013) skriver att den 
svenska självbilden domineras av en syn på landet som i grunden antirasistiskt 
och Sverige har sedan länge fördömt rasism både nationellt och internationellt. 
Sverige ansågs därför länge vara ett föredöme men Kamali (2005) skriver att 
forskning visat att bilden av Sverige som mindre rasistiskt har motbevisats och 
att rasism är minst lika vanligt i Sverige som i resten av Europa. 

Uppfattningen av Sverige som öppet och som moralisk förebild lever dock kvar i 
svenskars egen bild av Sverige och man kan tala om en antirasistisk norm. Trots 
den antirasistiska normen förklarar Jämte (2013) att Sverige inte är befriat från 
rasism, något som också uppmärksammats och diskuterats av flera (t.ex. de los 
Reyes & Kamali, 2005). Jämte (2013) menar att den ursprungliga biologiska 
och snäva bilden av rasism passat den svenska självbilden bra och att man då 
kunnat hänvisa rasism som något marginellt eller som finns ”där borta”, vilket 
Bryan (2012) även uppmärksammar gäller i den irländska diskursen (se även 
Sjöwall, 1994). Med denna snäva definition av rasism kan fenomenet knytas till 
mindre extrema grupper och med litet inflytande på samhället (Bryan, 2012; 
Jämte, 2013). 
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Denna bild av Sverige som befriat från rasism har dock börjat krackelera och 
både Jämte (2013) och Kamali (2005) förklarar att forskning har visat hur 
rasism finns och har funnits integrerat i det svenska samhället men eftersom 
kunskaperna kring området varit bristfälliga och den antirasistiska normen 
varit stark så har det inte uppmärksammats.  Skenet av icke-rasism och för-
nekandet av rasism är också ett effektivt sätt att upprätthålla gällande 
maktordning och därmed upprätthålla rasism (Fredrickson, 2003; Kamali, 
2005). Jämte (2013) menar också att den definition av rasism som varit 
dominerande i Sverige gjort det möjligt att blunda för den rasism som finns i 
samhället. De los Reyes och Kamali (2005) uppmärksammar exempelvis att 
Sverige kritiserats för att agera passivt såväl mot vardagsrasismen som mot 
högerextrema grupper. Att låtsas som att rasismen tillhör historien och inte 
längre finns i samhället är dock inte något som endast gjorts i Sverige utan även 
i USA (Doane, 2006). 

 Rasismbegreppets betydelse för skolan 2.3

I detta avsnitt presenteras litteratur med betydelse för rasismbegreppet i en 
skolkontext. Här presenteras, tidigare forskning inom området begreppet 
rasism och skolan, en rapport från UNESCO som nära knyter an till ämnet 
rasism samt vad styrdokumenten skriver om rasism. 

2.3.1 Tidigare forskning 

Bryan (2012) påpekar att skolan är en social institution som spelar stor roll för 
människors liv och där skolan är delaktig i att producera ”vardagsrasism”. 
Enligt Kamali (2005) är utbildningens framställning av ”de andra” en viktig 
orsak. Bryan vill dock påpeka att elevers uppfattning av begreppet rasism inte 
bara kan härledas till hur de definieras i läroböcker utan att elever redan har 
uppfattningar av rasism innan de börjar skolan, redan i fyra- eller femårsåldern. 
Även Raundalen och Lorentzen (1996) hänvisar till studier där barn i den åldern 
visat på uppfattningar om ”etnisk tillhörighet” och där personer som var 
annorlunda än de själva tillskrevs negativa egenskaper. 
  
Det finns dock få studier som fokuserar på just problematiken i att definiera 
begreppet rasism i skolan. En av dem som undersökt rasismbegreppet i en 
skolkontext är Hoyt (2012) som fokuserat på lärande och undervisning av 
begreppet rasism. Han belyser svårigheten att handskas med begreppet på 
grund av de olika möjliga definitionerna och Hoyt försöker därför att reda ut 
begreppet för att ge lärare och studenter en tydlig bild av detta viktiga men 
utmanande fenomen. 
 
Hoyt (2012) presenterar argument för både att definiera rasism utifrån 
biologiska argument och strukturella eller individuella aspekter av begreppet. 
Hoyt pekar på de fördelar och brister de båda definitionerna har och försöker 
sätta det i ett pedagogiskt perspektiv. Hoyt hävdar att det bästa sättet att 
pedagogiskt arbeta med rasismbegreppet är att visa på alla de olika 
perspektiven. Detta eftersom det är viktigt för skolan att inte förhöja en syn som 
"bättre" då skolan inte ska vara en plats för indoktrinering av idéer. Han menar 



11 

också att de olika definitionerna som tidigare gjorts av rasism är betydelsefulla, 
eftersom de uppmärksammar olika aspekter av rasismbegreppet. 
 
Enligt Hoyt (2012) är det viktigt att elever förstår begreppet makt som en del i 
förståelsen av rasism. Han presenterar därför hur rasism kan definieras som en 
kombination av makt och fördomar men menar att en sådan definition kan 
upplevas som problematisk av elever då det per definition skulle innebära att 
minoritetsgrupper inte kan vara rasister medan majoritetsgruppen till stor 
sannolikhet är det eftersom de verkar i ett sådant maktsystem. Hoyt (2012) 
anser att vi gör våra elever en otjänst om vi indoktrinerar eleverna tron att "vita" 
per definition är rasister. Doane (2006) förklarar dock att det är viktigt att vara 
medveten om att ”de vitas rasism” är den som orsaker de största problemen i 
samhället.  
 
En annan studie som belyst rasismbegreppet i en skolkontext är Bryans (2012) 
som intervjuat elever i tonåren kring deras syn på vad rasism är och jämfört 
med en analys av 20 läroböcker eleverna använde i sin undervisning. Bryan 
försökte att finna paralleller mellan hur begreppet rasism behandlas i 
läroböckerna och hur eleverna uppfattade begreppet. Valet att undersöka 
gjordes på grund av lärobokens möjlighet att styra eleven mot vissa 
uppfattningar och bort från andra uppfattningar av rasism. Lärobokens 
styrande roll i undervisningen har också uppmärksammats av Ammert (2011) 
och Englund (1999). En intressant slutsats i denna studie var att de sätt man 
arbetade med antirasism och interkulturalitet i skolan genom läroböcker bidrog 
till att upprätthålla och återskapa rasism. Enligt Bryan hindrar det sätt som 
rasism tas upp i skolan eleverna från att upptäcka och agera på den pågående 
rasismen som skapar orättvisa. 
 
Bryan (2012) uppmärksammar den snäva beskrivning och definition som ges av 
rasism i läroböckerna och menar att detta hindrar elever från att utveckla en 
mer dynamisk och komplex förståelse för begreppet. Bryan fann i sin studie att: 

Despite its multi-facetedness, racism was almost always narrowly defined in school texts 
as a set of ideas or beliefs, and was associated with prejudicial attitudes and/or beliefs of 
superiority which may cause individuals to discriminate against racialized minorities. 
(Bryan, 2012 s. 607) 

Hon anser att en mer alternativ förståelse av rasism kan göra det möjligt för 
eleven att upptäcka rasismens mer subtila former.  
 
Enligt Bryan (2012) ger läroböcker också en missvisande bild av rasism där alla 
kan vara rasister på ett lika självklart sätt. Det implicerar att majoritetsgruppen 
lika enkelt kan utsättas för rasism, vilket hon menar tar bort det ansvar som 
”vita” har för den tidigare och pågående rasismen. Hon skriver också att denna 
universella syn på rasism lägger fokus på att rasism är något på individnivå 
snarare än strukturellt. Även då läroböcker skrev om anti-rasism gavs ett 
perspektiv på rasism som något som främst något på individnivå vilket ger den 
logiska slutsatsen att rasism kan utbildas bort genom tolerans mot skillnader.  
 
Bryan (2012) belyser att det är en vanlig företeelse att förklara rasism som 
orsakad av skillnader. Exempelvis visar hon hur läroböcker förklarar att 
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antisemitism beror på de skillnader som finns hos judar. Även här finns ett 
fokus på rasismen som något på individnivå och där individen måste lära sig 
förstå de skillnader som finns i andra kulturer vilket implicerar att det är något 
hos ”de andra” som är annorlunda och som måste förstås.  
 
I Bryans (2012) studie uppmärksammas att läroböcker inte utnyttjar tillfället att 
bredda elever syn på rasismbegreppet då antisemitism nämns. Hon menar att 
det är en möjlighet att utveckla begreppet från att kopplas till biologiska 
argument till att även innefatta kulturella argument för rasism. Hon förklarar 
att förståelse för den kulturellt grundade rasismen kan öka elevers förstående 
för begreppet då det visar hur diskriminering rättfärdigas på samma sätt som 
den biologiskt grundade rasismen. Bryan (2012) fann också att läroböckerna i 
studien talar om antisemitism som något som inte existerar i landet utan något 
som bara finns ”därborta”. Läroböckerna innehåller även historier om judar i 
Irland som ger en snedvriden bild av att judar behandlades bra. 
 
Sammanfattningsvis visar alltså tidigare forskning på den problematik som 
finns med att tala om begreppet rasism i skolan. Enligt Bryan (2012) 
presenterar läroböcker en naiv och missvisande bild av rasism och Hoyt (2012) 
menar att begreppets innebörd ofta görs alltför snäv. Ofta lägga rasism på 
individen och som Hoyt uppmärksammar behövs en bredare syn där man tar 
hänsyn till den strukturella aspekten. Att framföra en bred syn på rasism för 
eleverna tycks alltså vara eftersträvansvärt och Bryan (2012) menar till och med 
att en snäv syn på begreppet snarare bidrar till upprätthållandet av rasism än 
något annat. 

2.3.2 Lära att leva tillsammans 

1997 utgavs en rapport på uppdrag av UNESCO som kom att bli känd för ”The 
four Pillars of Learning”, lärandets fyra pelare (International Commission on 
Education for the Twenty-first Century, 1996). I rapporten belyses de krav 
skolan är tvungen att möta under 2000-talet. I rapporten presenterades 
lärandets fyra pelare som de centrala aspekterna av lärande skolan var tvungna 
att bemöta för ett livslångt lärande: learning to know, learning to do, learning 
to live together och learning to be. 
 
I rapporten lyfts utbildningens framtid i en globaliserad värld. Därför betonas 
behovet av nytänkande för att möjliggöra ett livslånga lärande. Bland annat 
betonas att elever behöver utveckla en medvetenhet om sin omgivning och 
uppmanas delta på arbetsplatsen och i samhället. De menar också att världens 
snabba förändring och globalisering gör det nödvändigt att det finns en 
ömsesidig förståelse gentemot andra människor och världen ses som en helhet. 
Detta för att kunna leva i harmoni, något de anser saknas i världen idag. Med 
denna utgångspunkt la man därför extra stor vikt vid en av lärandets fyra 
pelare, learning to live together. Genom att utveckla en förståelse för andra och 
deras historia, kultur och traditioner görs det möjligt att lösa och undvika 
konflikter på ett fredligt sätt (International Commission on Education for the 
Twenty-first Century, 1996).  
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Femton år efter rapportens utgivning talade Delors (2013), som var en av 
författarna av rapporten, kring vilket värde rapporten haft under den tid som 
gått sedan utgivningen. Delors betonar då att lärandets fyra pelare bör ses som 
en global vision för hela samhället och det är således inte endast skolans ansvar. 
De fyra pelarna är därmed också nära sammankopplade och ingen av dessa bör 
prioriteras högre i utbildningen. Delors förklarar dock att learning to live 
togehter är en essentiell del av utbildningen i skolan på grund av att invandring 
har kommit att bli en laddad fråga som kan dela samhällen och skapa hat. 
Denna pelare är därför viktig för att betona vikten av att elever lär sig förstå 
olika kulturer och religioner för att på så sätt lära sig att vara toleranta. För att 
göra tolerans möjligt menar Delors att förståelse är nödvändigt och att ”visa 
hjärta” inte är tillräckligt. Slutsatsen var bland annat att samhällets utbildning 
måste vara ”a school of tolerance that teaches us how to live side by side with 
other people, wherever they may come from” (Delors, 2013, s.329).  

2.3.3 Rasism enligt skolans styrdokument 

Skolans arbete styrs av läroplanen och det går där att finna stöd för att arbeta 
med begreppet rasism. Hela skolans verksamhet ska enligt läroplanen förmedla 
och förankra de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som vårt 
samhälle vilar på (Skolverket, 2011). I de mänskliga rättigheterna lyfts rasism på 
flera ställen och redan i artikel 2 lyfts detta: 

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring 
utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, 
politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller 
ställning i övrigt (Svenska FN-förbundet, 2008, artikel 2). 

Orden ”ras”, ”hudfärg”, ”språk” och ”religion” kan alla sägas innefattas i 
begreppet rasism, dock lyfts specifikt just ”ras” som är nära knutet till rasism. 
Då man talar om diskrimineringsfrågor i de mänskliga rättigheterna används 
begreppen ”ras” och ”rasgrupp (Svenska FN-förbundet, 2008). En läroplan som 
utger sig för att grunda sig i mänskliga rättigheter måste således lyfta frågor 
gällande rasism.  
 
I den gällande läroplanen, Lgr 11, går det dock endast att återfinna begreppet 
rasism på ett ställe, i kursplanen för historia. Då man i Lgr 11 talar om frågor 
gällande rasism benämns det i huvudsak som diskriminering på grund av 
exempelvis etnisk tillhörighet eller trosuppfattning. Ett av skolans mål är därför 
att elever ska respektera människans egenvärde och ta avstånd från förtryck och 
kränkande behandling. Som i inledningen påvisat lyfts även främlingsfientlighet 
som något skolan aktivt ska motverka. Där står också skrivet att skolan måste 
arbete på ett sätt som möjliggör för människor att leva sig in i andra människors 
situation och inse de värden som finns i en kulturell mångfald (Skolverket, 
2011). 
 
Hela skolans verksamhet ska alltså arbeta kring frågor som rasism. Det går dock 
även att finna stöd för att arbeta med rasism i en del av kursplanerna. Eftersom 
detta arbete fokuserar på grundskolans senare år har jag endast valt det centrala 
innehållet för årskurs 7-9. Som tidigare belyst görs det i kursplanen för historia 
där man anger det som ett begrepp för att förstå förtryck och där kolonialism 
och andra världskriget nämns specifikt.   
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Även i kursplanen för samhällskunskap skriver man om ämnen som berör 
rasism. Det görs exempelvis genom integrationsfrågor, hur grupper framställs 
utifrån etnicitet, mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor. Enligt Lgr 11 
ska också frågor gällande makt och etnicitet tillhöra det centrala innehållet. Det 
går alltså att i styrdokument se att frågor gällande rasism har en viktig plats i 
skolan både i värdegrundsarbetet och i de specifika kursplanerna. 

 Lärobokens roll i undervisningen 2.4

I skolan finns en uppsjö av läromedel och kan enligt en bred definition förklaras 
som ”sådant som lärare och elever använder för att eleverna ska nå uppställda 
mål” (Skolverket, 2006, s. 9). I begreppet läromedel kan således material av alla 
dess former innefattas. I denna studie har jag dock valt att avgränsa mig till en 
typ av läromedel, läroböcker.  
 
Enligt Skolverket (2006) och Ammert (2011) tyder allt på att läroböcker har en 
fortsatt stark och dominerande ställning i skolan och i en rapport som 
genomfördes av Skolverket (2006) visades att läroböcker har stort inflytande på 
undervisningen i såväl engelska som samhällskunskap. Englund (1999) menar 
att orsakerna är flera men att en viktig anledning är dess roll som 
gemensamhetsskapande. Med detta menas att läroboken hjälper till att samla 
lärare och elever kring gemensamt tankemässigt och ideologiskt innehåll. En 
annan viktig orsak som Englund lyfter är den auktoritära roll läroboken har 
haft och förklarar att läroboken tillsammans med uppslagsverk varit särskilt 
autoritära texter i samhället. Han hävdar därför att läroböcker har en 
fundamental påverkan på eleverna. Skolverket (2006) förklarar att eftersom 
läroböcker har en styrande effekt på undervisningen är det viktigt att läraren 
förhåller sig kritisk till innehållet.  
 
Skolverket (2006) förklarar att man kan se läroböcker som elevernas 
interaktion med omvärlden och där en gemensam mening erbjuds då 
läroböcker kan ses som det sätt skolan ser på omvärlden. Englund (1999) har 
också uppmärksammat att texter i läroböcker inte kan sägas vara enkla 
avspeglingar av omvärlden utan snarare sociala konstruktioner som bär vidare 
specifika traditioner och perspektiv. Han menar att läroböcker inte bara 
påverkas av rådande styrdokument utan även av de koder som finns i samhället 
gällande kunskap och värderingar och avspeglar därför det sätt att tänka om 
ämnen som är accepterat av samhället. Englund skriver att lärobokstexter 
därför inte bara ses som en källa för kunskap utan verkar även som norm för 
kunskap. Därför kan också läroböcker sägas befästa en stereotyp och svensk bild 
av omvärlden.  
 
Enligt Englund (1999) kan därför lärobokens gemensamhetsskapande roll 
uppfattas som positivt då de värderingar som läroboken representerar stämmer 
överens med lärarens egna, men då de inte gör det kan det begränsa läraren. På 
samma sätt kan lärobokens auktoritära roll begränsa kunskaperna kring ett 
område till det som står i läroboken.  
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Lärobokens spelar alltså tydligt en viktig roll i undervisningen beroende på hur 
eleverna uppfattar innehållet (Ammert, 2011). Eftersom läroboken till olika stor 
del inverkar på undervisningens innehåll och syn på kunskapsområden har den 
en betydande roll i elevernas förståelse för begreppet rasism, vilket Bryan 
(2012) visat. Kamali (2005) uppmärksammar också den bild läroböcker 
förmedlar av ”de andra” och pekar exempelvis på den eurocentriska historie-
skrivningen och hur kolonialismens mörka sidor getts litet utrymme. 
Föreliggande studie får alltså med bakgrund av detta anses relevant för 
problemområdet.  

 Sammanfattning bakgrund 2.5

Som bakgrundsavsnittet visar är begreppet rasism komplext både i och utanför 
skolan. Svårigheterna i begreppet ligger både i att definiera begreppet och i 
uppfattningar av begreppet. Att begreppet kan definieras olika har också skapat 
konflikter och tillsammans med ordets negativa konnotationer har det bidragit 
till att människor tvekar över att använda begreppet.  
 
En orsak till konflikter gällande definitionen av begreppet är att aspekterna av 
rasism är många. I denna studie har jag valt att fokusera på några av de centrala 
aspekterna: biologisk-, kulturell-, individuell- och strukturell rasism samt synen 
på ”de andra”.  
 
Begreppet rasism har också en särskild plats i skolan vilket både syns i 
styrdokument och tidigare forskning. Forskare menar att begreppet ofta ges en 
snäv beskrivning i skolan vilket inte gynnar eleverna. Undervisningen bör enligt 
Delors (2013) utveckla eleverna till att lära att leva tillsammans i vår alltmer 
globaliserade värld. Med denna bakgrund är det alltså högts aktuellt att 
undersöka rasismbegreppet i läroböcker då rasism är ett uppenbart hinder för 
att kunna leva tillsammans i harmoni.  



16 

3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs utformning och utförande av studiens empiriska del. I 
avsnitten behandlas viktiga metodfrågor gällande studiens utformning, urval, 
etiska överväganden samt hur studiens validitet och reliabilitet har beaktats. 

 Metodologi 3.1

Föreliggande studie syftar att djupgående studera hur begreppet rasism 
behandlas i läroböcker och därför har en kvalitativ ansats valts. Som 
Denscombe (2009) förklarar finns många metoder som alla kan ge kvalitativa 
resultat men i denna studie har jag valt att gå direkt till källmaterialet och 
läroböcker har därmed blivit föremål för studien.  
 
För att besvara syftet har jag därmed valt att göra en textanalys, som enligt 
Bergström och Boréus (2012) bör präglas av en syn på texter som att de speglar, 
reproducerar eller ifrågasätter olika fenomen, i det här fallet rasism. Att se 
texter som en möjlighet att förstå relationer mellan grupper och människor gör 
analys av texter som intressant inom samhällsforskning. Bergström och Boréus 
förklarar att fenomen som ojämlikhet, förtryck och makt alla är fenomen som 
undersöks utifrån texter. Att använda lärobokstexter kan därför vara ett 
lämpligt sätt att undersöka rasism. Att just lärobokstexter valts kan motiveras 
med Bergström och Boréus som motiverar textanalys med att det moderna 
informationssamhället produceras stora mängder text som får stor betydelse för 
människors sätt att tänka och handla. Texters sätt att påverka människor visar 
alltså den makt som texter har (Bergström & Boréus, 2012) Lärobokstexter är 
kanske ett särskilt tydligt exempel på texters inflytande på människor (Englund, 
2006).  
 
Lärobokstexters påverkan på eleven kan också ses i Bergström och Boréus 
(2012) beskrivning av språket som bestående av två huvudfunktioner. Den 
första är innebördsaspekten och innebär att språket, och därmed texten, 
uttrycker tankar och idéer. Den andra aspekten kan kallas den interpersonella 
och innebär att språket används för leda till en viss typ av handling. Denna 
aspekt innebär alltså textens sätt att påverka läsaren i en viss riktning. Vad 
texten syftar till beror enligt Bergström och Boréus på vilken textgenre den 
tillhör eftersom olika genrer har olika syften. Lärobokens syfte och funktion är 
att undervisa eleven och just påverka eleven i en viss riktning. Att analysera 
lärobokstexter bör alltså ses som en relevant metod för att förstå hur begreppet 
rasism behandlas i läroböcker. 

 Urval 3.2

Urvalet av källmaterial gjordes genom sökningar i bibliotekets katalog och på de 
stora läromedelsförlagens hemsidor. Inledningsvis var fokus på ämnesböcker i 
de samhällsorienterande ämnena, biologi, engelska och svenska. Av 
begränsningsskäl gjordes valet att endast fokusera på läroböcker i historia och 
samhällskunskap för grundskolans senare år eftersom det i kursplanerna för 
både historia och samhällskunskap finns tydligt stöd för att tala om rasism. Då 
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Skolverket (2006) också uppmärksammat läroboken betydande roll i samhälls-
kunskap fann jag det självklart min studie skulle undersöka läroböcker i 
samhällskunskap. Läroböckerna som valdes är alla utgivna runt millennie-
skiftet, 1996-2003, och valdes främst med avsikt att finna ett större antal böcker 
inom en samlad tidsperiod. Inom denna tidsperiod kunde jag snabbt få tillgång 
till 10 läroböcker och därför valdes denna period. Vid genomförandet av studien 
sorterades dock tre av läroböckerna bort eftersom de antingen inte innehöll de 
avsnitt som avsågs att studeras eller avsnitten var helt identiska med andra 
läroböcker på grund av att författarna var desamma. Studien utgjordes därmed 
av 7 läroböcker, 3 i samhällskunskapsämnet och 4 i historieämnet, som samtliga 
riktar sig mot grundskolans senare del.  
 
För denna studie fann jag det nödvändigt och mer lämpligt att välja ut de 
specifika avsnitt i källmaterialet som jag ansåg var särskilt relevanta för 
frågeställningen. Både imperialism och invandring är områden som enligt 
bakgrundsavsnittet ofta förknippas med rasism och därför valdes de avsnitt som 
specifikt avhandlar dessa ämnen. Var dessa ämnen återfanns i läroböckerna 
skilde sig något i placering och rubriksättning. Utöver det undersöktes också de 
stycken som lärobokens register hänvisade till utifrån orden: ”rasism”, ”rasist” 
och ”främlingsfientlighet”. Detta eftersom det är dit elever hänvisas då de letar 
efter de angivna orden och har därför betydelse för elevens uppfattning av 
begreppet. 
 
I studien har samhällskunskapsläroböckerna kodats med S följt av siffra och 
historieböckerna har kodats med H följt av siffra för att underlätta hantering av 
läroböckerna. Nedan följer en kort presentation av de valda läroböckerna och de 
utvalda avsnitten,  

 Lärobok S1 - Denna lärobok är skriven av Bjelfvenstam (1996) och i boken 
behandlas världen som ett stort samhälle och där man uppmärksammar 
konflikter och orättvisor. För studien valdes kapitlet Alla olika – alla lika, 
vilket utgör 10 sidor text inklusive ett mindre antal bilder och arbets-
uppgifter. I kapitlet behandlas bland annat invandring. 
 

 Lärobok S2 - Läroboken är skriven av Hildingson, Wergel & Hildingson 
(2003) och är tydligt uppdelad i tre delar som riktar sig mot respektive 
årskurs. För studien valdes två avsnitt som tydligt kan kopplas samman till 
rasism. Det ena avsnittet var Hur uppstår fördomar? som på totalt 4 sidor 
behandlar fördomar mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Det andra 
avsnittet var Flyktingar och invandrare och där invandring behandlas 
över 10 sidor inklusive bilder och uppgifter till texten. 
 

 Lärobok S3 - Läroboken är skriven av Körner, Lagheim & Lagheim (2002) 
syftar att behandla allt som bör ingå i ämnet samhällskunskap för 
grundskolans senare år. I denna lärobok valdes avsnittet Vår gemen-
samma framtid där man över 7 sidor, inklusive bilder, skriver om att leva 
tillsammans i ett samhälle och där orättvisor knutna till rasism tas upp. 
 

 Lärobok H1 - Denna lärobok är skriven av Hildingson, Hildingson & 
Husén (2003) och är tydligt uppdelad i tre delar utefter årskurs. Det valde 
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avsnittet var Kolonialismen – uppgång och fall och som i denna bok 
räknas som fördjupningsavsnitt. Avsnittet utgör totalt 4 sidor, inklusive 
bilder och ett fåtal frågor, och behandlar kolonialism och imperialism. 
 

 Lärobok H2 - Denna lärobok är skriven av Nilsson, Olofsson & Uppström 
(2002) och utgör del två i en serie om tre läroböcker och behandlar 
perioden ca 1500-1914. Det utvalda avsnittet var Imperialismen och över 7 
sidor behandlar just det som rubriken påvisar. 
 

 Lärobok H3 - Läroboken är skriven av Almgren, Wikén & Almgren (1999) 
och är kronologiskt skriven och syftar till att innehålla allt som hör till 
historieämnet för grundskolans senare år. Ur denna lärobok valdes 
avsnittet Imperialismen och över 7 sidor talar om det rubriken anger.  
 

 Lärobok H4 - Läroboken är skriven av Körner & Lagheim (2002) och är 
kronologiskt skriven och syftar till att innehålla allt som hör till 
historieämnet för grundskolans senare år. Ur denna lärobok valdes 
avsnittet Imperialismen och över 6 sidor talar om det som rubriken anger. 

 Analysmetod 3.3

För att analysera texterna användes ett öppet analysramverk men där råd från 
Denscombe (2009) tagits hänsyn till. För att bli förtrogen med data lästes 
texterna i flera steg. Inledningsvis gjorde en ytlig läsning av samtliga texterna, 
vilket Denscombe menar är nödvändigt för att kunna överblicka all data. Efter 
att ytligt läst alla texter börjades de enskilda texterna noggrant analyseras och 
koder gavs för olika företeelser. Dessa koder sorterades sedan under teman som 
presenteras i resultatdelen. Teman kunde också knytas till nyckelbegrepp 
tillhörande begreppet rasism som presenterats i bakgrundsavsnittet. 

 Etiska överväganden 3.4

Vid studien har Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav beaktats: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet.  
 
Eftersom föreliggande studie är en litteraturstudie av läroböcker finns inga 
undersökningsdeltagare som måste informeras om studien och deras frivilliga 
medverkan. Möjligen kunde läroboksförfattare kontaktats men det fann jag inte 
nödvändigt eftersom det rör sig om offentligt material som är välanvänt i 
skolan. Av denna anledning var inte samtyckeskravet något som behövts tas 
hänsyn till för denna studie, eftersom denna studie saknar undersöknings-
deltagare. 
 
Eftersom det studerade materialet är offentligt och välanvänt i skolorna kan det 
inte ses som känslig information och därmed var inte heller konfidentialitets-
kravet något som behövts beaktas. Det finns alltså ingen känslig information 
eller personuppgifter som behöver behandlas konfidentiellt. Vad gäller 
nyttjandekravet avser det att insamlad data endast ska användas i vetenskapliga 
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ändamål och inte i kommersiellt bruk. Data i studien kommer därför bara att 
användas i vetenskapligt syfte. 

 Reliabilitet och validitet 3.5

Frågor gällande studiens reliabilitet och validitet är något som måste tas 
ställning till vid all forskning (Bergström & Boréus, 2012; Denscombe, 2011; 
Stukát, 2005). Detta innebär att forskaren måste motiverar varför resultaten 
bör anses rimliga, annars finns ingen anledning att tro på resultatet. Att inte ta 
studiens trovärdighet för given är alltså viktigt. Stukát (2005) menar att i 
kvalitativa studier är begreppen validitet och reliabilitet mer sammanflätade än 
i kvantitativa studier. Därför presenters dessa begrepp gemensamt i detta 
avsnitt men jag har ändå försökt att särskilja dessa något. 
 
Validitet innebär att rätt verktyg valts för att besvara frågeställningen 
(Bergström & Boréus, 2012). För att besvara frågeställningen valdes en 
textanalytisk metod vilket svarar bra mot frågeställningen eftersom jag 
intresserar mig för just texter. Genom att använda verktyg anpassade efter 
källmaterialet i form av läroböcker har alltså validitetsaspekten beaktats. Som 
Bergström och Boréus också påpekar finns det inga fasta verktyg som enkelt kan 
appliceras på studien utan det finns mer eller mindre välavgränsade verktyg 
som kan väljas och utformas så att de passar studien. Då jag inte fann någon 
studie som genomfört en analys likt den jag sökt valde jag ett relativt öppet 
ramverk för analysen. Bergström och Boréus menar att god förförståelse för 
ämnet ger möjlighet till god validitet, exempelvis förståelse för begrepp. Stor tid 
ägnades därför innan analysen åt att läsa in mig på området och där endast en 
bråkdel av den lästa litteraturen presenterats i bakgrundsavsnittet. Med god 
insikt i både begreppet rasism och textanalytiska metoder hävdar jag mig haft 
god förförståelse för ämnet, vilket enligt Bergström och Boréus ökar studiens 
validitet. 
 
Reliabilitet är ett annat viktigt begrepp vid forskning som innebär huruvida 
resultatet är trovärdigt (Stukát, 2005; Denscombe 2011). Noggrannhet och 
eliminering av felkällor är därför viktigt. En viktig aspekt i en textanalys är 
därför tolkningsaspekten (Bergström & Boréus, 2012). Två begrepp jag tagit 
hänsyn till är därför intersubjektivitet och intrasubjektivitet.  
 
Intersubjektivitet innebär att samma resultat skulle nås om en annan forskare 
genomförde samma studie, vilket är idealet för en studie (Bergström & Boréus, 
2012; Denscombe, 2011). Bergström och Boréus menar dock att i forskning som 
innefattar tolkande, som i denna studie, är fullständig intersubjektivitet orimlig. 
Det är därför av största vikt att sådan forskning präglas av genomskinlighet och 
välgrundade argument, vilket min framställning av resultatet syftar att göra 
(Bergström & Boréus, 2012; Denscombe, 2011). Därför har många citat som 
belyser teman valts att lyftas fram tillsammans med tolkningen av dessa och 
därmed synliggöra hur tolkningarna gjorts, i syfte att uppnå hög reliabilitet.  
 
Den andra reliabilitetsaspekt som tagits hänsyn till är intrasubjektivitet, vilket 
innebär att samma forskare får samma resultat vid samma analys av materialet 
vid två skilda tidpunkter (Bergström & Boréus, 2012). Denna aspekt visar på att 
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forskaren är konsekvent i sin bedömning av materialet. Intrasubjektiviteten har 
ständigt tagits hänsyn till genom att analysen varit spiralformad och inte linjär. 
Under analysen har jag naturligt tvingats gå tillbaka till texter då jag upptäckt 
något nytt i den text som för tillfället analyserades, vilket gett en mer 
konsekvent tolkning av texterna och därmed högre intrasubjektivitet. 
 
Även valet av källmaterial spelar även en viktig roll för studiens reliabilitet 
(Bergström & Boréus, 2012). För att öka studiens reliabilitet valdes därför 
läroböckerna med omsorg, vilket påvisats i urvalsavsnittet. Att välja böcker 
skrivna under en begränsad tidperiod och av olika författare var viktiga 
reliabilitetsaspekter. En möjlig brist är att en del läroböcker utgivits av samma 
förlag, men jag ansåg läroboksförfattarna och att förlagen var erkända som 
viktigare reliabilitetsaspekter. 
 
Som Bergström och Boréus (2012) påpekar är ingen undersökning som idealet, 
således inte heller denna. Att öppet kritisera och motivera studiens utformning 
och genomförande har därför varit viktigt för att stärka studiens reliabilitet. 
Stukát (2005) skriver också att det är en styrka att visa svaghet och det 
diskuteras noggrannare under avsnittet metoddiskussion.  
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4 Resultatredovisning och analys 

I lärobokstexterna framträdde tydliga teman som presenteras i detta avsnitt. 
Resultatet presenteras utefter de teman som framkommit och med hjälp av 
utdrag och citat ges exempel som belyser de teman som framträtt. De citat som 
presenteras har framförallt valts i avseende att ge tydliga exempel på 
fenomenet. De teman som presenteras här knyts sedan till studiens tre 
frågeställningar i avsnittet ”Analys och diskussion”. 

 Gruppers dikotomisering 4.1

I läroböckerna går det tydligt att se hur människor delas in i grupper, vilket 
Jämte (2013) menar är grundläggande i skapandet av rasism. Man talar 
exempelvis om svenskar och invandrare, européer och afrikaner, britter och 
indier. Samtidigt pratar man i texter om risken med denna uppdelning av 
människor och att skapa ”vi” och ”de andra”. Det görs dock en tydlig skillnad 
mellan dessa och olika attribut knyts till de båda grupperna, vilket belyser den 
problematik som Bryan (2012) uppmärksammat i läroböcker då de skriver om 
rasism. Gruppernas tycks vara fasta med tydliga gränser sinsemellan och 
grupperna ställs mot varandra vilket kommer belysas i det här avsnittet.  

4.1.1 ”Svenskar” och ”invandrare” som oförenliga 

Då man exempelvis talar om invandring i läroböckerna syns tydligt i vilka 
kategorier man delar in människor: ”På många håll i Sverige lever människor 
med invandrarbakgrund i bostadsområden med nästan bara invandrare. […]. 
Svenskar och invandrare träffas inte så ofta och därför frodas fördomarna” 
(Lärobok S2, s.364). Här presenteras ”svenskar” och ”invandrare” på ett för 
läroböckerna typiskt sätt, som två åtskilda grupper som inte vet mycket om 
varandra och som lägger grund för fördomar. Att grupperna lever åtskilda, 
presenteras alltså som ett problem, men där ligger en förskjutning av problemet 
som ”invandrarnas”, då det är invandrarna som lever segregerat. Det är alltså 
invandrare som bor i ”bostadsområden med nästan bara invandrare” och det 
finns inga problem med att det finns bostadsområden där bara ”svenskar” bor. 
Fokus ligger alltså på vad ”invandrarna” gör och det är förhållandet mellan 
”svenskar” och ”invandrare” som står i fokus. Problematiken med ett segregerat 
samhälle där dessa grupper lever åtskilda ses alltså som ett problem och att 
kulturer därför måste mötas i skolan: 

Ett segregerat samhälle, där svenskar och invandrare bor åtskilda, leder lätt till fördomar 
från båda håll utvecklas, invandrare får fördomar om svenskar och svenskar om 
invandrare. Det enda sättet att bryta mönstret är att människor möts. (Lärobok S2, s.366) 

I läroböckerna är man också noggranna med att påpeka vikten av att olika 
grupper ska kunna leva tillsammans: ”Samverkan, som innebär strävan efter att 
invandrare och svenskar ska kunna leva och arbeta tillsammans utan konflikter” 
(Lärobok S1, s.378). Dock bidrar det till ett tydligt särskiljande mellan 
grupperna ”invandrare” och ”svenskar” och att dessa är oförenliga men ska 
kunna arbeta ihop. I utsagan går också att utläsa att det i grunden finns 
konflikter mellan dessa grupper. Dock påpekas att vi måste kämpa för att kunna 
leva tillsammans: 
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Invandrare är givetvis inte felfria, lika lite som svenskar. Bland alla folk finns bra och 
dåliga människor […] Men det är viktigt att vi bevarar tanken om alla människors lika 
värde och bekämpar alla former av främlingsfientlighet och rasism. (Lärobok S1, s.380)  

Det görs tydligt att jämlikhet är något vi måste kämpa för. Dock görs skillnad på 
grupperna ”svenskar” och ”invandrare”, denna dikotomisering gör att ”vi” och 
”de andra” alltid kommer att finnas. Uppfattningen om grupperna ”svenskar” 
och ”invandrare” som åtskilda förstärks på fler sätt, exempelvis genom att 
eleverna själva uppmanas till dela in människor i grupper: 

Svenskt och osvenskt. Alla folk har sina speciella seder […]. Mycket av vad vi ser och 
upplever av varandra är svårt att förstå och acceptera. Vare sig vi är svenskar eller 
invandrare. Intervjua vad som är svenskt och osvenskt. Intervjua svenskar och 
invandrare. (Lärobok S1, s.381)  

Eleverna uppmanas alltså att göra skillnad på människor och kategorisera dem i 
grupperna ”svenskar” och ”invandrare” för att kunna intervjua dessa. Man utgår 
ifrån att dessa grupper har olika uppfattningar på grund av sina grupp-
tillhörigheter och genom uppgiften befästs uppfattningen om ”svenskar” och 
invandare som framförallt olika. Genom att skapa en dikotomi mellan ”svenskt” 
och ”osvenskt” görs det således även mellan ”svenskar” och ”invandrare”. En 
annan uppgift visar också exempel på detta men där görs tydligt att vissa 
människor är ”invandrare” och andra är ”svenskar” och att det inte förändras: 

Tänk nu att du kommit till ett annat land som flykting. Du förstår inte språket, känner 
inte till någonting om landets vanor och kultur eller var du ska vända dig för att få hjälp. 
Du som är svensk: Vad behöver du nu? Du som är invandrare: Hur skulle du ta emot de 
svenska flyktingarna om du var kvar i ditt hemland? (Lärobok S1, s.381)  

Här råder det inget tvivel om att man gör en indelning mellan ”svenskar” och 
”invandrare” när man uttryckligen vänder sig mot elever utifrån denna 
gruppindelning. Det är tydligt att läsaren antingen ska identifiera sig som 
”invandrare” eller ”svensk”. Anmärkningsvärt är också att ”invandraren” 
fortfarande är invandrare även då de tar emot ”svenskar” i ”sitt hemland”. 
Grupperna ”svenskar” och ”invandrare” som fasta och beständiga syns också på 
andra sätt: ”De utlänningar som av olika skäl kommer hit och får stanna blir 
invandrare” (Lärobok S2, s.429). Genom detta uttalande tycks alltså människor 
som bosätter sig i Sverige bli invandrare och inte svenskar, dock framkommer 
det senare i samma text att dessa kan bli svenska medborgare. Det är alltså 
svenska medborgare ”invandrare” kan bli, inte svenska. Dock påpekas 
problematiken i att använda benämningen ”invandrare” i en av texterna: 

Invandrare är naturligtvis inte en enda grupp. En invandrare från Norge och en 
invandrare från Somalia har olika förutsättningar att klara sig i det svenska samhället. 
Många talar om hur irriterande det är att alltid blir sedd som ”invandrare” och inte som 
den person man egentligen är. (Lärobok S2, s.431)  

Man uppmärksammar alltså problematiken i att använda benämningen 
”invandrare” eftersom det inte är en homogen grupp. I texterna uppmärk-
sammas också hur människor kan uppleva att ständigt ses som ”invandrare”:  

Men i Sverige kallas de nya svenskarna bara invandrare. Poliserna såg bara en 
invandrare, ”en andra klassens svensk”, när de stoppade Filip i den fina bilen. Att 
spontant tänka ”invandrare” eller att säga ” första, andra eller tredje generationens 
invandrare”, förstärker vi-och-dom-tänkandet. (Lärobok S3, s.261)  



23 

Det uppmärksammas alltså att det är olyckligt att dela in folk i grupper och att 
användandet av ord som ”invandrare” förstärker detta. Att uppmärksamma 
vilka risker och faror det finns att bygga ett samhälle på ett ”vi-och-dom-
tänkande” är typiskt för texterna men som redan visat bidrar texterna också till 
det tänkandet. Genom att ständigt i flera texter tala om ”svenskar” och 
”invandrare” förstärks bilden av att mänskligheten bör ses som flera grupper 
snarare än som en stor grupp. En sådan bild får anses negativ då den inte kan 
sägas främja en gemenskap och att lära att leva tillsammans, som Delors (2013) 
och UNESCO förespråkar (International Commission on Education for the 
Twenty-first Century, 1996). Eftersom grupperna ”invandrare” betecknar alla 
”icke-svenskar” är det också tydligt att det är utifrån ”svenskarnas” perspektiv 
som samhället ses, därmed utgör ”svenskarna” ett ”vi” och invandrare ”de 
andra”. Denna uppdelning i ”vi” och ”de andra” förstärks på flera sätt vilket 
presenteras under kommande teman.  

4.1.2 Ett utpräglat ”vi” i texten 

I dikotomiseringen av grupper i läroböckerna visas på flera sätt hur ett tydligt 
”vi” framkommer i beskrivningen av invandring och imperialism. Då man talar 
om invandring är det tydligt att ”vi” utgörs av ”svenskarna” eftersom man 
klumpar samman alla ”icke-svenskar” i gruppen ”invandrare”, trots att denna 
grupp består av människor med stor kulturell variation och mångfald. Därmed 
får ”svenskar” antas utgöra ”vi” och ”invandrare” utgöra ”de andra”. Att 
”svenskar” utgör ”vi” görs extra tydligt när en lärobok låter en rasifierad elev 
förklara vad respekt innebär: ”Människor som kommer från andra länder tycker 
jag ska ha respekt för svenskarna och själva samhället i landet” (Lärobok S2, 
s.367). Här är ordvalet svenskarna intressant då det kan tyckas antyda att hon 
som rasifierad ställer sig utanför denna grupp. Det går alltså även här att se hur 
det finns ett ”vi” som består av ”svenskarna” och ”de andra” som består av 
invandrare. Mer problematiskt blir det då samma elev besvarar frågan vad en 
fördom är: ”Jag tycker att muslimer själva förstör ordet muslim när de gör saker 
man inte får göra enligt islam. De har skämt ut oss muslimer med det som 
hände mot World Trade Center” (Lärobok S2, s.367). Här ställer sig elever först 
utanför gruppen muslimer och hänvisar till att muslimer själva förstör, för ”de 
andra”, för att sedan kliva in i gruppen och säga att de skämt ut oss muslimer. 
Det finns alltså en tydlig problematik kring elevens uppfattning om sin 
grupptillhörighet 
 
Vilka som utgör ”vi” framträder även genom det tydligt europeiska perspektivet: 

Men det var ju faktiskt vi européer som började. Det vara vi som kom som invandrare och 
flyktingar till hela den övriga världen. […] Urbefolkningen i de länderna hade verkligen 
skäl att klaga över invandrare och rasering av den ursprungliga kulturen. (Lärobok S1, 
s.374)  

Syfte med att tydligt inta ett europeiskt perspektiv görs troligen för att skapa 
förståelse men kan nog upplevas som uteslutande för elever som tillhör gruppen 
”invandrare” även om det påvisas att även ”svenskar” kan vara ”invandrare”. 
 
I texterna som beskriver imperialism tydliggörs det europeiska perspektivet, 
eftersom ämnet i huvudsak beskrivs ur ett tydligt europeiskt perspektiv, vilket 
Kamali (2005) menar är ett vanligt perspektiv som ges av imperialismen. Detta 
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görs särskilt tydligt då man skriver om hur en karta över Afrika såg ut före 
kolonisationen: 

En karta över Afrika från början av 1800-talet såg märklig ut. Runt kusterna fanns namn 
och karttecken utsatta. Men nästan hela det inre av världsdelen var helt vitt utan namn 
och andra markeringar. Om det inre av Afrika visste européerna nästan ingenting. 
(Lärobok H2, s.86) 

Inledningsvis görs en beskrivning av världskartan utifrån europeiskt perspektiv, 
det är vad européerna vet om Afrika som spelar roll för världskartan. Att Europa 
utgör utgångspunkt visar tydligt att Europa är textens ”vi”. Andra texter 
påpekar dock att det är just européernas kartor som ser ut på detta vis: ”Ännu 
vid 1800-talet var Afrikas inre en stor vit fläck på européernas kartor. 
Européernas upptäcktsfärder försvårades av tropiska sjukdomar och 
svårframkomlig natur” (Lärobok H3, s.140). Det påpekas att det är européers 
karta över Afrikas inre inte var känt för européerna, och att det var deras karta 
som hade en ”vit fläck”. Fortfarande beskrivs dock det hela ur europeisk 
utgångspunkt, men med ett tydligt förtydligande av vilket perspektiv som intas. 
Det framkommer alltså tydligt vilka som är ”vi” i texten och därmed också vilka 
som är ”de andra”. 

4.1.3 ”Vi” har ansvar att hjälpa och utveckla ”de andra” 

Ett sätt att förstärka bilden av ”vi” och ”de andra” som görs i läroböckerna är 
idén om att ”vi” ska hjälpa ”de andra”. Man framställer alltså ”de andra” som i 
behov av hjälp eller utbildning ledd av ”oss”. Detta menar både Kamali (2005) 
och Miles (1989) är ett vanligt sätt att särskilja ”de andra” från ”oss” och där ”de 
andra framställs som underställda ”oss”. Det framträder i läroböckerna både då 
man skriver om invandring och om imperialism:  

Det är nog inte så mycket en fråga om vi i de rika länderna kan ändra på tillståndet i 
världen. Frågan är om vi vill. […]. Vi skulle kunna öka biståndet och se till att det 
verkligen hjälper de allra fattigaste. Det skulle inte kosta särskilt mycket. (Lärobok S1, 
s.377) 

Man försöker här tydligt tala till läsarens möjlighet att delta i att hjälpa ”de 
andra”. Det skrivs att ”vi” kan hjälpa ”de andra” eftersom ”de andra” inte tycks 
vara förmögna att klara sig själva. Man utrycker också med säkerhet att ”vi” kan 
förändra tillståndet i världen till det bättre. Det framkommer också tydligt att 
det är ”de andra” som kan lära av ”oss”, inte omvänt: 

Indier som ville bli officerare eller högre ämbetsmän erbjöds utbildning i England, men få 
kom. Den brittiska medelklassens söner flyttade däremot gärna till Indien, där de kunde 
leva överklassliv. (Lärobok H4, s.156) 

De ”goda britterna” erbjöd utbildning men som ej togs emot. Exemplet kan dock 
uppfattas som en beskrivning av kolonialtidens syn på ”de andra”, men bilden 
av ”de andra” som i behov av hjälp förstärks. Bilden förstärks också i 
beskrivningen av hur européerna gjorde kolonierna mer likt ”Västerlandet”: ”Nu 
skulle Indien bli mera likt Västerlandet. Järnvägar och bevattningskanaler 
byggdes och man satsade på att effektivisera jordbruket” (Lärobok H3, s.138). 
Det presenteras alltså en tydlig bild av ”de andra” som i behov av hjälp för att 
utvecklas enligt europeiska mått. 
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Behovet av hjälp syns också tydligt i beskrivningen av ”öppnandet av Japan”: 
”Japanerna satte snart igång med att lära av Västerlandet och många japaner 
reste utomlands för att studera fabriker” (Lärobok H3, s.139). Västvärlden 
”öppnade” alltså Japan så de kunde lära av västvärlden, omvänt tycks ej ha 
skett. Detta beskrivs senare leda till att även Japan industrialiserades, 
västvärlden hade alltså lärt Japan att utvecklas som dem. I bildtexten intill 
används dock citationstecken då man talar om att Japan ”öppnades”, vilket 
kanske vill påvisa det tvivelaktiga i ordvalet. 
 
I framställningen av hur européer ”hjälpte” koloniländerna framhävs de goda 
gärningar som gjordes: ”Många missionärer uträttade storverk i Afrika för att 
förbättra hälso- och sjukvården” (Lärobok H2, s.87). Även då man belyser 
européernas grymhet finns en tydlig betoning på de goda handlingarna: ”Det 
var inte bara välgörenhet som européerna förde med sig. Här har fransmännen 
avrättat afrikanska krigsfångar genom att hänga dem upp och ner i benen” 
(Lärobok H2, s.88). Även om man i det citatet påpekar européernas grymhet 
görs det i samband med att det skrivs att européerna ”inte bara” förde med sig 
välgörenhet, vilket kan signalera att det i huvudsak var välgörenhet som 
kolonisationen innebar.  
 
I några texter om invandring betonas dock det ömsesidiga utbytet som sker 
mellan människor då kulturer möts: ”Säkert är det så att människors rörlighet 
betytt mycket för utvecklingen. Kunskaper har spritts över alla gränser, det har 
varit ett givande och tagande” (Lärobok S1, s.374). Möten mellan kulturer 
uppmuntras alltså till allas fördel och som lett till att världen utvecklats. Dock 
får texterna till stor del sägas befästa bilden av att ”de andra” lär av ”oss”. 

4.1.4 ”Dom” ges negativa attribut 

Ett sätt att tydliggöra skillnader mellan grupperna ”vi” och ”de andra” i 
lärobokstexterna är att knyta ”de andra” till negativa attribut, vilket i 
läroböckerna oftast är grupperna ”invandrare” och ”afrikaner”. Detta är inget 
nytt fenomen, utan har uppmärksammats av både Kamali (2005) och Miles 
(1989). Genom att sätta gruppen ”invandrare” i negativa sammanhang knyts det 
alltså till gruppen: ”Ekberg uppskattade att invandrarna kostade 30 miljarder 
kronor om året. Han har tagit med både de utgifter och de inkomster som 
invandrarna skapar” (Lärobok S2, s.343). Personen man hänvisar till är 
professor i nationalekonomi vilket ger tyngd åt uttalandet. Notera användandet 
av invandrarna istället för invandringen. Även här framställs invandrarna 
tydligt som en grupp som kan sorteras ur samhället och som kostar samhället 
pengar, ”invandrare” knyts alltså till en kostnad. På samma sätt framställs 
kolonierna under imperialismen: ”i andra fall gav moderlandet helt enkelt upp 
sina kolonier eftersom de blivit en börda istället för tillgång” (Lärobok H1, 
s.528). I båda de påvisade fallen ses alltså ”de andra” som en börda för ”oss”. 
 
Ofta knyts dock de negativa attributen till handlingar: ”De flesta som söker asyl 
vet att bara den som förföljs får stanna. Därför försöker de anpassa sina 
berättelser så att de svenska myndigheterna ska ge dem asyl” (Lärobok S2, 
s.430). Genom att göra en grov generalisering av asylsökande, som är nära 
kopplade till invandring, ges en bild av att de ”försöker lura systemet”. Ibland 
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gestaltas också negativa attribut genom att en negativ uppfattning förutsätts 
finnas: ”De flesta invandrare kan försörja sig själva” (Lärobok S3, s.136). En 
sådan utsaga kan indikera att uppfattningen ofta är den motsatta.  
 
Oftast är dock kopplingen mellan ”invandrare” och negativa attribut tydliga och 
framkommer särskilt då de jämförs med ”svenskar”:  

När invandrarungdomar rånat svenska ungdomar på pengar, mobiltelefoner, skor och 
kläder har många rånoffer berättat om hur de trakasserats och förödmjukats i samband 
med rånen. Att råna och samtidigt förödmjuka sitt offer är ett sätt att visa makt för den 
som annars känner sig maktlös i samhället. Men rånen ökar bara fördomar mot 
invandrare. (Lärobok S2, s.434) 

Här beskrivs ”svenskar” som offer och ”invandrare” som förövare. Man påpekar 
visserligen att handlandet kan bero på ”invandrares” känsla av maktlöshet, men 
”invandrare” knyts tydligt till negativa attribut, rånare. Här ställs ”invandrare” 
och ”svenskar” också mot varandra vilket ger en bild av ”svenskar” som 
harmlösa och försvarslösa mot ”invandrarna” våld. Liknande görs också då man 
låter ”svenskar” och ”invandrare” beskriva varandra: ”De invandrare vi ser mest 
är killar från kickersgäng som kommer hit och kaxar eller som bråkar ute på 
stan. Man känner både rädsla och respekt för gängen, säger han” (Lärobok S2, 
s.364). Här ges alltså ”svenskens” bild av invandrare som förknippade med att 
de ”kaxar” och ”bråkar”. Det motsatta, ”invandrares” beskrivning av ”svenskar” 
görs inte riktigt lika explicit. Då man låter ”invandrare” beskriva ”svenskar” görs 
det genom att fästa beskrivande ord till ett skolfoto bestående av tillsynes 
enbart ”etniska svenskar”. Där beskrivs ”svenskar” med ord som: ”laglydiga”, 
”söker frihet”, ”lugna”, ”har mobiltelefon”, ”hjälpsamma” och ”reser mycket”. 
Alla dessa ord och uttryck beskriver ”svensken” i positiva ordalag. Dock används 
även orden ”snåla”, ”fega”, ”reserverade” och ”försiktiga”, som kanske kan ses 
som mer negativa egenskaper. Beskrivningen av ”svenskar” görs dock till 
övervägande del av positiva värdeord medan ”invandrare” inte knyts till några 
sådana överhuvudtaget. Det centrala är dock att uppdelningen ”svenskar” och 
”invandrare” görs och förstärks genom att ge stereotypa bilder av grupperna 
som motpoler där ”invandrare” kaxar och bråkar men ”svenskar” är lugna och 
laglydiga. 
 
Även i de sammanhang där man tydligt framställer ”invandrare” med positiva 
drag går det att urskilja att ”de andra” är annorlunda: ”Han är mörk i hyn. Det 
syns att han har sina rötter i Sydeuropa. Nu är han 28 år, utbildad civilingenjör, 
talar sex språk och bor ihop med Lotta, en helt vanlig svensk tjej” (Lärobok S3, 
s.260). Syftet med denna beskrivning ska senare mynna ut i att personen 
behandlas annorlunda på grund av sin hudfärg. I texten beskrivs personen 
utifrån positiva drag, exempelvis genom personens utbildning. Märk väl att man 
sedan i beskrivningen av hans flickvän använder epitetet ”helt vanlig svensk”. I 
jämförelse med personen med mörk hy är hon alltså både ”helt vanlig” och 
”svensk”, vilket kan implicera att den mörkhyade personen är det motsatta, 
ovanlig och osvensk. 
 
Ett annat sätt att göra skillnad mellan ”invandrare” och ”svenskar” och 
framställa ”invandrare” i negativa sammanhang är att jämföra ”svenska” seder 
och samhällsstrukturer med ”de andras”: ”Där råder inget av den jämlikhet 
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mellan man och kvinna som det svenska samhället kämpar för” (Lärobok S2, 
s.432). Man gör här alltså en grov generalisering av ”invandrare” och knyter 
deras samhälle till ojämlikhet, vilket får antas uppfattas som negativt. Samtidigt 
påpekar man att man gör detta i ”det svenska samhället” och man förstärker 
bilden av ”vi” som bättre i jämförelse med ”de andra”.  
 
I texterna är det vanligt att problematisera invandringen och synen på 
invandrare, men även här knyts ”invandrare” tydligt till negativa sammanhang. 
Exempelvis uppmärksammas mediaskildringens snedvridning av grupper: 

Den bild som de olika grupperna får av varandra kan också förstärkas av mediernas 
skildring av ytterligheter - inte det som är normalt. Tidningar skriver om aggressiva 
förortsgäng som helt saknar respekt för tjejer, inlåsta invandrarflickor […] eller om 
omogna svenska tjejer som dricker mycket och börjar med sex alldeles för tidigt. (Lärobok 
S2, s.364) 

I ett försök att visa på hur mediabilden av grupper görs till ytterligheter, men 
samtidigt görs en tydlig uppdelning mellan ”svenskar ”och ”invandrare” och där 
”invandrare” knyts till de betydligt grövre brotten, att till exempel att låsa in 
någon står inte i paritet med att dricka för mycket eller att ha sex för tidigt. I 
texterna skiljer sig också de problem som finns i de båda grupperna och även 
där beskrivs ”invandrarnas” problem som större: ”Det uppstår problem i alla 
familjer. Det vet alla tonåringar. Men i invandrarfamiljer kan det bli extra 
problematiskt” (Lärobok S2, s.432). 
 
I samband med att man talar om invandring talar man också om integrations-
politiken och hur den har beskyllts för segregeringen mellan ”svenskar” och 
”invandrare”, men även är det främst invandrare som knyts till det negativa: 

Många politiker anser att Sverige har misslyckats med sin integrationspolitik. Alltför 
många invandrare känner för liten gemenskap med sitt nya land och lever utan att vara 
integrerade. Det beror inte bara på de svenska myndigheterna. En del barn till invandrare 
har berättat att de inte fått leka med svenskar. En del har inte ansträngt sig att lära sig 
svenska. De har slutit sig för hårt inom egna grupper och valt att inte försöka bli 
delaktiga. Men naturligtvis gäller det inte alla. Hundratusentals människor från andra 
länder lever i Sverige utan att känna sig utanför. (Lärobok S2, s.432) 

Det är här intressant att se hur de olika anledningarna presenteras. Bortsett 
från att de svenska myndigheterna har ett ansvar läggs stor vikt vid 
”invandrare” och vad de gjort fel. Anmärkningsvärt är också, att källan till att 
”svenskar” inte låter barn av ”invandrare” vara med, är just ett barn. ”En del” 
barns uttalande kan alltså inte sägas ge särskild kraft åt att uppmärksamma att 
”svenskar” utestänger ”invandrare”. Utsagorna gällande vad invandrare gjort fel 
påpekas dock med större säkerhet. Man påpekar visserligen i slutet ”att många 
invandrare sköter sig och inte känner sig utanför”.  

4.1.5 Framställningen av ”de andra” under imperialismen 

Hur ”de andra” framställs i läroböcker syns även i avsnitten som behandlar 
imperialism, även om syftet är att beskriva ett historiskt skeende: 

Till de svarta ledarna sa européerna: ”Om du håller dig lugn och litar på oss så ska du bli 
belönad med rikedom och makt.” Européerna lurade afrikanerna att sätta bomärken på 
papper som de inte kunde läsa. Papper där det stod att de hade gått med på att lämna 
ifrån sig sina rikedomar och sin makt till den vite mannen. (Lärobok H4, s.158) 
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Det görs i texten en tydlig åtskillnad mellan grupperna ”de vita” och ”de svarta”. 
De är de ”vita” som är aktiva: de har delat Afrika, kommer med sina soldater 
och lurar afrikanerna, medan afrikanerna är passiva och tycks inte göra en 
tillstymmelse till sitt försvar. Det synliggörs en tydlig skillnad i beskrivningen av 
européer och afrikaner: européerna framställs som ”mer utvecklade” och tar 
makten över afrikanerna med soldater och läskunnighet. Afrikanerna tycks inte 
förstå vad som hänt, vilket ger en bild av ”de vitas överlägsenhet” och Afrika 
som ”outvecklat. Genom ett tydligt europeiskt perspektiv beskrivs Afrika också 
som ociviliserat: ”Nu var det ”besvärliga” Afrika lättare att tämja” (Lärobok H2, 
s.87). Man reserverar sig visserligen då man kallar Afrika ”besvärligt”, men inte 
då man säger att Afrika kunde ”tämjas”. Att tala om Afrika som möjligt att 
”tämja” vilket signalerar att Afrika vara vilt. Afrika som vilt och Europa som 
civiliserat är typiskt i skapandet av ”de andra” för att framställa ”vi” som 
civiliserade.  
 
I läroböckerna uppmärksammas också att detta var den europeiska synen på 
”de andra” under imperialismen och ger exempel på hur britterna såg på 
kolonisationen av Indien: 

Folk som bränner sina änkor levande på bål och är rädda för ko- och grisfett är dömda till 
att vara underlägsna oss européer. De borde vara tacksamma för att de får arbeta för oss 
och lära av vår civilisation. (Lärobok H4, s.157) 

Ur detta perspektiv presenteras en etnocentrisk bild som visar en kulturellt 
grundlagd rasism. Britterna anser européerna sig stå över indierna och 
beskriver ”de andra” som ociviliserade vilket förstärks genom att de anser sig 
vara överlägsna och goda som ”lär” indierna. På likande sätt beskrivs också de 
”vitas” syn på ”svarta”. I läroböckerna försöker man dock förtydliga att det är 
beskrivningen av ”de andra” utifrån ett europeiskt ”vi” genom att även ge röst åt 
”de andra”: ”Dessutom försöker de pracka på oss sin religion, sina lagar, sin 
kultur och sitt språk – de kallar det civilisation. Tror de att vi är vildar?” 
(Lärobok H4, s.157). Detta bidrar till att förstärka bilden av imperialismen som 
grundat i en syn på ”de andra” som underlägsen och ”vild”. I läroboks-texterna 
görs det alltså tydligt att ”invandrare” och koloniernas folk ofta knyts till 
negativa attribut. 

 Användandet av begreppet ras 4.2

I lärobokstexterna som studerats är ett genomgående tema att rasers existens 
kan upplevas som något verkligt. Som båda Doane (2006) och Bryan (2012) 
belyser fyller begreppet ras fortfarande en funktion, eftersom det 
uppmärksammar rasism, men att dess betydelse bör ses som social 
konstruktion och inte som biologisk eller vetenskapligt grundad. Rasbegreppet 
används dock ofta i läroböcker utan att förklara vad man menar med begreppet. 
Det görs ofta i samband med att man talar om rasism: ”Med rasism menas att 
någon tycker att människor av olika folkslag, ras eller religion har olika värde” 
(Lärobok S2, s.366). Ras används alltså helt okommenterat och det förklaras 
inte vad som avses med begreppet. Användandet av ”folkslag” och ”religion” 
signalerar att ras är något som skiljer sig från dessa. Senare i samma text stärks 
bilden av rasers existens genom att dess betydelse avsmalnas ännu mer: ”Enligt 
lag får ingen behandlas sämre eller förolämpas på grund av ras, hudfärg, 
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nationalitet eller tro” (Lärobok S2, s.434). Ras åsyftar alltså varken hudfärg, 
nationalitet eller tro, och ras framställs därmed som ett legitimt begrepp.  
 
Rasers existens förstärks inte bara av att det används okommenterat utan även 
hur det framställs i de sammanhang där ordet används: ”Människor som tycker 
att de i kraft av sitt arbete, sitt kön, sin ras eller sitt ursprung är mer värda än 
andra människor, utan att de har mött dem eller pratat med dem” (Lärobok S3, 
s.261). Enligt denna utsaga är det alltså att människor tycker att deras ras är 
mer värd än andra utan att ha mött dem som skapar ett orättvist samhälle. Det 
rör sig inte om ett tyckande rörande rasers existens, utan det rör sig om en 
värdering av raser, utan att ha mött dem. Raser kan alltså sägas existera. Det 
hela görs mer problematisk då man skriver att värderandet av människor görs 
”utan att ha mött dem eller pratat med dem”, vilket kanske kan leda till 
slutsatsen att värderande gjord efter att ha träffat personen är ofarlig att göra 
och att det är det icke-välgrundade värderandet som är fel att göra.  
 
I läroböckerna förkastas och fördummas ofta rasistiska tankar, men idén om 
rasers existens tycks ändå vara giltig och visar sig även då man talar om 
invandring: ”Idag talas det om att Europa översvämmas av invandrare och 
flyktingar. Vad ska det bli av Europa med alla dessa raser som blandas?” 
(Lärobok S1, s.374). Rasers existens tas alltså för given och används i 
sammanhang där man talar om invandring. I samma text framhävs 
globaliseringens positiva sidor och därmed invandringen som något positivt, 
även där ges bilden av rasers existens: 

I en tid när kommunikationerna tillåter oss att snabbt och bekvämt resa vart vi vill i 
världen […] så finns det människor och rörelser som lägger ner massa kraft på att 
försvåra det […] Och dessutom är befolkningarna i alla världens länder i dag så blandade 
att man inte längre kan tala om ett ”rent” folk. (Lärobok S1, s.376) 

Genom att skriva att man inte längre kan tala om ett ”rent” folk är den logiska 
slutsatsen att det förut kunde göras, vilket kan tänkas befästa bilden av ”rasers” 
existens. Idén om strävan efter ”renrasighet” kan således finnas kvar. Tanken 
att ordna världen efter raser slås dock ner som dumt: ”Tänk om man skulle 
genomföra ”etnisk rensning” överallt! Vilka gigantiska folkomflyttningar! Hur 
många hundra små och stora krig skulle vi få över hela jorden?” (Lärobok S1, 
s.376). Man påtalar det bisarra och dumma i att genomföra ”etnisk rensning”, 
som tycks åsyfta en uppdelning och sortering av etniciteter. Det går alltså att 
utläsa att människor kan sorteras, men att det vore ”jobbigt och dumt”. 
 
Idén om människor som tillhörande olika grupper och raser framställs som 
verklig, men i två av texterna kan dock rasers existens urskiljas som en rasistisk 
idé: 

Än värre är om rädsla eller misstänksamhet tar form i hot eller öppet våld. Då blommar 
rasismen upp. En rasist delar in – rangordnar – mänskligheten i raser, som anses ha 
olika grad av människovärde och existensberättigande. Den som är ”mer värd” anses ha 
rätt att på olika sätt utnyttja och kontrollera dem som är mindre värda. (Lärobok S1, 
s.380) 

Den andra text som uppvisar samma inställning till rasbegreppet citerar en 
fransk premiärminister under imperialismen som försökte rättfärdiga 
kolonisationen genom det man benämner som rasistiska idéer: ”De överlägsna 
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raserna har rätt gentemot de [sic] underlägsna raserna, och i det avseendet 
borde inte Frankrike dra sig undan plikten att civilisera de folk som mer eller 
mindre blivit barbariska” (Lärobok H3, s.142). Enligt dessa beskrivningar knyts 
alltså rasers existens till en rasistisk världsbild, som delar in mänskligheten i 
raser. Detta är dock de enda ställena ur samtliga texter som begreppet ras 
tydligt knyts till den rasistiska världsbilden. I likheten med det övriga 
användandet av begreppet ras förklaras inte vad som avses med ras och inte 
heller problematiseras frågan kring rasers existens. 
 
Den bild som ges av ras är också tydlig i att raser faktiskt existerar, vilket bidrar 
till en idé om att människor kan och bör sorteras. En uppfattning om människor 
som framförallt olika bidrar till att skapa ett samhälle av ”vi” och ”de andra” 
snarare en ett enda ”vi”. Som Miles (1989) också förklarar så är ett sådant 
åtskiljande, där grupper tydligt kan särskiljas, en del i processen att skapa ”de 
andra”. Att framställa människor som tydligt åtskilda kan inte sägas främja ett 
lärande för att leva tillsammans, som Delors (2013) och UNESCO framhäver 
som viktigt för skolan. 

 Användandet av begreppet rasism 4.3

I detta avsnitt presenteras hur läroböckerna talar om rasism och vilken bild som 
ges av begreppet. 

4.3.1 Läroböckers definition av rasism 

I lärobokstexterna används ofta begreppet rasism sparsamt och begreppet 
förklaras sällan. Då det förklaras görs det som: 

Med rasism menas att någon tycker att människor av olika folkslag, ras eller religion har 
olika värde. Rasister tycker att de själva tillhör en ras med högre värde och menar att de 
har rätt att förtrycka andra. Rasism är förbjudet i lag och bestraffas. (Lärobok S2, s.366) 

Citatet ger tydligt uttryck för att rasism är något som ligger på individnivå. Det 
är någon som anser att människor har olika värde. Att man också pekar på att 
rasism är förbjudet enligt lag ger implikationen att rasism inte förekommer 
strukturellt. Texten kan också sägas ge bilden av rasism som bestående av makt 
då man säger att en rasist anser sig ha rätt att förtrycka andra. I begreppet 
förtryck ingår makt som en viktig komponent vilket kan ger bilden av rasism-
utövandet som något knutet till gruppen i maktposition. Vad gäller på vilka 
grunder rasism kan utövas ges begreppet mening både utifrån kulturella och 
biologiska skäl. Man talar om rasism som att värdesätta människor utifrån 
folkslag, ras och religion. Det är oklart vad man menar är skillnaden mellan ras 
och folkslag och både kan tänkas vara biologiskt kopplade, däremot måste 
religion ses som kulturellt argument. Dock används begreppet ras 
fortsättningsvis och eftersom det inte förklaras kan det sägas förstärka en bild 
av rasism som biologiskt grundat. Man säger också att rasister tycker att 
människor har olika värde utifrån sin ras, vilket kan tolkas som att raser 
existerar men att rangordna dessa innebär rasism. 

 
Begreppet rasism används endast i en av historieböckerna i förklaringen av 
imperialismen: ”Även rasistiska idéer fanns, att den vite mannen hade en 
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skyldighet att ”civilisera” Afrika och andra världsdelar” (Lärobok H3, s.142). 
Här lyfts alltså rasism explicit fram som en orsak till koloniseringen och den 
”överlägsna rasens” skyldighet att civilisera ”de underlägsna raserna”. Det 
faktum att man då talar om ”raser” kan ge uppfattningen om rasism som gjord 
av biologiska, men även kulturella skäl. Exemplet visar också på en beskrivning 
av rasism som ett strukturellt fenomen. 
 
Användandet av begreppet rasism är sällan förekommande, men ibland 
används både begreppen främlingsfientlighet och rasism, dock förklaras sällan 
skillnaderna mellan dessa. I en av texterna syns dock en tolkning: 

Våra fördomar om människor och idéer förstärks genom vår rädsla för det vi inte känner 
igen. I värsta fall utvecklas denna känsla till främlingsfientlighet och hat, som kan orsaka 
svåra konflikter. (Lärobok S1, s.379-380) 

Och i jämförelse med rasism som är: 

Än värre är om rädsla eller misstänksamhet tar form i hot eller öppet våld. Då blommar 
rasismen upp. En rasist delar in – rangordnar – mänskligheten i raser, som anses ha 
olika grad av människovärde och existensberättigande. (Lärobok S1, s.380)  

Enligt denna bild av begreppet rasism är det något som kan kopplas till ideologi 
och högerextrema grupper medan främlingsfientlighet är ett mer ”oordnad hat”. 
Rasismen är även här framförallt individuell snarare än strukturell. Dock blir 
begreppets innebörd ibland problematiskt då man i samma text skriver: 

Men ännu farligare är den försiktiga, smygande rasismen. Olika påståenden och rykten 
om olika folkgrupper har du nog också hört. Sådana omdömen kan lätt bli sanning om 
man inte tänker efter. (Lärobok S1, s.380) 

Detta indikerar att rasism inte behöver knytas till ”öppet våld” utan på den 
vardagliga nivå som fördomar beskrivs. Det är också möjligt att se det som att 
en stegvis upptrappning i form av fördomar-främlingsfientlighet-rasism och 
att ”smygande rasism” innebär framväxandet av rasism genom de tidigare 
stegen. 

4.3.2 Rasism knutet till maktposition 

Beskrivningen av vem som kan vara rasist bidrar också till uppfattningen av 
begreppet rasism (Doane, 2006). I läroböckerna görs detta genom att rasism 
knyts till majoritetsgruppen: ”De som är helsvenska inser att den svenska 
kulturen är en av många på jorden” (Lärobok S2, s.366). Här visas tydligt att det 
är majoritetsgruppen ”svenskarna” som bär ansvar för rasismen, därmed stärks 
tolkningen av begreppet rasism som något gruppen i maktposition kan utöva. I 
en av texterna stärks rasism som kopplat till gruppen i maktposition ytterligare: 

Det är nödvändigt att arbeta både mot rasism, främlingsfientlighet och omvänd rasism 
för att nå integration. Omvänd rasism kan innebära att invandrare kastar glåpord efter 
svenskar eller hotar och trakasserar dem. Rasism och omvänd rasism göder varandra. Ju 
mer det finns av det ena, desto mer kommer det att finnas av det andra. (Lärobok S2, 
s.434) 

Genom att använda begrepp som omvänd rasism impliceras att rasism endast 
kan utövas av gruppen i maktposition. Rasism är alltså något som endast kan 



32 

utföras av ”svenskar”, vilket Hoyt (2012) menar kan upplevas problematiskt för 
elever.  
 
Då man talar om diskriminering stärks bilden ytterligare av rasism som knutet 
till gruppen i maktposition: 

Men det händer att invandrare utsätts för diskriminering. Diskriminering innebär att 
utsätta personer eller grupper för orättvis behandling för att de har annat ursprung, 
annan hudfärg eller religion. Det händer på arbetsplatser, i skolan och överallt i 
samhället. Enskilda personer förolämpas, misshandlas och ofredas på olika sätt. (Lärobok 
S1, s.379) 

Man säger att det händer att ”invandrare” utsätts för diskriminering vilket kan 
signalera att det förekommer, men inte alls är vanligt, dock beskrivs tydligt att 
det förekommer på en rad platser. Enligt bilden av diskriminering som ges är 
det ifråga om etnisk diskriminering eftersom diskrimineringen är gjort på grund 
av att en person är rasifierad, exempelvis ”mörk hudfärg”. Diskriminering som 
ofta behandlas i samband med rasism tycks alltså knytas till ”att de har annat 
ursprung, annan hudfärg”, rasism riktas alltså mot ”de andra” och knyts till 
gruppen i maktpositionen, ”vi”. Maktpositionens betydelse framhävs alltså som 
viktig i läroböckerna, likt den vetenskapliga diskussionen kring begreppet 
(Fredrickson, 2003; Hoyt, 2012; Kamali, 2005; Nordmark, 1995). 

4.3.3 Rasism kopplas till högerextremism och nazism 

I läroböckerna görs ofta en tydlig koppling mellan rasism och nazism eller 
högerextrema grupper. Det görs dels genom att läroböckernas register i 
huvudsak hänvisar till stycken berörande nazism eller högerextremism om man 
söker orden ”rasism” eller ”rasist”. Det görs i samtliga historieläroböcker som 
behandlar nazismen under andra världskriget och man hänvisar då till 
nazisternas rasideologi. Endast en av läroböckerna saknar begreppet ”rasism” 
eller ”rasist” i sitt register och läroboken behandlar inte heller nazism. Även i 
samhällskunskapsläroböckerna länkas rasism till nazism eller högerextremism 
som förklaras som odemokratiska ideologier. Som Englund (1999) förklarar 
fungerar läroboken ofta som ett uppslagsverk för eleven och registret kan därför 
tänkas ha betydelse för elevens uppfattningar av begreppet. 
 
Även i de för studien valda textavsnitten görs en tydlig koppling mellan rasism 
och nazism eller högerextremism. I en av läroböckerna skriver man exempelvis 
om en ”före-detta rasist” och där kopplingen till högerextremism och nazism är 
tydlig: ”Han var tidigare en inbiten rasists med vitsnörade kängor, nazist-
märken och bomberjacka, men har nu gjort sig av med allt som påminner 
honom om rasisttiden” (Lärobok S1, s.380). Den nära kopplingen mellan rasism 
och nazism framkommer också i: ”Det började med Ultima Thule, vråla 
nationalsången och hitlerhälsning” (Lärobok S1, s.380). Enligt beskrivningen 
bar personen alltså både ”nazistmärken” och gjorde ”hitlerhälsning” vilka båda 
visar att rasism tydligt knyts till nazism och höger-extremism.  
 
Rasism knyts också tydligt till extrema grupper: ”Johans kamrater knivhögg en 
afrikan i Klippan och i en TV-intervju försvarade Johan sina kamrater och 
vräkte ur sig en rad rasistiska uttalanden” (Lärobok S1, s.380). Den extrema 
handlingen att knivhugga någon kopplas tydligt till hans rasistiska åsikter och 
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extrema grupper. Rasism knyts alltså tydligt till högerextremism i läroböckerna 
och rasism används ibland nästan synonymt med nazism. Läroböckernas 
framställning av rasism som knutet till extremism och odemokratiska rörelser 
utesluter implicit rasism som möjligt i det demokratiska Sverige, vilket svarar 
bra gentemot den antirasistiska självbild Jämte (2013) menar präglar Sverige. 
Genom att knyta rasism till nazism och högerextremism kan läroböckerna också 
sägas ge en individuell syn på rasismbegreppet (Bryan, 2012 & Jämte, 2013) 

4.3.4 Rasism som okunskap eller vanföreställning 

Ett framträdande tema i läroböckerna då de skriver om rasism är att rasism 
förklaras som okunskap och en dum vanföreställning av världen. Det görs 
exempelvis då en ”före-detta” rasist får berätta om sitt liv och beskriver sig som: 
”en vilsen tolvåring som inte förstod vidden av det han sa […] Jag mognade” 
(Lärobok S1, s.380). Denna okunskap kan dock inte bara ses hos enskilda 
individer utan beskrivs som utbrett: ”Överallt i Europa har intoleransen mot 
främlingar ökat. Det beror ofta på okunnighet eller en känsla av osäkerhet inför 
människor, vars språk och vanor vi inte förstår” (Lärobok S1, s.379). Det är 
alltså tydligt att rasism kopplas till okunskap. Det är dock ofta oklart vad som 
menas med okunskap: ”Människor som tycker att de i kraft av sitt arbete, sitt 
kön, sin ras eller sitt ursprung är mer värda än andra människor, utan att de har 
mött dem eller pratat med dem” (Lärobok S3, s.261). Påpekandet man avslutar 
med, att ej ha mött eller pratat med personen, kan ses som ett uttryck för rasism 
uppkommen ur okunskap om personen byggd på fördomar.  
 
Okunskapen menar läroböckerna skapar en vanföreställning av världen som 
tydligt tas avstånd ifrån: ”-Ungdomsrasismen är en farlig kultrörelse som ger 
ungdomar en identitet, men förhindrar dem att se verkligheten” (Lärobok S1, 
s.380). Rasismen förklaras alltså som en osann uppfattning av världen och som 
förhindrar människors inhämtande av kunskap. Rasism som en felaktig 
uppfattning av världen framträder också då man talar om politiker med 
rasistisk propaganda: ”Man tittar på värden som aldrig existerat och visar fram 
dem. Och många, alltför många, går på allt detta romantiska nonsens” (Lärobok 
S1, s.375). Rasismen kan alltså enligt läroböckerna förklaras genom okunskap 
och den rasistiska världsbilden förkastas som nonsens, vilket Doane (2006) 
hävdar är vanligt då rasismen ses som individuell. 

4.3.5 Att tala om rasism utan begreppet rasism 

I flera läroböcker är det vanligt att tala om rasism utan att begreppet rasism 
använd. Det görs exempelvis då man i en lärobok talar om en rasifierad person 
som blivit stoppad av polisen utan anledning: ”Var har du stulit den här bilen 
då? Filip blir inte upprörd, han har mött den här attityden hundratalsgånger” 
(Lärobok S3, s.260). Här illustreras vad rasifierade människor utsätts för och 
även om rasism inte används kan det ändå antas vilja visa en bild av rasism eller 
etniskt diskriminering gjord på grund av en persons utseende. Att det är just 
polisen, som tillhör en samhällsinstitution, som står för rasismen indikerar en 
strukturell beskrivning av rasism som framträder tydligt senare i samma text: 

Om de som har makten saknar förmåga att leva sig in i hur andra människor känner och 
tänker […] Människor som tycker att de i kraft av sitt arbete, sitt kön, sin ras eller sitt 
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ursprung är mer värda än andra människor, utan att de har mött dem eller pratat med 
dem, om vi låter makthavarna bestämma hur ”de andra” ska leva sina liv, då får vi ett vi-
och-dom-samhälle. Ett sådant samhälle är orättvist […]. (Lärobok S3, s.261) 

Man förklarar här hur ”vi” och ”de andra”, som är grundläggande i rasism, 
skapas av makthavarna och eftersom ord som ”ras” och ”ursprung” används är 
det rimligt att rasism kan tolkas ingå. Det förstärker bilden av rasism som 
strukturell och där makthavare görs ansvariga. Även då man exempelvis 
beskriver Hitlers propaganda som ”hjärntvätt” görs makthavarna ansvariga för 
rasismen. Dock påpekas att även om människor i nazityskland lydde order hade 
de ett moraliskt ansvar, vilket kan peka på att även individen är ansvarig för 
rasism. Rasism som både strukturellt och individuellt återfinns i flera texter: ”Vi 
får våra värderingar och attityder hemifrån, i kamratgäng och i skolan. Tänk 
efter hur ni pratar med varandra [...] Hur tror du att det känns att bli kallad 
svartskalle eller hora” (Lärobok S3, s.261). Läroböckerna visar alltså kopplingen 
mellan den strukturella och individuella rasismen.  
 
Det strukturella perspektivet på rasism framträder särskilt då läroböcker 
förklarar hur imperialismen kunde motiveras: 

Européerna var övertygade om att deras egen civilisation var överlägsen andras. 
Européerna talade sällan om de stora och välmående civilisationerna i de länder som de 
tog över. […]. Missionärerna ville sprida kristendomen och konsten att läsa och skriva till 
de skriftlösa folken i Afrika. (Lärobok S2, s.526) 

I utdraget visas tydliga rasistiska motiv till imperialismen, utan att använda 
begreppet rasism. Beskrivning får också anses ge bilden av rasism som 
strukturell då det rör sig om hela Europas uppfattning och inte de enskilda 
kolonisatörerna. Ibland är de rasistiska motiven än tydligare vilket exempelvis 
syns i beskrivningen av britternas syn på indier under imperialismen: 

De är otacksamma. Vi har gett dem skydd, utbildning, järnvägar och andra nyheter, men 
de bara klagar. Dessutom har vi försökt göra dem till goda kristna. […]. De förstår väl inte 
sitt eget bästa. Folk som bränner sina änkor levande på bål och är rädda för ko- och 
grisfett är dömda till att vara underlägsna oss européer. De borde vara tacksamma för att 
de får arbeta för oss och lära av vår civilisation. (Lärobok H4, s.157) 

Ur britternas perspektiv presenteras tydligt en etnocentrisk bild och där 
rasistiska skäl anges till kolonisationen. Britterna anser européerna stå över 
indierna på grund kultur och civilisation, vilket kan härledas till kulturrasistiska 
argument. Det rasistiska tänkandet under imperialismen knyts dock också till 
biologiskt motiverad rasism: 

Européerna ansåg att de stod för en högre kultur som de hade ett ansvar att sprida till så 
många som möjligt. […]. De europeiska folken hade visat sin duglighet och styrka. Därför 
ansåg de att de hade rätt att lägga under sig svagare länder och områden. Darwin hade 
visat att i djurvärlden var det de duktigaste som överlevde. Samma sak borde då gälla 
världspolitiken. (Lärobok H2, s.82) 

Imperialismen förklaras genom rasistiska argument och idén om de europeiska 
folkens styrka. Européer ansåg sin kultur vara överlägsen men i och med 
inspirationen från Darwin kan även biologiska argument urskiljas. Det hela 
presenteras som befäst hos européerna och måste därför ses som ett strukturellt 
fenomen. Trots att rasistiska motiv tydligt framställs används dock inte 
begreppet. Kanske beror detta på den komplexitet i begreppet som 
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uppmärksammats i tidigare forskning (t.ex. Fredrickson, 2003; Hoyt, 2012; 
Jämte, 2013; Miles 1989). Det är också möjligt at det beror de negativa 
konnotationer som begreppet ofta uppfattas ha (t.ex. Doane, 2006; Miles, 1989; 
Raundalen & Lorentzen, 1996). 

 Sammanfattning resultat 4.4

Efter en omfattande resultatredovisning finner jag det nödvändigt att samman-
fatta resultatet. I resultat framkommer alltså att: 

 Grupper dikotomiseras och ses som motsatser till varandra. 

 Texterna har ett tydligt ”vi” i form av Europa och Sverige. 

 Negativa attribut knyts till ”de andra”. 

 Begreppet ras används okommenterat. 

 Begreppet rasism används eller förklaras sällan. 

 Rasism ses framförallt som individuellt. 

 Rasism knyts till gruppen i maktposition. 

 Rasism knyts till högerextrema grupper. 

 Rasism ses som okunskap. 
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5 Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras studiens metod, resultatet analyseras och 
diskuteras, slutsatser dras och egna reflektioner presenters. Avslutningsvis 
belyses också studiens betydelse och förslag till fortsatt forskning. 

 Metoddiskussion 5.1

Som redan belyst i avsnittet ”Reliabilitet och validitet” är det vid forskning alltid 
viktigt att ställa sig kritisk till den egna studien och belysa eventuella brister för 
att öka studiens trovärdighet. En del metodologiska aspekter belystes också i det 
avsnittet. 
 
En viktig fråga att ställa sig är huruvida urvalet av läroböcker är representativt, 
även om studien har en kvalitativ ansats. Det är tänkbart att intressanta avsnitt 
missats då enskilda avsnitt valts, men det var en övervägning gällande 
avgränsning jag fann nödvändig att göra. Dels för att dessa avsnitt var 
förhållandevis enkla att urskilja och därmed kunde liknande avsnitt från alla 
läroböcker väljas. Att begränsa studien till områdena svensk invandring och 
imperialism var också nödvändigt för att fördjupa studien och ge en 
noggrannare analys av de avsnitt där det faktiskt var tänkbart att begreppet 
rasism användes.  
 
Det resultat som framkommit är inte heller generaliserbara, vilket inte heller 
varit studien ansats. Resultatet bör snarare ses som en inblick i hur det faktiskt 
kan se ut i läroböcker och med en förhoppning kunna väcka en diskussion eller 
reflektion om hur läroböcker kan vara medskapare av uppfattningar om ämnen 
som rasism. Syftet med studien har således inte varit att avgöra huruvida 
läroböckers sätt att presentera ämnena imperialism och invandring är korrekta 
eller felaktiga. Några sådana slutsatser har jag därför inte valt att dra utan 
istället visa på problematiska teman. Utifrån detta menar jag metoden vara väl 
vald och väl lämpad för att besvara frågeställningarna. 
 
En eventuell brist i undersökningen är användningen av ett relativt öppet 
analysramverk, vilket kan uppfattas som otydligt och svårt att replikera. Valet 
av ett öppet analysramverk fann jag dock nödvändigt eftersom studien syftade 
att undersöka hur man arbetar med begreppet i avsnitten utan att på förhand 
söka efter bestämda fenomen. Eftersom studien syftade till att finna de mest 
utmärkande fenomenen hade ett alltför strängt ramverk riskerat att intressanta 
fenomen förbisetts. Det går dock inte att säga att analysramverket varit helt 
öppet eftersom jag tydligt förhållit mig till olika teoretiska aspekter av begreppet 
rasism och synen på ”de andra”. Genom en omfattande resultatpresentation har 
jag också försökt att så tydligt som möjligt synliggöra undersökningens 
processer. Det öppna analysramverket menar jag därför varit en tillgång snarare 
än brist i studien. 
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 Resultatdiskussion 5.2

Denna studie visar på en rad intressanta anmärkningsvärda fenomen i 
läroböckernas framställning av ämnen som tydligt kan kopplas till rasism. 
Rasism är ett svårt ämne men det framgår tydligt i läroplanen för grundskolan 
att rasism och främlingsfientlighet måste motarbetas på olika sätt och det blir 
ett särskilt viktigt ämne i ett samhälle där främlingsfientligheten och rasismen 
växer. Som Delors (2013) påpekar så ställs högre krav på att arbeta för att lära 
att leva tillsammans i och med ökad invandring, som också är ett ämne som ofta 
förknippas med rasism. Skolan kan därför sägas få ett betungande ansvar att 
styra eleverna bort från en rasistisk världsbild och istället lära för att kunna leva 
tillsammans. Skolans betydelse för samhällets utveckling betonas inte bara i 
Sveriges läroplaner utan även internationellt och där UNESCOs rapport är ett 
tydligt exempel. 
 
Rasism är ett uppenbart hinder för människor att kunna leva tillsammans och 
utveckla ett jämlikt samhälle. Det är därför problematiskt att skolan och 
läroböcker finner det svårt att tala om ämnet rasism. Samtidigt kan det vara 
förståeligt att läroböckerna inte riktigt vågar reda i begreppet eftersom det är 
komplext och flera definitioner är möjliga. Dock får sättet läroböckerna faktiskt 
behandlar ämnet i vissa fall sägas vara häpnadsväckande. För som även Bryan 
(2012) fann i sin studie finns en risk att läroböcker i sitt försök att motverka 
rasism istället befäster eller skapar föreställningar om människor som 
framförallt olika, och till och med av olika raser. Att människor är olika går inte 
att förneka, men i en skola som strävar efter att eleverna ska lära sig att lära leva 
tillsammans är det kanske inte bara nödvändigt att respektera människors 
olikheter utan också framhäva alla de likheter vi människor faktiskt har. Oavsett 
kön, hudfärg, religion eller etnicitet har vi människor många likheter. Kanske 
förstärker skolan uppfattningar om att människor framförallt är olika? Borde 
skolans istället fokusera på det motsatta? Borde skolan istället lyfta fram 
människors likheter? 
 
Det går samtidigt inte att förneka att det finns tydliga och uppenbara skillnader 
mellan människor och det vore i det avseendet fel att se människan som en 
homogen grupp. Eftersom vi människor har stora och tydliga skillnader mellan 
varandra vore det fel att försöka intala eleverna att så inte är fallet. Att endast 
hänvisa dessa skillnader till grupperingar utifrån exempelvis hudfärg eller 
religion är dock olyckligt då skillnader inom dessa grupper ofta är större än 
mellan olika grupper. Det går alltså inte att enkelt sortera människor som 
tillhörande tydligt avskilda grupper eftersom människors både har stora 
likheter och stora skillnader som överskrider alla typer av grupperingar. Detta 
gör att alla typer av grupperingar kommer att vara misslyckade då det hos 
individen alltid kommer att finnas unika likheter och skillnader gentemot andra 
individer, som inte kan förenklas genom att försöka dela in människor i 
homogena grupper. 
 
Det vore därför inte bara önskvärt att skolan framhäver de stora likheter som 
finns hos oss människor utan även belyser de stora skillnader som finns på 
individnivå, istället för att försöka förklara skillnader på gruppnivå. Individers 
skillnader bör inte heller bara belysas utan även uppmuntras och där skolan 
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framhäver det positiva och fruktbara i att vi människor är olika, istället för att 
dessa skillnader uppfattas som ett hot mot individens. Av någon anledning finns 
en tydlig tendens att människor som skiljer sig från oss själva upplevs utgöra ett 
hot mot vårt sätt att vara. Kanske beror det på att vi kan för dålig insikt i 
människors olika sätt att vara? Måste skolan då jobba för att främja sådan 
insikt? 
 
I en värld som fortsätter att globaliseras minskar inte heller behovet av att 
kunna leva tillsammans, tvärtom. Skolans ansvar att hjälpa eleverna att 
utveckla denna förmåga blir därför viktigt. Denna uppsats visar hur 
uppfattningar om skillnader mellan grupper befästs, vilket kan komma att 
bygga murar snarare än att rasera dem. Av denna studie att döma är även 
skolan medskyldig till den växande rasismen och främlingsfientligheten, 
eftersom läroböcker ofta ges en central roll i skolan och där det ges en bild av att 
raser faktiskt existerar.  
 
Som Delors (2013) dock påpekar ska inte skolan ensamt göras ansvarig för att 
människor utvecklar förmågan att lära tillsammans, utan det är något hela 
samhället är ansvarigt för. Skolan bör alltså inte ensamt göras skyldig för den 
något missvisande bild som ges av begreppet rasism och den dikotomisering av 
människor som görs. Skolan speglar det samhälle vi lever i och det är därför 
särskilt viktigt att lärare reflekterar över hur deras undervisning främjar ett 
lärande för att kunna leva tillsammans. För att det ska vara möjligt att nå detta 
lärande är det viktigt att elever får inse att alla de likheter och olikheter som vi 
människor har bör ses som naturligt och positivt. Detta är nödvändigt för att vi 
ska kunna leva tillsammans i ett samhälle med en växande invandring. I ett 
globalt perspektiv skulle också fler konflikter kunna undvikas om fler 
människor lärde sig att leva tillsammans och kanske kunde färre människor 
tvingas fly från sina hem. 

 Slutsatser 5.3

Ur studien kan ett antal slutsatser dras. En viktig slutsats är att läroböckerna 
avspeglar svårigheten i att definiera rasism och läroböckerna har problem med 
att använda och förklara begreppet. I de läroböcker som undersökts är det 
tydligt att man undviker att använda begreppet rasism även då man faktiskt 
talar om rasism, vilket speglar den bild som forskning ger av begreppet. Rasism 
är ett svårt begrepp där definitionerna är många och kanske är det därför, som 
Hoyt (2012) hävdar, viktigt att ge eleverna flera aspekter av rasism.  
 
En andra slutsats är att läroböckerna i vissa avseenden kan sägas ge en bred syn 
på begreppet rasism då studien visar att det presenteras både ur biologiska-, 
kulturella-, individuella- och strukturella perspektiv. Dock finns en tydlig 
framställning av dagens rasism som individuell och kopplad till nazism eller 
högerextrema grupper medan man i den historiska beskrivningen av 
imperialism ger en bild av rasism som strukturell.  
 
En tredje slutsats är att det finns en tydlig problematik i användandet av 
begreppet ”ras” i läroböckerna. Som forskning påvisat finns mening i att 
använda begreppet ”ras” som en social konstruktion eftersom det 
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uppmärksammar rasism (Bryan, 2012; Doane, 2006; Jämte, 2013 & Miles, 
1989). I läroböcker används också begreppet ras frekvent, men utan att reda ut 
begreppets innebörd. En sådan användning av begreppet ”ras” kan tänkas 
stärka bilden av människor indelade i grupper. Tanken om mänskligheten som 
indelad i raser kan ge upphov till ett ”vi-och-dom”-tänkande som kan 
grundlägga rasism.  
 
Den fjärde slutsatsen är att det dock finns en tydlig ambition i läroböckerna att 
utbilda eleverna att lära sig att leva tillsammans, vilket går i linje med Delors 
(2013) och UNESCOs globala utbildningsvision (International Commission on 
Education for the Twenty-first Century, 1996). Detta går också i linje med Lgr 11 
(Skolverket, 2011) och det värdegrundsuppdrag skolan har. Läroböckerna tycks 
alltså sträva mot den globala vision som Delors (2013) menar vara nödvändig i 
det globaliserande samhället vi lever i.  
 
Studiens slutsatser kan därför sammanfattas med att läroböcker försöker främja 
ett lärande för att leva tillsamman, men att man genom sättet att göra det 
riskerar att befästa gruppers dikotomisering. Det finns alltså en problematik i 
läroböckers sätt att tala om rasism och ämnen kopplade till rasism som inte 
främjar den tolerans och möjlighet att leva tillsammans som UNESCO och Lgr 
11 ger uttryck för. 

 Studiens betydelse och vidare forskning 5.4

I denna studie har läroböckers sätt att arbeta med rasism undersökts vilket 
belyst läroböckers vilja att lära eleverna att leva tillsammans men också den 
problematik som finns i detta. Föreliggande studie kan därför bidra med att visa 
på vikten av att lärare reflekterar över läroboksval och hur läroböckerna verkar 
eller motverkar för att utbilda eleverna att leva tillsammans. 
 
Denna studie kan ge ett bra avstamp för vidare studier och jag menar att det 
vore intressant att studera nyligen utgivna läroböcker på ett liknande sätt. Detta 
för att skapa en bild av hur nyutgivna läroböcker berör undersökta områden och 
huruvida problematiken kvarstår.  
 
Något som studien endast börjat nysta i är användandet av begreppet ras. 
Eftersom begreppet används frekvent och att det finns moderna tolkningar som 
gör att det fyller en funktion att uppmärksamma rasism, vore det intressant att 
noggrannare studera användandet av just begreppet ras och vilka uppfattningar 
det kan skapa hos eleven.  
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