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Abstract:  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka flerspråkighet, etnicitet och kultur i två 
läroböcker i svenska som andraspråk för gymnasiet. Tidigare forskning har visat på 
förekomsten av etnocentrism i läromedel, men forskningen kring SVA-läromedel är 
begränsad. Den här studien ämnar därför att undersöka innehållet i SVA-läroböcker 
med hänsyn till de andraspråkselever som ska använda dem. 
 
En kombination av analysmetoder används i undersökningen: innehållsanalys och 
diskursanalys. Innehållsanalysen visar att majoriteten av de personnamn som 
förekommer i läroböckerna är svensketniska. Ytterligare en analys av data visar en 
stor övervikt av namn från Europa och Nordamerika. Resultaten pekar på etnisk och 
kulturell homogenitet. 
 
Diskursanalysen visar på förekomsten av två diskurser i vardera läroboken. Den ena 
kallas i uppsatsen för diskursen om flerspråkighet som resurs. Flerspråkighet beskrivs 
i läroböckerna som en tillgång för individ och samhälle, vilket skulle kunna stärka 
andraspråkselevers flerspråkiga identiteter. Den andra diskursen kallas för vi och 
dom-diskurs. Det som beskrivs som svenskt utgör ofta utgångspunkten för texterna 
och står för det normativa vi. Det sätts ibland i kontrast till de andra, som representeras 
av andra kulturer och etniciteter än svensk. Analysen visar således på att etnocentrism 
och andrafiering förekommer i innehållet. De här dragen är starkare i den ena av 
läroböckerna.  
 
En samhällelig vi och dom-diskurs reproduceras i läroböckerna, vilken underordnar 
dem som inte passar in i den svenska normen. Det är problematiskt med tanke på 
målgruppen andraspråkselever, eftersom många har utländsk bakgrund och/eller 
annan kultur än svensk.  
 
Ytterligare en slutsats som dras är att läroböckerna delvis missar att dra nytta av 
andraspråkselevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Dessutom behöver lärare 
ha kunskap så att de kan granska läromedel med kritisk blick. 
 
Nyckelord: Flerspråkighet, etnicitet, kultur, lärobok, etnocentrism, 
diskurs 
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1. Inledning 
 
Den svenska skolan är en mötesplats där många olika språk och kulturer strålar 
samman. Det är ett resultat av både historisk och nutida invandring till Sverige, 
samtidigt som det är en spegling av landets mångfald när det kommer till de nationella 
minoriteterna (Hyltenstam & Milani, 2012).  
 
Människor flyttar till Sverige av olika skäl: för att arbeta, för att förenas med släktingar 
som redan lever här eller för att undkomma krig och förtryck - för att bara nämna några. 
I slutet av 2017 hade 24 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund (SCB, 2018). 
Beroende på om man även räknar personer som bara har en förälder som är född i ett 
annat land kan andelen bli större än så. Den språkliga och kulturella kunskap som dessa 
människor bär med sig gör avtryck såväl i samhället som i skolan. 
 
Svenska som andraspråk (SVA) är det skolämne som har till uppdrag att utveckla 
andraspråkselevers kunskaper i svenska (Skolverket, u.å.b). Dessutom ska eleverna få 
utveckla sin flerspråkighet och begrunda den. Ämnesplanen för svenska som 
andraspråk för gymnasiet fastställer också att innehållet i undervisningen ska väljas ut 
så att elevernas kunskaper och erfarenheter tas till vara. Eleverna ska få möta olika typer 
av texter och medier. Därigenom ska de få förståelse för andra människors erfarenheter 
och få tillfälle att utveckla ett mångsidigt och rikt språk. Flerspråkighet framställs i 
ämnesplanen (ibid.) som en resurs, både på ett privat plan och för samhället i stort.  
 
Även inom andraspråksfältet betonas ofta vikten av att innehållet i undervisningen 
knyter an till andraspråkselevernas kunskaper, erfarenheter och språk för att skapa 
studiemotivation och skolframgång (Cummins, 2017; Thomas & Collier, 1997). 
Samtidigt halkar elever med utländsk bakgrund generellt sett efter elever med svensk 
bakgrund när det gäller studieresultat (Hyltenstam & Lindberg, 2013). Vidare ses ofta 
flerspråkiga barn och unga med annan etnisk bakgrund än svensk som problematiska 
elever och deras kunskaper som bristfälliga i skolan (Musk & Wedin, 2010). Ett sådant 
synsätt går stick i stäv med slutsatserna som har framkommit genom 
andraspråksforskning: nämligen att elevers tidigare kunskaper och flerspråkighet kan 
utgöra värdefulla tillgångar i undervisningen. Det finns alltså en motsättning mellan 
forskningen och praktiken i skolan.  
 
En viktig del av undervisningen i skolan är läroboken (Ammert, 2011). Forskning har 
visat att läroböcker ofta utgår från ett etnocentriskt perspektiv, med Europa och 
Nordamerika som norm (Eilard, 2008; Mattlar, 2008; SOU 2006:40). Det kan leda till 
att elever med utländsk bakgrund får svårt att identifiera sig med innehållet, eftersom 
sådant som anknyter till deras kunskaper och erfarenheter inte inkluderas eller 
framställs på sätt som de inte känner igen (Elmeroth, 2018). Däremot har inte så mycket 
forskning genomförts kring hur läroböcker inom ämnet svenska som andraspråk är 
beskaffade. Därför kommer den här uppsatsen att undersöka hur flerspråkighet, 
etnicitet och kultur framställs i två läroböcker i svenska som andraspråk, med hänsyn 
till de elever som ska använda dem. Det är viktigt att undersöka, eftersom det kan ha 
betydelse för elevernas studiemotivation och skolframgång. En lika viktig aspekt är vad 
som inte synliggörs i läroböckerna. Ambitionen är att undersöka läroböckernas innehåll 
på ett ytligare såväl som på ett djupare plan. 
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1.1 Centrala begrepp 
 
I det här avsnittet förklaras och beskrivs begrepp som är av vikt för den här studien.  
 
1.1.1 Etnicitet och kultur 
 
Definitionen av etnicitet brukar utgå ifrån att medlemmarna själva ser sig som en etnisk 
grupp. Gränsdragningar gentemot andra etniska grupper kan ha sin grund i exempelvis 
religion, nation, historia eller kultur med mera. Den egna etniska gruppen ses som att 
den har något eller några av de här dragen gemensamt eller att den har ett gemensamt 
ursprung (Gordon, 1978; Weber, 1983; Westin, 2008, refererade i Stier & Sandström 
Kjellin, 2009, s. 88).  
 
Dessutom definieras även en etnisk grupp av människor som står utanför den. I det 
här sammanhanget blir gränsdragningen mellan vi och de aktuell. Den utomstående 
gruppen definieras utifrån att den inte är som vi. Det brukar kallas för andrafiering. 
Följden av uppdelningen blir att den egna gruppen värderas högre än de andra. 
Uppdelningen av människor i olika grupper är något som har skett i alla tider (Stier & 
Sandström Kjellin, 2009).  
 
Begreppet kultur är svårdefinierat och kan beskrivas på många olika sätt. Under slutet 
av 1800-talet började kultur att förknippas med ett folks kollektiva vanor och verk. 
Inledningsvis innebar det här antropologiska kulturbegreppet att en kultur sågs som en 
mindre eller stängd enhet där gruppen hade gemensamma vanor, föreställningar och 
värderingar. Det innefattade i stort sett allt som gruppen hade gemensamt (Fornäs, 
2012). Under 1900-talet och framåt kom kultur alltmer att ses som något dynamiskt, 
som skapas och förändras i socialt samspel mellan människor i en viss grupp. Det är 
inte bara samhällen som kan beskrivas som havandes en kultur, utan delkulturer kan 
skönjas på etnisk, köns- och klassmässig grund (ibid., s. 21). Kulturen består av en 
mängd olika beståndsdelar som samverkar, till exempel hur människor i en grupp beter 
sig och handlar samt deras kollektiva traditioner och normer. Kultur är något som 
människor tillägnar sig hela livet genom socialisation (Durkheim, 1893/1964; Berger & 
Luckmann, 1966, refererade i Stier & Sandström Kjellin, 2009, s. 23–24).   
 
1.1.2 Etnocentrism och monokulturell norm 
 
Begreppet etnocentrism betecknar det tillstånd då den dominerande majoritetsgruppen i 
ett samhälle utgör måttstocken för vad som ses som normalt. Elmeroth (2018) menar 
att det är i majoritetsgruppens synsätt som den rådande diskursen tar avstamp, varpå 
majoritetsgruppen ses som normen varefter andra grupper bedöms. Nära besläktat med 
detta begrepp är eurocentrism, som syftar på att det är det europeiska eller västerländska 
som utgör normen. Det innebär att andra kulturer värderas ur ett västerländskt 
perspektiv, där det västerländska utgör normen (Bhabha, 1999, refererad i Wikström, 
2009, s. 69) 
 
Monokulturell norm är ett begrepp som brukar associeras med skolan. Enligt Elmeroth 
(2018) finns det en svensk monokulturell norm i den svenska skolan, som missgynnar 
elever som inte passar in i den. Det som avviker från normen ses som bristfälligt. 
Normen har delvis sin grund i att de flesta lärarna är svenska och att de ofta har 
begränsade erfarenheter av och kunskaper om mångkulturella miljöer.   



 

6 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka flerspråkighet, etnicitet och kultur i två 
läroböcker i svenska som andraspråk för gymnasiet. Mer specifikt är fokus för 
uppsatsen flerspråkighet och flerspråkiga individer samt etnisk och kulturell mångfald. 
 
Undersökningen avgränsas med hjälp av följande frågeställningar: 
 

1. I vilken utsträckning förekommer andra etniciteter och kulturer än svensk i 
läroböckerna? 
 

2. Vilka diskurser om flerspråkighet, etnicitet och kultur innehåller läroböckerna? 
 

3. Hur förhåller sig diskurserna till andraspråkselever på gymnasiet som ska 
använda läroböckerna? 

 
4. Vilka förväntningar finns på målgruppen? 

 
 
3. Teoretiskt perspektiv 
 
3.1 Diskurs  
 
Diskursbegreppet kan inte beskrivas på ett enskilt sätt. Det finns i själva verket både 
en snäv definition och flera vidare definitioner av begreppet. Enligt den definition 
som anammas i den här uppsatsen, ses diskurser som språkliga praktiker, som sätter 
ramarna för hur människor talar och skriver i specifika sammanhang (Bergström & 
Boréus, 2012). En diskurs kan också beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 13). Därmed kan en diskurs alltså ses 
som en sorts regelstruktur, som ger upphov till att en viss typ av kunskap ses som 
äkta, sann och legitim, medan annan kunskap blir betraktad som motsatsen 
(Bergström & Boréus, 2012). Diskurser om flerspråkighet, etnicitet och kultur, vilka 
har undersökts i den här studien, uttrycker alltså det som utgör sig för att vara sant 
inom respektive fält.  
 
Av det ovan nämnda framgår att maktfrågor är centrala för diskurser. Det har sin grund 
i att diskurserna sätter gränser för vad som går att uttala i specifika kontexter och sociala 
sammanhang. De dikterar även vem som har makt eller auktoritet att göra det. ”Vem” 
är i det här sammanhanget inte en enskild individ. Istället talar man inom diskursanalys 
om subjektspositioner. De skapas i diskursen och avgör handlingsutrymmet som 
individer eller andra aktörer får. Subjektspositionerna bär med sig särskilda 
begränsningar för hur aktörerna kan handla och vilka identiteter som de kan anta 
(Bergström & Boréus, 2012; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I en 
klassrumskontext kan en subjektsposition exempelvis vara lärare och en annan position 
kan vara andraspråkselev.  
 
Samtidigt som diskurserna kan skapa sociala identiteter kan de också bidra till att 
upprätthålla rådande sociala relationer och maktstrukturer (Bergström & Boreus, 2012) 
Fairclough (2013) anser att utbildningspraktiker är ett av de centrala områden där 
språklig och diskursiv makt utövas. Även Foucault (refererad i Bergström & Boréus, 
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2012, s. 361) gör en tydlig koppling mellan makt och diskurser. Däremot ser han inte 
den makt som utövas inom diskurser som enbart negativ, eftersom den begränsar vissa 
människors handlingsutrymme, men även ger möjligheter till andra.  
 
Även om diskurser kan ses som regelsystem bör de inte uppfattas som rigida strukturer, 
utan som dynamiska och föränderliga till sin natur. Det beror på att det finns ett 
ömsesidigt förhållande mellan diskursen och den kontext och sociala struktur som 
omger den. De påverkar således varandra (Bergström & Boréus, 2012).  
 
I den här studien har bland annat en diskursanalys genomförts. Diskursanalys utgår 
från ett kritiskt forskningsperspektiv och det är också inriktningen för den här studien. 
Kritisk forskning strävar efter att ifrågasätta det som är etablerat som sanning (Alvesson 
& Deetz, 2000, refererade i Carlsson & von Brömssen 2011, s. 25). I kritisk forskning 
finns även ”en önskan om att bidra till en mera jämlik och demokratisk 
samhällsordning.” (Lankshear & McLaren, 1993, refererade i Carlsson & von 
Brömssen, 2011, s. 26). 
 
Den analysmetod som har använts i den här studien beskrivs mer ingående i 
metodkapitlet.  
 
 
4. Bakgrund 
 
Kapitlet behandlar kunskap om barn med utländsk bakgrund, deras måluppfyllelse samt 
betydelsen av undervisningens innehåll. Det följs av en beskrivning av lärobokens roll 
i skolundervisningen. Därefter följer en genomgång av tidigare läromedelsforskning, 
både inom ämnet svenska som andraspråk och inom andra skolämnen.   
 
4.1 Flerspråkighet och andraspråkselever  
 
Det uppskattas att ungefär 200 olika förstaspråk talas i Sverige (ISOF, 2014). Svenska 
har flest talare och därefter följer finska, bosniska/kroatiska/serbiska, arabiska, 
kurdiska, spanska och persiska.  
 
Sett till riket i sin helhet har en femtedel av alla barn (0–17 år) utländsk bakgrund 
(Raneke, 2013). Utländsk bakgrund definieras som att personen ifråga själv är född 
utomlands eller att personen är född i Sverige till föräldrar som är födda utomlands. De 
tio vanligaste ursprungsländerna för barn med utländsk bakgrund var 2011 i fallande 
ordning: Irak, Somalia, Polen, Thailand, Kina, Tyskland, Afghanistan, Danmark, Norge 
och USA. Olika händelser i världen påverkar den här ordningsföljden, vilket kan 
skönjas i nyare statistik, som visar att det vanligaste födelselandet bland människor som 
invandrade till Sverige år 2016 var Syrien (SCB, 2017). Där är det som bekant krig sedan 
flera år tillbaka. Bland de tio vanligaste födelseländerna finns för övrigt även Irak, 
Eritrea och Afghanistan. De flerspråkiga eleverna i svensk skola har således sitt 
ursprung i ett stort antal länder och de talar en mängd olika språk.  
 
Under läsåret 2016/2017 fick cirka 14 000 elever betyg i svenska som andraspråk på 
gymnasiet (Skolverket, u.å.a). På gymnasiet får elever med annat modersmål än svenska 
välja om de vill läsa SVA istället för svenska. Ämnet SVA är inte ämnat för elever som 
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lär sig svenska som nybörjare (Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 2018). 
Eleverna som deltar är födda både utomlands och i Sverige.  
 
4.2 Skolresultat och undervisningsinnehåll 
 
Enligt Skolverket (2008) har elever med annat modersmål än svenska lägre 
måluppfyllelse i grundskolan. I genomsnitt har elever med utländsk bakgrund cirka 20 
meritpoäng färre än svenskfödda elever vid grundskolans slut. Svårigheterna att nå 
skolans mål gäller även gymnasieelever med utländsk bakgrund (Hyltenstam & 
Lindberg, 2013). En rad förklaringar har lagts fram som orsaker till de sämre 
skolresultaten. Det är inte bara det faktum att eleverna är andraspråkstalare som lyfts 
fram - även socioekonomiska faktorer, tidigare skolbakgrund i elevernas 
ursprungsländer och samhälleliga maktförhållanden, som missgynnar marginaliserade 
grupper, tros inverka på elevernas resultat (Economou, 2007; Cummins, 2017). 
 
Enligt Hyltenstam och Lindberg (2013) måste de samhälleliga maktförhållandena 
beaktas i samband med andraspråksinlärning. Andraspråkstalare befinner sig ofta i en 
underordnad position gentemot gruppen som talar majoritetsspråket. Det kan leda till 
en nedvärdering av den underordnade gruppen och dess kunskaper. När en sådan 
nedvärdering sker i skolmiljö i form av stereotypiska omnämnanden om elevers sociala 
grupp, kan det leda till att de får sämre skolresultat (Ladson-Billings, 1995; Steele 1997 
refererade i Cummins, 2017, s. 33). För att förhindra sådana negativa följder är det 
viktigt att bekräfta elevernas identiteter. Minst lika viktigt är att inkludera elevernas 
språk, kultur, kunskaper och erfarenheter i undervisningen, eftersom det kan leda till 
att eleverna engagerar sig och anstränger sig i skolarbetet (Cummins, 2017; Cummins 
& Early, 2011, refererade i Axelsson, 2013, s. 549). Elevernas flerspråkighet och deras 
tidigare kunskaper och erfarenheter kan alltså verka som resurser i undervisningen för 
elevernas lärande.  
 
Vidare menar Ladson-Billings (1994, refererad i Cummins 2017, s. 33) att de 
förväntningar som finns på eleverna i skolan har betydelse. Ses eleverna som kunniga 
och kompetenta individer, kommer det troligen att bli verklighet. Låga förväntningar 
kan leda till kunskapsmässiga svårigheter för eleven (Cummins, 2017).  
 
Enligt läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) där skolans värdegrund 
fastställs, nämns att skolan ska bygga upp elevers och skolpersonals förmåga att leva 
med kulturell mångfald och att de ska förstå värdena av den. Skolan ska också öka 
förståelsen för denna mångfald. Det fastställs även att ingen ska utsättas för 
diskriminering på grund av sin etniska tillhörighet. 
 
4.3 Läroböcker och deras roll i undervisningen 
 
Läroböckernas betydelse i undervisningen har både betonats och tonats ned i 
forskningen. Svensson (2011) har forskat om läromedlens roll och konstaterar att 
”läroböcker utgör det viktigaste verktyget i all modern utbildning” (ibid. s. 295). 
Forskningen visade att lärare har för vana att välja en gemensam lärobok för 
användning inom ett gymnasieämne. Lärarna i studien var inte helt bundna till 
läromedel i undervisningen. Ibland valde de bort läroboken för att komplettera den 
med annat innehåll, varför boken måste ha ett flexibelt upplägg som tålde det. 
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I kontrast till den ovan nämnda forskaren nyanserar Skolverket (2006b) bilden av 
lärobokens roll i undervisningen något - genom att konstatera att användningen av 
läromedel varierar ämnen emellan i grundskolan. Medan exempelvis bildämnet inte alls 
är läromedelsbundet, används läroböcker under nästan varje lektion i engelska och 
något mer sällan i samhällskunskap.  
 
Hur läroböcker används i undervisningen skiljer sig självklart åt från klassrum till 
klassrum. Enligt Svensson (2011) kan en lärobok till exempel göra det möjligt för elever 
att arbeta på egen hand utan lärarens medverkan. Den kan också utgöra basen för 
lektionsinnehållet eller få elever att förstå kursplanens innehåll. Kursplaner och 
läroplaner verkar nämligen ha en stor inverkan på utformningen av läroböckernas 
innehåll (Skolverket, 2006b).  
 
 

4.4 Tidigare forskning  
 
Svensk forskning om läromedel är begränsad (Carlsson & von Brömssen 2011, s.21–
22). En sökning efter forskning om läromedel i svenska som andraspråk visar således 
upp ett ännu mindre forskningsfält. Däremot finns det en hel del forskning som berör 
läromedel för andra skolämnen och deras framställningar av etnicitet och kultur. Det 
kan bero på att forskning om andrafiering i läromedel påbörjades redan under 1980-
talet (Elmeroth, 2018). Längre fram i kommande avsnitt redogörs för en del av den 
forskningen, men först beskrivs en studie om läromedel för andraspråksinlärare.  
 
4.4.1 Forskning om SVA-läromedel 
 
Mattlar (2008) visade att det svenska samhällets mångfald, när det gäller språk, kultur 
och religion, inte återgavs i läroböcker i svenska som andraspråk för ungdomar och 
vuxna. Studien omfattade fem läroböcker och analysen visade att de skildringar av 
Sverige som läroböckerna gav var relativt enkelspåriga. Det svenska samhället 
framställdes som välordnat, konfliktglest och rättvist samt präglat av demokratiska 
värden och icke-religiösa invånare. Samtidigt antyddes att invandrare, och därmed även 
läroböckernas målgrupp, utgjorde en motpol till de värderingar som i läroböckerna 
förknippades med svenskhet. Mattlar (ibid.) fann också att alla böcker i hans studie 
hade eurocentriska drag, men i olika hög grad. Det som inte tillhörde västerländsk 
kultur hamnade utanför de betydelsefulla sammanhangen i böckerna genom 
marginalisering. 
 
Forskaren (Mattlar, 2008) ansåg att de här skildringarna av det mångkulturella Sverige 
var problematiska, särskilt med tanke på målgruppen. Läroböckerna ställde inte heller 
upp några höga förväntningar på målgruppen, när det gällde deras framtidsutsikter 
beträffande arbete och utbildning. 
 
Vidare drog forskaren (Mattlar, 2008) slutsatsen att läroböckerna gav uttryck för 
strävanden efter att målgruppen skulle anpassa sig till majoritetsbefolkningens kultur. 
Det här ställs i studien i kontrast till officiella skrivningar om integration, där respekt 
för människors rätt till sin kultur och sitt språk är centralt. 
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4.4.2 Andrafiering och etnicitet i läromedel 
 
Eilard (2008) undersökte hur bland annat etnicitet representerades i ett 60-tal 
läseböcker för grundskolan från perioden 1962–2007. Forskningen visade att det fanns 
en vit, kolonial och västerländsk diskurs som existerade under hela tidsperioden, även 
om en viss förändring kunde ses i de nyaste böckerna. En övervägande del av texterna 
hade sin utgångspunkt i ett etnocentriskt perspektiv. Böckerna innehöll sällan 
information om barn som befann sig längst från normen, som utgjordes av vit 
medelklass (ibid., s. 448).  
 
Uppdelningen i ett vi och ett främmande dom förekom också i böckerna. Under 1960-
talet underordnades de andra den vite mannen. De-gruppen beskrevs ofta med 
imperialistiska antydningar: i kontrast till den välbärgade och moderna amerikanen 
ställdes bland annat araben, kinesen, indiern och samen. Vi-gruppen representerades 
på ett positivt sätt, medan de andra konstruerades som mer eller mindre outvecklade 
(Eilard, 2008, s. 150)  
 
Under perioden fram till 1980-talet växte en ny solidarisk diskurs fram. Det som lyftes 
fram var människors likheter, men ändå betonades många gånger kulturella olikheter. 
Invandrare och de andra beskrevs ofta på exotiserande sätt som lyfte fram stereotyper 
som sattes i kontrast till den svenska vi-gruppen. Under perioden fram till slutet av 
1980-talet fann forskaren (Eilard, 2008) att syftet i böckerna var att inkludera etnicitet, 
men att texternas beskrivningar av det som var annorlunda istället kunde få 
konsekvensen att det framstod som avvikande.  
 
De läroböcker i studien som gavs ut under perioden fram till mitten av 1990-talet 
försökte, enligt Eilard (2008), att inkludera ett mångfaldsperspektiv som förespråkades 
i läroplanen. Det skedde genom att barn med utländska namn och utseenden skrevs in 
i innehållet. Samtidigt fanns en viss exotism närvarande i en av böckerna som hade sin 
grund i ett kolonialt perspektiv. Vad gällde de nyaste böckerna i undersökningen 
gjordes det även i dessa försök att anamma skrivningarna om mångfald i dåvarande 
läroplan. Det skedde på liknande sätt som i de böcker som nyss har nämnts, genom att 
inkludera barn med utländsk bakgrund. Det förekom att barn med annan etnisk 
tillhörighet än svensk fick uttala sig, men de utgjorde aldrig någon av huvudpersonerna 
i läseböckernas texter. Enligt forskaren (ibid.) utgjordes normen av det svenska eller 
västerländska, vilket innebar att barn med invandrarbakgrund ofta beskrevs på 
stereotypa sätt. Det ledde till att barnen underordnades det som framställdes som 
svenska eller västerländska normer. 
 
Eilard (2008) ansåg att det är svårt att hitta en jämvikt mellan inkluderande och 
exkluderande synsätt i läromedel. Forskaren menade också att det inte finns någon 
perfekt läsebok. Därför betonade han vikten av att variera innehållet i de texter som 
läses i skolan samt att lärare och elever måste diskutera texterna.  
 
Ännu en forskare som har studerat etnicitet i läromedel är Ylikiiskilä (2006). Forskaren 
undersökte läroböcker i svenska och historia för att ta reda på hur finska i Sverige, 
sverigefinländare, finländare, finska samt Finland framställdes i innehållet. 
Läroböckerna var ämnade för högstadiet och gymnasieskolan. I läroböckerna i svenska 
för högstadiet fanns inget eller mycket lite i innehållet som berättade om finska i 
Sverige, sverigefinländare, finländare, finska samt Finland. I böckerna för 
gymnasieskolan var innehållet mer utvecklat och informerande. Däremot nämndes inte 
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tvåspråkigheten som finns i Sverige. Ylikiiskilä (ibid.) menade att utelämnandet av 
information om dessa ämnen eller mycket begränsade beskrivningar av dem ökar risken 
för att den kunskap som läsaren får blir förenklad och felaktig. Forskaren ansåg också 
att den sammantagna bild som läroböckerna visade upp av finska, finländare och 
Finland kan ses som traditionell, men även som stereotyp och mycket problematisk.  
 
Vad gäller läroböckerna i historia nämndes inte finska i Sverige eller sverigefinländare 
alls, vilket forskaren (Ylikiiskilä, 2006) menade gick emot kursplanerna i historia och 
svenska, där det konstaterades att elever skulle få kunskap och insikt om de nationella 
minoriteterna i Sverige. Finland berördes på olika ställen - ibland övergripande, ibland 
mer utförligt - men forskaren ansåg att det var tydligt att texterna var skrivna av svenska 
författare för en tänkt svensk läsekrets och inte för sverigefinländare. Det märktes inte 
minst i det faktum att sverigefinländare och finska i Sverige var i stort sett osynliggjort 
i det undersökta materialet.  
 
Ytterligare en studie som har undersökt etnicitet, men även andrafiering i läromedel, är 
en statlig utredning från 2006 (SOU 2006:40). Studien omfattade sju böcker i historia 
och religion för gymnasiet. Undersökningen visade att läroböckerna reproducerade en 
diskursiv uppdelning i en vi-grupp och en de-grupp, även om det fanns försök till att 
bryta den ordningen i vissa fall. Vi-gruppen utgjordes av kristna människor från 
västvärlden och böckerna föreföll endast vara skrivna för gruppen vita 
majoritetssvenskar. Läroböckerna i religion ansågs uppvisa tydliga tecken på 
kristocentrism, medan historieböckerna å sin sida innehöll ett västcentriskt perspektiv, 
där en ensidig syn på världshistorien förmedlades (ibid.). 
 
De här synpunkterna har dock ifrågasatts och anklagats för att innehålla alltför 
svepande kritik. Skolverkets rapport (Skolverket, 2006a, s. 21) instämmer i att det 
europeiska och västerländska beskrivs mer ingående än andra kulturer i läroböckerna. 
Däremot framförs att utredningen (SOU 2006:40) bortsåg från att vissa kulturmöten 
beskrivs på ett rättvist och oförvrängt sätt i läroböckerna. 
 
Forskaren Kumashiro (2009) drar liknande slutsatser som den statliga utredningen. 
Enligt honom lär sig elever inte något om marginaliserade gruppers erfarenheter och 
identiteter, då det ofta bara är vissa grupper som skildras och får ge uttryck för sina 
perspektiv i skolan. Som exempel ger han ämnet engelska, där den litteratur som läses 
i undervisningen domineras av vita medelklassmän - både när det kommer till 
upphovsmännen och de fiktiva karaktärerna. Genom att de marginaliserade gruppernas 
synsätt inte inkluderas skapas en tystnad kring dem. Till de marginaliserade räknar han 
bland annat de grupper som kan utsättas för rasism.  
 
Kumashiro (2009) beskriver det ovan nämna som en del av en dold läroplan, som 
tillåter förtryckande kunskap i samhället i stort såväl som i skolan. Exkluderingen av de 
marginaliserade rösterna i skolan, sker ofta inte oavsiktligt: ”Vi vill att de andra ska 
tystas och att normaliserande undervisnings- och lärandepraktiker ska fortsätta.” (ibid. 
s. 18).  
 
Citatet antyder alltså en sorts medvetenhet i förtrycket av de andras röster som inte 
lyfts fram i så mycket annan forskning. Elmeroth (2018) antyder snarare att 
underordning av det icke svenska är en bieffekt när läromedelsförfattare vill lyfta fram 
det exotiska i andra kulturer. Genom sådana beskrivningar bidrar läromedlen till 
reproduktionen av den etniska maktstrukturen och skiljelinjerna mellan vi-gruppen och 
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de-gruppen, hävdar Elmeroth (ibid.). Etnocentrismen i läroböcker kan få till följd att 
elever inte känner igen de beskrivningar som ges av deras eget eller föräldrarnas 
ursprungsland. 
 
Liknande processer som de ovan nämnda beskrivs i den statliga utredningen om makt, 
integration och strukturell diskriminering (SOU 2006:40), som beskrevs tidigare: 
 

Paradoxalt nog motverkar i vissa fall utbildningen sitt syfte att inkludera alla 
medborgare i nationsskapandet och det demokratiska deltagandet och reproducerar 
existerande samhällsklyftor mellan olika grupper. Nationen utbildas till att införliva 
föreställningen av ett normalt ”vi” och ett onormalt ”dem” som ibland existerar 
utanför och ibland innanför nationens gränser. Detta är ett av de viktigaste problemen 
för det moderna utbildningssystemet världen över liksom i Sverige. (SOU 2006:40, 
Förord) 

 
4.4.3 Läromedel och diskurs 
 
Den forskning som har presenterats hittills har visat upp liknande och relativt kritiska 
omdömen om olika läromedels skildringar av etnicitet och kultur. Enligt Nordgren 
(2011) är det inte ovanligt att analyser av läromedel blir för kritiska. Han framhåller att 
innehållet i läromedel till stor del är utformat med hänsyn till ämnets traditioner och 
den marknad som det är ämnat för. Vidare konstateras att ”en lärobok måste antagligen 
ligga i ”mittfåran” för sin egen tids diskursiva ramar” (ibid. s. 141). En slutsats som jag 
drar av det påståendet är att innehållet i läromedel inte kan dra iväg för långt åt varken 
det ena eller det andra hållet, utan att författaren måste anpassa sig efter den rådande 
diskursen. 
 
Kopplingen mellan läromedel och diskurs görs även av Carlsson & von Brömssen 
(2011). De ser läromedel som påverkade av den rådande maktordningen i samhället 
samt andra samhälleliga parametrar av social, historisk och politisk natur. Läromedel 
deltar i ett spel om kontroll över skolans och utbildningens innehåll. En av de starkaste 
krafterna i den här kampen är vad som traditionellt har uppfattas som legitim kunskap 
i skolan, eftersom det fortsätter att påverka hur samhället beskrivs i läroböcker idag. 
Det påverkar också vilka kunskapsbehov som beskrivs som viktiga nu (Lindensjö & 
Lundgren, 2005, refererade i Carlsson & von Brömssen 2011, s. 35).   
 
Det finns dock forskare som tycker att man bör vara försiktig då slutsatser dras i 
samband med läromedelsstudier, så att de inte blir för långtgående (Pavlenko & Piller, 
2008, refererade i Lindberg & Sandwall, 2012, s. 465). De anser nämligen att det är 
viktigt att beakta användningen av läromedlen i undervisningen och hur eleverna 
uppfattar innehållet. Dessutom finns det inte så mycket forskning som bevisar 
sambandet mellan fördomsfulla beskrivningar i läromedel och den inverkan det har på 
undervisningen och elevers studieresultat.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskning om läromedel och deras 
skildringar av etnicitet och kultur har påvisat liknande resultat. Det europeiska och det 
västerländska får ofta ta stor plats, medan minoritetsgruppers perspektiv ofta får 
mindre utrymme eller tystas. Det förekommer också att människor delas upp i 
grupperna vi och de. Däremot läggs olika stor vikt vid läromedlens roll i undervisningen 
och deras påverkan på eleverna. Varningar har även framförts om att dra för 
långtgående eller kritiska slutsatser av läromedelsanalyser. 
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5. Metod  
 
En textanalys kan genomföras med både kvantitativa och kvalitativa metoder. För att 
kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningarna i den här uppsatsen föll valet på en 
kombination av kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. 
 
Den kvantitativt inriktade innehållsanalysen och den kvalitativt inriktade 
diskursanalysen valdes för att ge så utförlig kunskap av läroböckernas innehåll som 
möjligt. Det som analysmetoderna har gemensamt är att de ger forskaren möjligheter 
att upptäcka texternas dolda betydelser, som inte säkert framträder vid en vanlig 
genomläsning (Denscombe, 2016).  
 
Metodavsnittet inleds med en redogörelse för innehållsanalys, val av metod och 
analysmodell samt hur den tillämpades i undersökningen. Därefter följer en beskrivning 
av diskursanalys, metodval och analysmodell samt en redogörelse för hur 
diskursanalysen av läroböckerna genomfördes. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
hur de två läroböckerna i studien valdes ut. Dessutom görs en övergripande beskrivning 
av deras struktur och innehåll. 
 
5.1 Kvantitativ innehållsanalys  
 

5.1.1 Val av metod 
 
Innehållsanalysen valdes på grund av dess möjligheter att frambringa kvantitativa mått 
från läroböckernas texter. Vägledande i valet var den första frågeställningen, nämligen 
i vilken utsträckning andra etniciteter och kulturer än svensk förekommer i 
läroböckerna.  
 
Metodvalet grundades i tanken att innehållsanalysen kunde utgöra ett komplement till 
en kvalitativ diskursanalys (se avsnitt 5.2). Metodkombinationen innebär att en mer 
mångsidig undersökning av textmaterialet blir möjlig än om endast en metod används. 
Den data som framkommer genom innehållsanalys befinner sig nämligen inte i någon 
typ av kontext (Denscombe, 2016). Utan den kontext som diskursanalysen bidrar med 
blir analysen således relativt ytlig.  
 
5.1.2 Analysmodell 
 
Innehållsanalysen används i den här studien för att mäta förekomsten av specifika 
företeelser i text. I utformningen av metoden hämtades inspiration från Mattlar (2008), 
som utarbetade en metod för kvantitativ innehållsanalys av läroböcker. Metoden 
anpassades efter den här studiens syften och frågeställningar. Följande 
innehållskategorier valdes ut: 
 

 Svensketniska personnamn 
 Icke svensketniska personnamn 
 Personnamn från Europa/Nordamerika 
 Personnamn från resten av världen 
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Förekomsten av svensketniska respektive icke svensketniska namn ger indikationer på 
vad som ses som betydelsefullt i läroböckerna vad gäller etnicitet och kultur. 
Analysmetoden bidrar även med kunskap om hur väl läroboken speglar etnisk och 
kulturell mångfald. Sett till läroböckernas relation till sin målgrupp är det intressant att 
undersöka innehållet ur det här perspektivet. 
 
Under analysens gång framgick det att många namn hade europeiskt eller 
nordamerikanskt ursprung. Det uppenbarade sig genom kategoriseringen av namnen, 
då många namn var svensketniska och många namn dessutom utgjordes av personer 
från Europa och USA. Flertalet av namnen bestod av välkända personer från 
exempelvis politiken och kultursfären, vilket gjorde att de var omedelbart igenkännbara 
såsom varande från ett specifikt land. I annat fall framgick ursprunget av kontexten i 
texterna. Därför togs beslutet att göra en mer detaljerad analys av namnens ursprung. 
Det ledde till att två nya innehållskategorier lades till: Personnamn från 
Europa/Nordamerika och Personnamn från resten av världen. Analysen gjordes alltså 
med samma data, men ur ett annat perspektiv.  
 
Europa och Nordamerika lades i samma kategori, eftersom dominansen av namn från 
dessa områden var så pass tydlig, vilket antydde en eurocentrism med fokus på 
västvärlden i läroböckerna, såsom beskrivits av Elmeroth (2018) och Bhabha (1999, 
refererad i Wikström, 2009). Därmed blev det även intressant att undersöka hur många 
namn som hade sitt ursprung utanför Europa och Nordamerika, varför kategorin 
Personnamn från resten av världen skapades.  
 
5.1.3 Genomförande  
 
Till att börja med genomfördes en pilotstudie av de två inledande kapitlen i varje 
lärobok. Syftet var att bena ut eventuella svårigheter i kategoriseringen av namnen. 
Efter pilotstudien togs beslutet att registrera varje unikt namn som förekommer i 
läroboken en gång. På så sätt kunde en bild av etnicitet och kultur i läroböckernas 
innehåll skönjas. Att registrera varje unikt namn vid varje tillfälle som det förekom i 
läroboken, bedömdes inte vara lämpligt. Det berodde på att målet var att undersöka 
vilka personer med olika ursprung som får medverka i läroböckernas innehåll. Genom 
sina val av de ingående tidningstexterna, de skönlitterära utdragen och även de 
egenproducerade texterna i läroböckerna väljer läromedelsförfattare och förlag vilka 
personer som får komma till tals i innehållet. Innehållsanalysen bedömdes därmed med 
denna utformning kunna belysa underliggande maktstrukturer, genom att exempelvis 
visa om det är flest personer med svensketniska namn eller icke svensketniska namn 
som medverkar. Eftersom innehållsanalys kombineras med diskursanalys, där 
maktperspektiv är centralt, är en sådan typ av innehållsanalys befogad, eftersom 
innehållsanalysen därmed kan bidra till att klarlägga maktaspekter i innehållet. Att 
registrera varje unikt namn varje gång hade gett en annan typ av resultat, nämligen hur 
ofta ett namn förekommer, men det var alltså inte det som analysen skulle ta fasta på. 
Hur ofta ett namn förekommer eller hur mycket utrymme det får i text betraktat, 
framgår alltså inte av den kvantitativa analysen.  
 
I analysen identifierades de namn som förekommer i löpande text, i övningsuppgifter 
och i bildtexter. Det enda som inte inkluderades var statistiska tabeller, eftersom det 
bedömdes ligga utanför textanalysens område. Namnen som förekommer utgörs av 
både nu levande eller historiska personer samt fiktiva karaktärer från exempelvis 
skönlitterära texter. 
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De namn som tillhör svensketnisk namnkultur sorterades i kategorin svensketnisk. 
Namn som inte tillhör svensketnisk namnkultur kategoriserades som icke 
svensketniska. Det var inte alltid omedelbart självklart vilken kategori ett visst namn 
skulle sorteras i, eftersom olika namn kan finnas representerade världen över. Det 
aktualiserades i ett fall där kontexten inte angav något annat än att personen som 
medverkade i texten talade spanska och hade ett spanskt namn. Namnet 
kategoriserades till slut som icke svensketniskt och lades även i kategorin Personnamn 
från Europa/Nordamerika. Den senare kategoriseringen är dock inte självklar, 
eftersom namnet lika gärna skulle kunna tillhöra en person med ursprung i Sydamerika. 
Det medför att kategorisering av det namnet är osäker. 
 
Det fanns andra fall där kodningen av ett namn var svår att genomföra på grund av att 
det textsammanhang som det befann sig i inte gav ledtrådar till dess ursprung. I dessa 
fall har namnen i sig fått avgöra kategoriseringen. Det handlar endast om ett fåtal namn 
i hela innehållsanalysen. Det skedde genom att jag sökte på namnet för att kunna göra 
en uppskattning av dess ursprung. Som exempel kan ges det fiktiva namnet Roya, som 
kategoriserades som icke svensketniskt och där sökningar efter namnet antydde ett 
iranskt/persiskt ursprung. Det är alltså ytterligare en punkt där kategoriseringarnas 
tillförlitlighet kan ifrågasättas, eftersom jag inte med absolut säkerhet kan säga att 
kategoriseringarna är korrekta. Däremot kan förhoppningsvis beskrivningen av dessa 
tveksamma fall låta läsaren skapa sig en uppfattning om hur kategoriseringarna har gått 
till och även ha det i åtanke när de läser om resultaten av innehållsanalysen.  
 
Det faktum att läroböckerna till stor del består av genuina tidningsartiklar och 
skönlitteratur, underlättade kategoriseringarna av de övriga namnen i läroböckerna. 
Avgörande i kategoriseringarna var alltså de kontexter i vilka namnen befann sig. 
Ursprunget avgjordes därmed oftast utifrån beskrivningar av personerna/namnen i 
lärobokstexterna. Det gäller både nu levande personer och fiktiva karaktärer. Som 
exempel kan ges en författare med iranskt ursprung, som skrivit en roman om en iransk 
familj. Dessutom utgörs många av namnen av välkända historiska eller nu levande 
personer, som det var möjligt att undersöka närmare. Det skedde genom sökningar 
efter personerna/namnen på internet. Det handlade till exempel om författare, politiker 
och olika historiska personligheter. Som exempel kan ges Drottning Kristina och 
Charles Dickens.  
 
Personnamn från Europa/Nordamerika och personnamn från resten av världen 
kategoriserades på samma sätt som de svensketniska och icke svensketniska med hjälp 
av kontexten i de texter de befann sig samt genom sökningar efter personerna på 
internet. Exempel på det är författaren Suzanne Collins från USA, upptäcktsresanden 
Fridtjof Nansen från Norge och författaren Petina Gappah från Zimbabwe. Där lades 
de två första i kategorin Personnamn från Europa/Nordamerika och det senare i 
kategorin Personnamn från resten av världen. Personnamn från Nordamerika kan ses 
som en potentiellt svårdefinierad kategori, eftersom USA och Kanada präglas av en 
stor etnisk och kulturell mångfald samt att befolkningen genom historien har byggts 
upp av invandrare. Kategoriseringen av namn i denna grupp blev dock inte så svår som 
väntat i och med att de namn som förekom utgjordes av välkända amerikaner, såsom 
exempelvis John F. Kennedy och Elvis Presley. Det handlade alltså inte om personer 
som nyligen hade invandrat till landet, vilket hade kunnat försvåra kategoriseringarna 
på grund av att namnens/personernas ursprung var svårdefinierbara.  
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5.2 Diskursanalys  
 

5.2.1 Val av metod 
 
Diskursanalys kan beskrivas som sätt att undersöka samhällsfenomen med fokus på 
och utgångspunkt i språket. Språket och dess förmåga att forma verkligheten är centralt 
i diskursanalys (Bergström & Boréus, 2012). Fokus för diskursanalysen är vad språket 
gör och inte så mycket vad som uttrycks bokstavligt (Denscombe, 2018).  
 
Målet med diskursanalysen i den här studien är att undersöka vilka diskurser om 
flerspråkighet, etnicitet och kultur som SVA-läroböckerna innehåller (se frågeställning 
2). Analysen av läroböckerna har som syfte att undersöka det som texterna tydligt 
uttrycker och det som är outtalat. Diskursanalys föreföll därför vara ett lämpligt 
metodval, eftersom den erbjuder möjligheter att ”gå under ytan” på texterna. 
Avgörande i metodvalet var också att diskursanalys bedömdes kunna ge svar på vilka 
förväntningar som finns på målgruppen (se frågeställning 4). Det kan vara svårt att 
svara på utan en undersökning av underliggande betydelser i texten. 
 
Vidare är läroböcker relevanta för en diskursanalys, eftersom metoden kan säga något 
om böckernas syn på flerspråkighet, etnicitet och kultur. De här begreppen kan kopplas 
till frågor om makt, vilket är centralt i diskursanalys.  
 
Centralt är också den möjlighet som metoden ger att koppla diskurserna till den kontext 
som läroböckerna befinner sig i. Tolkningar av dolda betydelser i diskursanalys utgår 
både från forskarens egen kunskap och existerande kunskap om till exempel politik och 
samhälle (Denscombe, 2016). Den kontext i vilken läroböckerna befinner sig är således 
betydelsefull för analysen (Bergström & Boréus, 2012). En av målsättningarna med 
studien är att undersöka hur diskurserna förhåller sig till målgruppen andraspråkselever 
på gymnasiet (se frågeställning 3), vilket kan ses som en del av läroböckernas kontext. 
 
5.2.2 Analysmodell 
 
I den här studien har inspiration till analysmodellen hämtats från Bergström & Boréus 
(2012), Denscombe (2016) och Winther Jørgensen & Phillips (2000). Analysmodellen 
utformades på följande sätt:  
 

 Utförlig närläsning av de valda läroböckerna i sin helhet, eftersom diskursanalys 
lägger starkt fokus på språket.  

 Definition av nyckelord och teman av betydelse för de diskurser som är av 
intresse för studien, följt av identifiering av dessa i texterna. 

 Undersökning av de sammanhang i vilka nyckelord/teman befinner sig.   
 Kodning av textutdrag där nyckelord/teman befinner sig. 

 
Denscombe (2016) ger exempel på frågor som kan vara passande att ställa i samband 
med att en diskursanalys genomförs. Frågorna har förändrats något för att passa den 
här studiens syfte. De lyder:  
 

 Går det att skönja några teman i hur flerspråkighet, etnicitet och kultur 
beskrivs?  
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 Hur definieras och beskrivs människor som har annan etnicitet och kultur än 
svensk?  

 Hur definieras och beskrivs människor med svensk etnicitet och kultur? 
 Vems version av verkligheten skildras i texten, det vill säga vem får uttala sig? 

 
En förståelse för diskursernas huvudinnehåll och deras gränser kan skönjas genom att 
undersöka de begränsningar som finns för vad som går att uttala och av vem (Börjesson 
& Palmblad, 2007).  
 
5.2.3 Genomförande 
 
Först skapades ett kodschema med kategorierna textutdrag, sidnummer, 
nyckelord/tema, texttyp och kommentar (se utdrag i bilaga). Ett antal nyckelord/teman 
togs fram, som till exempel flerspråkighet, etnicitet, kultur, svensk, invandrare och 
språk. Därefter inleddes läsningen av läroboken. Textutdrag togs ut där utvalda 
nyckelord/teman påträffades och de lades in i kodschemat. Syftet var att få ett 
överblickbart material som det skulle vara enkelt att gå fram och tillbaka i många gånger. 
Efter att kodningen hade avslutats påbörjades arbetet med att finna gemensamma 
teman och formuleringar i boken. Analysprocessen bestod av ett upprepat läsande av 
olika texter och utdrag för att kunna binda samman utsagor med varandra och hitta 
gemensamma drag eller motsägelser.  
 
De frågor som har beskrivits i analysmodellen (se avsnitt 5.2.2) var till stor hjälp i 
försöken att ta sig fram till de underförstådda betydelserna i språket. Undersökningar 
av ordvalen i textutdragen samt med vilken säkerhet en utsaga framfördes, bidrog också 
till tolkningen av innehållet. När så diskurser började att framträda, beaktades vems 
version av verkligheten som skildrades (se 5.2.2), för att få syn på bakomliggande 
maktförhållanden. Det innebar en granskning av vilka som får uttala sig i den aktuella 
texten och vem som har skrivit den. Det här ansågs så pass viktigt att det redovisas som 
underrubriker till varje diskurs, då de redogörs för i kapitel 6. Frågorna om hur 
människor med annan etnicitet och kultur än svensk samt hur människor med svensk 
etnicitet och kultur beskrivs (se 5.2.2) utgör underrubriker till de diskurser som rör 
etnicitet och kultur som redovisas i kapitel 6.  
 
Eftersom frågeställning 2 (vilka diskurser som läroböckerna innehåller) är bred till sin 
natur fanns det en öppenhet för att upptäcka andra teman än de förväntade.  
 
 
5.3 Urval och avgränsningar 
 
I början av urvalsprocessen togs beslutet att inrikta studien på läroböcker i svenska som 
andraspråk för gymnasieskolan. Därefter togs ett antal urvalskriterier fram. Jag 
beslutade att använda två olika läroböcker för att bredda studien och skapa möjligheter 
till jämförelser. En analys av två böcker verkade genomförbart med hänsyn till 
uppsatsarbetets tidsramar. 
 
För att undersökningen skulle ge kunskap om läroböcker som faktiskt används i 
dagsläget, sökte jag efter de mest sålda böckerna i ämnet på Adlibris hemsida. Det är 
en av Nordens största internetbutiker med ett stort bokutbud. Det var det mest 
effektiva sättet att få fram lämpligt material, eftersom jag inte kunde undersöka vilka 
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läroböcker som är vanliga i SVA-undervisning. Det går inte att säga med säkerhet att 
så är fallet med de utvalda läroböckerna, men de verkar vara populära läroböcker för 
målgruppen.  
 
Därefter sammanställdes en lista med läroböcker som uppfyllde urvalskriterierna. I 
valet av läroböcker tog jag hänsyn till att innehållet skulle vara någorlunda jämförbart 
vad gäller texttyper samt vad gäller förhållandet mellan löpande text och elevuppgifter. 
Syftet var att jämförelser mellan läroböckerna skulle bli så tydliga som möjligt. Alla 
böcker höll sig inom ett sidspann på cirka 300–400 sidor. På så sätt kunde en viss 
snedvridning av resultatet undvikas, som kan uppstå om en bok är mycket längre än 
den andra.  
 
Valet föll på titlarna Språkporten: Svenska som andraspråk 1 2 3 och Kontext: Svenska som 
andraspråk 2-3. De två läroböckerna uppfyllde de urvalskriterier som hade fastställts och 
täckte så långt det var möjligt samma SVA-kurser.  
 
5.3.1 Material – Kontext: Svenska som andraspråk 2-3 
 
Kontext: Svenska som andraspråk 2-3 (hädanefter endast Kontext) är skriven av Eva 
Hedencrona och Karin Smed-Gerdin. Boken gavs ut år 2014 av förlaget 
Studentlitteratur och täcker det centrala innehållet i ämnesplanen för kurserna 2 och 3 
i svenska som andraspråk på gymnasienivå. 
 
Innehållet i Kontext består av texter från tidskrifter, dagstidningar samt utdrag ur böcker. 
Läromedelsförfattarna har själva skrivit delar av innehållet. Innehållet ska vara anpassat 
till sin målgrupp, eftersom enligt Studentlitteratur ”Stor omsorg har lagts vid att hitta 
texter som både passar andraspråkselever, är engagerande och stämmer in i respektive 
kapitel.” (Studentlitteratur, u.å.). Texterna varvas med övningar av olika slag.  
 
Boken inleds med ett kapitel om inlärningsstrategier. Därefter följer 15 kapitel som 
behandlar språk, genrer, referatteknik, retorik, vetenskapligt skrivande och 
skönlitteratur av män och kvinnor från olika kulturer med mera. Läroboken avlutas 
med språkråd och ett grammatikavsnitt.  
 
Boken är 375 sidor lång. De ingående tidningstexternas omfång och längden på 
utdragen ur de skönlitterära texterna varierar mellan cirka 2–4 sidor. Texterna som är 
skrivna av läroboksförfattarna inleder kapitlen och befinner sig även mellan 
tidningstexterna och de skönlitterära utdragen. De varierar i längd på mellan 1–6 sidor 
och tar upp fakta som utgör grunden för ämnet i varje kapitel. Efter varje tidningstext 
och skönlitterärt utdrag finns tillhörande text- och reflektionsfrågor. Vissa av texterna 
har också tillhörande uppgifter som behandlar ord som har förekommit i dem. Tanken 
är synbarligen att läsningen ska följas upp av de här uppgifterna. Enligt texten på 
bokens baksida ska läroboken förbereda eleven för att använda språket i många olika 
situationer.  
 
5.3.2 Material – Språkporten: Svenska som andraspråk 1 2 3 
 
Språkporten: Svenska som andraspråk 1 2 3 (hädanefter endast Språkporten) är skriven av 
Monika Åström och gavs ut år 2018 av förlaget Studentlitteratur. Dess målgrupper är 
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andraspråkselever på gymnasiet och vuxenutbildningen samt universitetsstuderande. På 
gymnasienivå är boken ämnad för kurserna 1, 2 och 3 i svenska som andraspråk. 
 
Innehållet består till stor del av riktiga tidningsartiklar. Enligt bokens förord valdes 
texterna ut för att ”…väcka intresse och leda till vidare diskussion och till jämförelse 
mellan kulturer.” (Åström, 2018, Till eleven). Läromedelsförfattaren själv står också 
bakom en ansenlig mängd av texterna i boken. 
 
Läroboken består av ett inledande resurskapitel om genrer, textanalys och skrivande 
med mera. Det följs av åtta kapitel som behandlar språk, typiskt svenskt, familjen, 
kommunikation och resor med mera.  
 
Boken är 448 sidor lång. De ingående tidningstexterna är cirka 1–5 sidor långa, medan 
de skönlitterära utdragen som förekommer är cirka 3–9 sidor långa. 
Läroboksförfattarens texter varierar mellan 1–4 sidor i längd. De behandlar antingen 
fakta som utgör grunden för kapitlet i fråga eller olika historiska personligheter.  
 
Texterna i läroboken åtföljs av övningsuppgifter kring ord och uttryck som har 
förekommit i dem. Diskussionsfrågor och uppgifter som behandlar ordbildning och 
skrivande förekommer i många kapitel. Till varje kapitel finns även en hörövning och 
grammatikuppgifter. Enligt bokens baksida ska eleverna förbättra sin läsförståelse 
genom att arbeta med boken, så att de därefter ska kunna läsa dagstidningar och 
sakprosa.  
 
 
5.4 Forskningsetiska överväganden 
 
De etiska övervägandena som är relevanta för den här studien gäller främst 
forskningsfrågorna och deras betydelse för samhället och för enskilda människor (Patel 
& Davidson, 2011). Syftet i den här studien är att undersöka flerspråkighet, etnicitet 
och kultur i två läroböcker i svenska som andraspråk. En grupp som kan ha nytta av 
undersökningen är andraspråkseleverna själva, men också lärare och andra som är 
intresserade av innehållet i läroböcker. 
 
Datakällorna i studien består av två textdokument. Studien involverar inte människor, 
vilket gör att vissa etiska krav inte är relevanta att överväga. Det handlar om 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som 
samtliga berör forskning kring enskilda individer (Patel & Davidson, 2011) 
 
 
6. Resultat och analys 
 
Följande kapitel inleds med resultaten av innehållsanalysen (se 6.1), som svarar på i 
vilken utsträckning andra etniciteter och kulturer än svensk förekommer i läroböckerna 
(se frågeställning 1). Det svensketniska ställs mot det icke svensketniska, för att 
undersöka om läroböckerna kännetecknas av etnisk och kulturell homogenitet eller 
heterogenitet. Dessutom undersöks fördelningen av personnamn mellan 
Europa/Nordamerika och resten av världen. Därefter följer resultaten av 
diskursanalysen (se 6.2), som svarar på frågeställningarna 2, 3 och 4.   
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6.1 Kvantitativ innehållsanalys  
 
I läroboken Kontext utgör de svensketniska personnamnen lite mer än hälften av det 
totala antalet personnamn som förekommer (51 %). De icke svensketniska namnen 
utgör således en nästan lika stor andel (49 %). Däremot visar en mer detaljerad 
granskning att endast cirka en fjärdedel av de icke svensketniska namnen hör hemma 
utanför Europa och Nordamerika (33 av 142). Den skeva fördelningen blir tydligare 
vid en total sammanställning av data: 88,5 procent av namnen som förekommer i 
läroboken har sitt ursprung i Europa eller Nordamerika (Sverige inräknat). Endast 11,5 
procent har sitt ursprung i resten av världen.  
 
I Språkporten finns liknande drag som i Kontext, men här är de mer uttalade. De 
svensketniska personnamnen utgör 60 procent av namnen i läroboken. Därmed utgör 
resterande 40 procent icke svensketniska namn. Endast 17 av de 112 icke svensketniska 
namnen har sitt ursprung utanför Europa och Nordamerika.  
 
Sammantaget kan det konstateras att även Språkporten visar en stark dominans till fördel 
för Europa och Nordamerika när det gäller de namn som förekommer. Analysen visar 
nämligen att hela 94 procent av namnen har sitt ursprung där. Det lämnar endast 6 
procent till resten av världen.  
 
Figur 1 nedan visar fördelningen mellan svensketniska och icke svensketniska 
personnamn i de båda läroböckerna i absoluta tal. 
 
 

 
Figur 1. Antalet svensketniska och icke svensketniska personnamn i respektive lärobok. 
 
 
I figur 2 nedan visas fördelningen mellan personnamn från Europa/Nordamerika och 
personnamn från resten av världen i absoluta tal. De svensketniska namnen är 
inräknade i kategorin Europa/Nordamerika. 
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Figur 2. Antalet personnamn per ursprung i respektive lärobok.  
 
 
6.1.1 Kategorin Personnamn från resten av världen 
 
I Kontext såg fördelningen i geografiska områden/länder ut på följande sätt, bland de 
33 namn som registrerades i kategorin Personnamn från resten av världen: 
 
Iran/persiskt  13  
Arabvärlden  8  
Zimbabwe  5  
Kina  2  
Guam  1  
Sydafrika  1 
Israel  1  
Australien  1  
Brasilien  1  
 
De 17 namn som registrerades i kategorin Personnamn från resten av världen i 
Språkporten, fördelade sig på följande geografiska områden/länder: 
 
Arabvärlden  6 
Iran/persiskt  4  
Indien  2 
Sydafrika  1 
Turkiet  1 
Japan  1 
Martinique  1 
Går ej  
att avgöra  1 
 
 

263 255

17
33

Språkporten Kontext

Antal personnamn per ursprung

Europa/Nordamerika Resten av världen



 

22 
 

Båda läroböckerna visar på en koncentration av namn från Iran och arabvärlden. I 
Kontext beror fördelningen på att det förekommer flera utdrag ur romaner av samma 
författare, där karaktärerna har iranska namn. I Språkporten kommer de arabiska namnen 
från olika källor och består av både fiktiva karaktärer och verkliga personer.  
 
Sammanfattningsvis framgår det tydligt av den kvantitativa analysen att det finns ett 
fokus på Sverige i de båda läroböckerna. Majoriteten av namnen är svensketniska namn, 
vilket visar att böckerna lägger stor betydelse vid svenskar. Analysen visar också att det 
finns en stark övervikt av namn från Europa och Nordamerika. Den etniska och 
kulturella homogeniteten är uppenbar sedd ur det kvantitativa perspektivet. 
 
 
6.2 Diskursanalys av Kontext 
 
I följande avsnitt beskrivs resultaten av diskursanalysen av läroboken Kontext. Avsnittet 
består av redogörelser av de diskurser om flerspråkighet, etnicitet och kultur som 
förekommer i läroboken (se frågeställning 2) samt deras respektive förhållanden till 
målgruppen andraspråkselever på gymnasiet (se frågeställning 3). I Kontext har två olika 
diskurser framträtt genom analysen, en för flerspråkighet (se 6.2.1) och en för etnicitet 
och kultur (se 6.2.3). Diskurserna synliggörs med hjälp av textutdrag ur läroboken. 
Därefter följer en genomgång av de förväntningar på målgruppen som förekommer i 
läroboken (se frågeställning 4). 
 
6.2.1 Diskursen om flerspråkighet som resurs  
 
I läroboken Kontext framställs flerspråkighet som något fördelaktigt. Det här 
återkommande temat står att finna i flertalet texter i läroboken. Följande exempel är 
hämtade ur olika delar av läroboken: ”Vi har hemma hos oss från början varit noga 
med tvåspråkigheten. Finskan är en lika stor del av barnens kultur, identitet och arv 
som svenskan” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014, s. 320). ”Vi kan konstatera att 
språkkunskaper är viktiga även i framtiden.” (ibid. s. 141). ”Folk som pratar flera språk 
hänger ofta med på ett annat sätt.” (ibid. s. 276). I en av texterna uttalar sig en mamma 
om flerspråkighet: ”Christina Herrera är glad att hennes barn har tillgång till flera språk. 
Hon tror att det ger en tankemässig flexibilitet även bortom språket.” (ibid. s. 277).  
 
Eventuella nackdelar förknippade med flerspråkighet får mycket litet utrymme ”Ibland 
framställs flerspråkigheten som ett problem – tänk att stackars Hildur inte kan göra sig 
riktigt förstådd på svenska vårdcentraler. I själva verket är den naturligtvis en rikedom” 
(Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014, s. 42).  
 
På det här sättet framträder diskursen om flerspråkighet som resurs. Talet om 
flerspråkighet som en tillgång för individen och samhället, vilket bland annat 
konstateras i ämnesplanen för SVA (Skolverket u.å.b) och inom andraspråksforskning, 
går igen i läroboken. Därmed finns fog för att säga att läroboken ligger ”i ”mittfåran” 
för sin egen tids diskursiva ramar” (Nordgren, 2011, s. 141), då i stort sett inga avsteg 
från diskursen görs. I början av varje kapitel gör läroboksförfattarna dessutom 
hänvisningar till det centrala innehållet i ämnesplanen för SVA (ibid.), vilket förstärker 
kopplingen till en officiell diskurs om flerspråkighet. Det är alltså den som även sätter 
ramarna för vad som kan sägas om flerspråkighet i Kontext (Bergström & Boréus, 2012).  
 



 

23 
 

Den positiva diskursen om flerspråkighet kan sättas i kontrast till problem som de 
nationella minoriteterna har ställts inför och som lyfts fram i boken, exempelvis i 
följande utdrag ur romanen Populärmusik från Vittula: ”Vi bröt på finska utan att vara 
finnar, vi bröt på svenska utan att vara svenskar. Vi var ingenting” (Hedencrona & 
Smed-Gerdin, 2014, s. 235). I en text om romani beskrivs historisk tvångsassimilering 
och slaveri som orsak till att många romer i Rumänien inte talar romani idag. För 
finskans del beskrivs svårigheter med att få tillgång till den modersmålsundervisning 
som de flerspråkiga barnen har rätt till. Det är dock inte flerspråkighetens värde som 
ifrågasätts, utan det är den diskriminering och åsidosatthet som de nationella 
minoriteterna har utsatts för som lyfts fram.  
 
Samtidigt som Sveriges nationella minoritetsspråk tar plats i kapitlet ”Sveriges olika 
språk”, tonas den övriga flerspråkigheten som finns i landet ned. Kapitlet innehåller 
flera längre texter om de nationella minoritetsspråken meänkieli, romani chib och 
svenskt teckenspråk. Dessutom behandlas olika svenska dialekter. Därefter följer ett 
stycke på cirka en halv sida med rubriken ”Man talar även andra språk i Sverige”. Texten 
beskriver kortfattat hur stor invandringen till Sverige är per år, hur många som har ett 
annat modersmål än svenska samt vilka de största av de här språken är. Pronomenet 
man i textens rubrik ger den en opersonlig prägel. Textstyckets begränsade längd och 
det faktum att det inte åtföljs av en text, där en talare av ett invandrarspråk får berätta 
om sitt språk, gör att invandrarspråken framstår som mindre viktiga än de nationella 
minoritetsspråken. 
 
6.2.1.1 Vems version av verkligheten skildras? 
 
Den rådande diskursen framträder även genom en undersökning av vad som går att 
uttala och av vem (Börjesson & Palmblad, 2007). Såväl läroboksförfattarna som 
författare av tidningsartiklar i läroboken och flerspråkiga individer som medverkar i 
texterna, uttrycker samma positiva inställning till flerspråkighet. Det bidrar till att en 
samstämmig syn på flerspråkighet formas och reproduceras. Det uttrycks ofta med 
säkerhet i ordvalen, som naturligtvis, konstatera och är (se textutdrag ovan i 6.2.1). Att 
flerspråkighet skulle vara något negativt eller problematiskt är omöjligt att uttala och 
det ligger därmed utanför denna diskurs. Således framträder gränsen för diskursen 
tydligt (Börjesson & Palmblad, 2007). 
 
6.2.2 Diskursens förhållande till målgruppen andraspråkselever 
 
Talet om flerspråkighet som resurs i läroboken har en positiv koppling till målgruppen, 
eftersom det kan verka som en bekräftelse av elevernas identiteter som flerspråkiga 
individer. Att anknyta till elevers flerspråkighet i innehållet kan leda till att eleverna 
satsar mer på skolarbetet (Cummins, 2017; Cummins & Early, 2011, refererade i 
Axelsson, 2013, s. 549).  
 
Invandrares flerspråkighet tonas dock delvis ner till förmån för talarna av de nationella 
minoritetsspråken. Det visar på en viss skevhet i valet av innehåll i förhållande till 
lärobokens målgrupp, eftersom de flesta SVA-elever inte är talare av de nationella 
minoritetsspråken. Läroboken inkluderar därmed inte andraspråkselevers språkliga 
erfarenheter och kunskaper i någon större utsträckning då de olika språken i Sverige 
beskrivs. 
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6.2.3 Vi och dom-diskurs 
 
I Kontext finns även tendenser till en vi och dom-diskurs, även om den inte är 
genomgående i hela läroboken. En bild av lärobokens syn på etnicitet och kultur kan 
skönjas genom att undersöka vad som sägs om olika grupper och var gränserna mellan 
grupperna dras. I den kvantitativa analysen framkom att Kontext hade en viss övervikt 
av svensketniska namn gentemot icke svensketniska, samt att en majoritet av alla namn 
i läroboken hade europeiskt eller nordamerikanskt ursprung. Det framkom också att 
det är ett jämförelsevis litet antal namn med andra etniciteter än dessa som omnämns i 
boken. På grund av det blir det som sägs om dem desto betydelsefullare. Dessutom är 
det meningsfullt att se vad som sägs om det svensketniska, vilket det här avsnittet inleds 
med. 
 
6.2.3.1 Skildringar av det svenska 
 
Svenskar och svenskhet beskrivs i många olika texter i läroboken. En bild som 
framkommer är att svenskar längtar efter gemenskap. Det framställs delvis ironiskt i en 
text om ett ytligt par, som har det perfekta köket med alla köksprylar i världen, men 
som aldrig lagar någon mat i det eller har tid att bjuda dit sina vänner. Temat förstärks 
i en text om kollektivboende och genom textförfattarens längtan till ett sådant liv. 
Ytterligare bevis finns i ett utdrag ur romanen En man som heter Ove, där huvudkaraktären 
beskrivs som en ensam svensk man som har förlorat livsgnistan. Hans granne, en 
invandrad kvinna, försöker bryta hans isolering. Samma tema återkommer igen, då en 
del stereotypa bilder av Sverige radas upp i texten ”Vad betyder språket”. Där beskrivs 
Sverige såsom varande ett land där ensamhet, mörker, Jantelagen och midsommar 
finns.  
 
Det svenska och det ickesvenska ställs mot varandra på olika sätt. Stereotypa bilder av 
svenskhet och spansk etnicitet framkommer i texten ”Spansk förtvivlan i den svenska 
sommarnatten”. Där skildrar en svensk författare en spansk mans fascination över den 
exotiskt ljusa sommarkvällen och hans förhoppningar om att få träffa vackra svenska 
flickor, samtidigt som mannen kör för fort och får böter och ständigt kommer för sent 
för att hinna äta då svenskarna äter.  
 
Den svenska etniciteten ställs även på andra ställen mot den icke svensketniska, som i 
en kort text om kulturskillnader. ”När vi diskuterar på svenska är det viktigt att visa att 
man respekterar andras åsikter och bekräftar dem …. Diskussioner leder sällan till 
öppen konflikt. I andra kulturer kan man, för en person uppväxt i den svenska kulturen, 
förefalla mer aggressiv i diskussioner och det kan verka som om man hårdare 
argumenterar för sina idéer.” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014, s. 128). Här utgår 
läroboken tydligt från det som framställs som svenska normer och ställer det i kontrast 
till de andra, alltså kulturer som inte är svenska. Bilden som framträder av svenskar är 
att de är konfliktundvikande, respektfulla människor som ger andra bekräftelse.  
 
Textutdraget säger också något om föreställningar om personer med annan kultur än 
svensk. Med ord som aggressiv och hårdare skapas en bild av andra kulturer såsom 
motsatsen till det svenska respektfulla och bekräftande. Det är en generaliserande bild 
som ges. Dessutom specificeras inte vilka kulturer som avses, vilket skapar intrycket av 
att texten kan tänkas tala om lärobokens målgrupp eller möjligtvis vilka invandrare som 
helst. Respekt för andra i diskussioner framställs som något okänt för läsaren, nästan 
som något målgruppen inte förväntas känna till. 
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Det finns fler exempel på när texterna tydligt utgår från ett svenskt eller västerländskt 
perspektiv. Bland annat nämns att ”Det finns fler människor som har mandarin än 
engelska som modersmål, och ändå är det engelska vi i första hand lär oss i skolan.” 
(Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014, s. 37). I en text skriven av en amerikansk författare 
nämns ”Vårt tabu mot att äta hundar säger en del om hundar och en del om oss.” (ibid. 
s. 131). De två yttrandena är formulerade på sådana sätt att de blir till antaganden om 
att läsaren tillhör en västerländsk kultur.  
 
Vidare konstateras i en text om svenskans ställning i världen att ”En normalbildad 
svensk har förstås hört mer talas om de riktiga bjässarna än knattespråken.” 
(Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014, s. 37). Det säger något om vem svensken antas 
vara, alltså någon som vet mer om stora världsspråk än språk med få talare. Genom en 
sådan formulering utesluts de personer som vet mer om knattespråken från gruppen 
normalbildad svensk, till exempel talarna av sådana språk. Konstaterandet framförs 
med stor säkerhet genom ordet förstås. 
 
Det finns också tendenser till att se flerspråkighet som skild från svenskhet, som i 
följande textutdrag: ”Vi är nog många som suttit på en buss och fascinerat spetsat 
öronen åt samtal där flerspråkiga medpassagerare smidigt kastar sig mellan olika språk. 
Mitt i flödet av ett språk man inte begriper dyker det plötsligt upp ett ord eller en hel 
mening på svenska” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014, s. 264). Användningen av 
ordet vi antyder en gränsdragning mellan vi-gruppen, alltså svensk och icke flerspråkig, 
och de-gruppen, som är flerspråkig. Ordet fascinerat antyder en beundran för något som 
vi-gruppen inte kan eller som den står utanför.  
 
6.2.3.2 Skildringar av det icke svenska 
 
Läroboken innehåller såväl dikter som utdrag ur litteratur från andra kulturer än den 
svenska. Värt att notera är utdrag ur romanen Kalla det vad fan du vill, där huvudpersonen 
beskriver de fördomar han möter i Sverige på grund av sin etnicitet och förmodade 
kultur och identitet som andra generationens invandrare. Det görs också referenser till 
arbetslivsrelaterad diskriminering i ett utdrag ur romanen Skitliv, där det beskrivs hur 
en flicka med ett svenskklingande namn får jobb direkt, medan huvudpersonen får 
kämpa för att bli anställd på grund av sitt utländska namn. I ett utdrag ur romanen 
Populärmusik från Vittula beskrivs hur södra Sverige dominerade över de norra delarna 
av landet och hur tornedalingarna underordnades och sågs som obetydliga i svensk 
historia.  
 
I läroboken nämns också ett antal länder och nationaliteter. De gånger afrikanska 
nationer får ta plats är det dels i form av en 3000 år gammal egyptisk kärleksdikt, dels i 
en text om att äta hundkött, där det kortfattat uppges att köttet äts som afrodisiakum i 
Nigeria. I ett utdrag ur romanen Sorgesång för Easterly, beskrivs hur samhället hanterar 
följderna av AIDS-epidemin i Zimbabwe. Här finns det en brist på olika perspektiv och 
en mångfald av röster om Afrika.  
 
Samtidigt som ett flertal kulturer, etniciteter och nationer skildras i periferin, får 
litteratur skriven av en författare med rötterna i Iran relativt mycket utrymme. Det finns 
tre utdrag ur två av hennes romaner och en intervju med författaren själv. Fokuseringen 
på Iran förklaras eller diskuteras inte av läromedelsförfattarna.  
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6.2.3.3 Vems version av verkligheten skildras? 
 
Av vi och dom-diskursen följer att det ofta är de som tillhör vi-gruppen som får uttala 
sig. Det är tydligt i de exempel som getts ovan i avsnitt 6.2.3.1. Däremot finns det även 
ett flertal exempel på motsatsen i boken, då de berörda själva får berätta om sin etnicitet 
och kultur samt sina erfarenheter (se 6.2.3.2). Läroboken kan därmed sägas ge utrymme 
för fler röster än enbart vi-gruppens.  
 
6.2.4 Diskursens förhållande till målgruppen andraspråkselever 
 
I läroboken sätts ibland svensk etnicitet och kultur upp som en norm vilken andra 
etniciteter och kulturer kontrasteras mot. Därmed finns det en risk för att det som inte 
passar in i den svenska normen ses som bristfälligt. Läroboken utgår alltså delvis från 
ett svenskt perspektiv, vilket kan göra att målgruppen får svårt att känna igen sig i delar 
av innehållet (Elmeroth, 2018). 
 
Det här kan exemplifieras av att Afghanistan nämns vid två tillfällen i Kontext. Vid båda 
tillfällena är kopplingen till krig tydlig. Den första skildringen av landet som ges är: ”I 
ett flyktingläger i Afghanistan där medicinerna inte räcker.” (Hedencrona & Smed-
Gerdin, 2014, s. 289). Det kommer från ett minnestal över Anna Lindh. I ett tal av 
USA:s president Barack Obama konstateras att ”Medan vi står här i natt vet vi att 
modiga amerikaner vaknar upp i öknarna i Irak och de afghanska bergen för att riskera 
sina liv för oss” (ibid. s. 295).  
 
Det är således endast en bild av landet, som det krigshärjade, som får ta plats i 
läroboken, vilket är en ensidig skildring. Med tanke på den stora invandringen av 
afghanska barn och unga till Sverige (Raneke, 2013; SCB, 2017), varav en del nu går i 
svensk gymnasieskola, framstår det som onyanserat att landet endast beskrivs ur 
svenska och amerikanska perspektiv. 
 
6.2.5 Förväntningar på målgruppen  
 
Samtidigt som läroboken innehåller en del stereotypa föreställningar om andra kulturer 
och etniciteter än den svenska, sätts det i boken upp höga förväntningar på målgruppen 
vad gäller framtida utbildning och jobb. Positivitet kring arbete och utbildning uttrycks 
på flera sätt. Det sägs explicit i de texter som läromedelsförfattarna själva har skrivit, 
som exempelvis: ”…många med dig har tänkt sig att studera vidare på universitet eller 
högskola” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2014, s. 328) och ”Konsten att kunna 
informera, utreda och argumentera kommer du definitivt ha nytta av i ditt framtida 
yrkesliv.” (ibid, s. 125). Det uttrycks även mer indirekt riktat till målgruppen i korta 
exempelmeningar, där olika språkliga begrepp presenteras: ”Efter gymnasiet ska jag 
börja jobba” (ibid. s. 362) och i ”Att arbeta på ett stort företag är mycket stimulerande, 
eftersom man erbjuds många nya utmaningar och det finns utvecklings- och 
forskningspengar att söka.” (ibid. s. 362) samt i ”Hipp, hipp, hurra! jag fick jobbet.” 
(ibid, s. 363). 
 
Till förväntningar på målgruppen kan också kopplas hur invandrade kvinnor och män 
framställs. I läroboken medverkar tre kvinnor som alla har invandrat till Sverige. Av 
texterna framgår att de bland annat är framgångsrika författare, som har överkommit 
svårigheter i livet och har lyckats i det svenska samhället. Medverkar gör även en 
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framgångsrik manlig författare och en ung manlig fotbollsspelare, som numera är proffs 
i en utländsk liga. De kan utgöra positiva förebilder för lärobokens målgrupp. 
 
6.2.6 Sammanfattning 
 
I läroboken Kontext har en tydlig diskurs identifierats. Den kallas här för diskursen om 
flerspråkighet som resurs. Det finns också tendenser i läroboken till en vi och dom-
diskurs, även om diskursen inte är tydligt genomgående i hela boken. Det finns flera 
exempel på när det svenska vi ställs mot det icke svenska de, vilket är tecken på 
andrafiering och etnocentrism. Dessutom finns det exempel på att man i texterna 
förutsätter att läsaren tillhör en västerländsk eller svensk kultur/etnicitet.  
 
Beskrivningarna av andra människor med annan etnicitet eller kultur än svensk är i vissa 
fall stereotypiserande eller ensidiga, men samma sak kan i vissa fall sägas om 
skildringarna av svensk etnicitet och kultur.  
 
Det faktum att vissa etniciteters, kulturers eller nationaliteters medverkan är mycket 
begränsad gör att skildringarna av dem blir ensidiga och begränsade. 
 
Förväntningarna på målgruppen är höga vad gäller framtida utbildning och arbete. 
 
 
6.3 Diskursanalys av Språkporten 
 
I kommande avsnitt redogörs för resultaten av diskursanalysen av läroboken 
Språkporten. Liksom i föregående del består avsnittet av genomgångar av de diskurser 
om flerspråkighet, etnicitet och kultur som förekommer (se frågeställning 2). Dessutom 
redogörs för diskursernas respektive förhållanden till målgruppen andraspråkselever på 
gymnasiet (se frågeställning 3). I Språkporten har två olika diskurser framträtt genom 
analysen, en för flerspråkighet (se 6.3.1) och en för etnicitet och kultur (se 6.3.3).  
Avsnittet avslutas med de förväntningar på målgruppen som kan skönjas i läroboken 
(se frågeställning 4). 
 
6.3.1 Diskursen om flerspråkighet som resurs  
 
Även i Språkporten finns en diskurs där flerspråkighet framställs som en resurs. 
Diskursen kan skönjas vid många tillfällen i läroboken, som till exempel då fördelar 
med flerspråkighet presenteras i en text om tre syskon: ”Han, Victoria och Julia är stolta 
över sina tre språk … utan polska och persiska skulle de inte kunna hålla kontakt med 
familjen.” (Åström, 2018, s. 82). Ytterligare ett exempel på fördelar som nämns är ”Ju 
fler språk en människa kan, desto fler dörrar kan hon öppna…” (ibid. s. 96). 
 
De positiva tongångarna syns också i en uppgift, där läsarna ombeds att tycka till: ”Vad 
tycker ni om nedanstående påståenden? Stämmer det? Flerspråkighet fungerar som 
gymnastik för hjärnan …. Flerspråkiga är bättre på att hålla fler bollar i luften.” 
(Åström, 2018, s. 85). Det är talande att enbart positiva omdömen om flerspråkighet 
tas upp och att inga negativa påståenden läggs fram för diskussion.  
 
Av en av texterna framgår det tydligt att diskursen i läroboken inte bara existerar i 
lärobokskontexten, utan även i en samhällelig kontext. I texten berättar en invandrad 
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författare om beslutet att inte lära ut sitt modersmål till sina barn, alltså att inte göra 
sina barn flerspråkiga. Han säger ”Men svenskarna ser sorgset på mig och säger att jag 
har berövat mina barn deras rötter. Mina invandrarvänner går ett steg längre. De 
betraktar mitt beslut som ett förräderi.” (Åström, 2018, s. 80).  
 
Författaren visar genom de här yttrandena en medvetenhet om den diskurs som finns 
kring flerspråkighet i vissa situationer. Inom diskursen skapas vissa subjektspositioner 
som individen kan anta (Bergström & Boréus, 2012; Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). I det här fallet skulle subjektspositionen kunna vara invandrad förälder, vilken 
bär med sig begränsningar i handlingsutrymmet. Att uttala sig negativt om 
flerspråkighet eller att välja bort den ligger utanför handlingsutrymmet i diskursen. 
Resultatet blir att mannen blir betraktad som en förrädare.   
 
6.3.1.1 Vems version av verkligheten skildras?  
 
Av föregående textutdrag framgår att de som är flerspråkiga ibland får uttala sig om 
sådant som berör dem. Vid sidan av det framgår det däremot att invandrarspråk och de 
nationella minoritetsspråken tilldelas jämförelsevis litet utrymme i läroboken. Det är 
särskilt tydligt i kapitlet ”Språket 2”, där nationella minoritetsspråk och de modersmål 
som talas i svensk skola beskrivs mycket kortfattat vid sidan av längre texter om svenska 
och engelska. Det finns alltså ett liknande upplägg som i Kontext, där ett kort textstycke 
om invandrarspråken lämnades utan uppföljning. Avsnittet i Språkporten följs visserligen 
strax efter av en text om fördelarna med att kunna olika språk, men texten är skriven 
ur ett svenskt perspektiv och handlar om vikten av att kunna olika främmande 
europeiska språk i arbetslivet. Därmed missar boken ett tillfälle att låta andra röster och 
perspektiv höras än de svenska. 
 
6.3.2 Diskursens förhållande till målgruppen andraspråkselever 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att diskursen om flerspråkighet som resurs har 
en anknytning till de andraspråkselever på gymnasiet som ska använda läroboken. 
Flerspråkigheten skildras positivt och flerspråkiga röster får höras i viss utsträckning. 
Däremot utvecklas inte anknytningen till språk som andraspråkselever kan tänkas tala, 
vilket kan ses som en brist ur ett målgruppsperspektiv.   
 
6.3.3 Vi och dom-diskurs 
 
I Språkporten framträder även en tydlig vi och dom-diskurs. Dels görs ett stort antal 
generaliseringar om både svenskar och andra kulturer, etniciteter och nationer. Dels 
används uttryckligen formuleringar med ordet vi, där det framgår att det är 
svenskhet/svenskar som texterna har som norm. Det är alltså ifrån majoritetsgruppens 
synsätt som den rådande diskursen utgår (Elmeroth, 2018). 
 
Exempel på den här etnocentrismen, som fokuserar på Sverige/svenskhet, står att finna 
på många platser i läroboken. Ett exempel på det är följande: ”Vilken rikedom för 
Sverige att vi har så många språk som talas här! .... Vilken chans för oss att lära. Men 
man förstår hur påfrestande det kan vara för invandrare att vara i språkligt underläge.” 
(Åström, 2018, s. 353). Här görs en tydlig gränsdragning mellan svenskar och 
invandrare med utgångspunkt i det svenska.  
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I ytterligare ett textutdrag är det det nordiska, där ju Sverige ingår, som framställs som 
en positiv norm: ”Men finns det då inget som förenar oss alla i de nordiska länderna? 
Jovisst, vi säger bara det vi tycker och menar .… I många andra länder är samtalet en 
lek och orden luft…” (Åström, 2018, s. 150). Ytterligare ett textutdrag visar på en 
gränsdragning mellan grupper och att texten är skriven för en speciell läsekrets: ”För 
de allra flesta på vår jord existerar inte begreppet semesterresa. Men vi, från den rika 
delen av världen, vi kan resa och vi gör det i allt större omfattning.” (ibid, s. 415). Lite 
längre ner i samma text sätts vi och de inom citationstecken, vilket ändå tyder på en 
medvetenhet om begreppens generaliserande natur.  
 
Vi och dom-diskursen utmanas i en annan text, som beskriver hur skiljelinjer dras 
mellan invandrare och svenskar i samhället: ”Det är så trist och endimensionellt att 
bunta ihop allt icke-svenskt och kleta dit etiketten invandrare. Det svenska bli positivt, 
resten negativt.” (Åström, 2018, s. 377). Det här yttrandet framstår som motsägelsefullt, 
eftersom sammanbuntningar av människor i olika grupper sker vid många andra 
tillfällen i läroboken. I följande avsnitt redogörs för hur sådana gränser dras mellan 
svenskt och icke svenskt och hur grupperna framställs. 
 
6.3.3.1 Skildringar av det svenska 
 
Svenskar och svenskhet beskrivs väldigt ingående i läroboken. Oftast framställs de drag 
som associeras med det här på generaliserande sätt. Något som lyfts fram upprepade 
gånger är att det är ohövligt att komma för sent. Ytterligare stereotypiseringar som görs 
är att svenskar är blyga, konfliktundvikande och rädda för att sticka ut. ”I Sverige vill 
vi helst inte avvika. Vi klarar inte att vara annorlunda.” (Åström, 2018, s. 153).  
 
Ytterligare ett exempel på hur svenskar beskrivs på ett generaliserande sätt är: ”Även 
om svenskar i allmänhet starkt värdesätter ärlighet och pålitlighet finns det även för 
svenskar smålögner som kan framföras …. För att undvika bråk och häftiga 
diskussioner kan svensken ibland låta bli att säga hela sanningen.” (Åström, 2018, s. 
139). Det som framförs i tidningstexterna i läroboken upprepas ofta i olika typer av 
övningar efter texterna, vilket gör att det som beskrivs framstår ännu mer som 
sanningar. Här finns alltså belägg för att diskursen utgör en sorts regelstruktur, som gör 
att viss kunskap ses som sann och legitim, såsom har beskrivits av Bergström och 
Boréus (2012). I det här fallet handlar det om skildringarna av svenskar och svenskhet.  
 
Ett försök till nyansering görs dock, då det konstateras att ”Man bör kanske vara 
försiktig med att använda klichéer, fast alla vet vi att de florerar om varje land, varje 
folk.” (Åström, 2018, s. 152). Det budskapet hamnar dock i skymundan när ytterligare 
en lång uppradning av drag som brukar förknippas med svenskar och andra 
nationaliteter följer direkt efter.  
 
6.3.3.2 Skildringar av det icke svenska  
 
Människor som har en annan kultur eller etnicitet än svensk beskrivs nästan uteslutande 
från utomstående perspektiv. Ibland sker det i samband med en jämförelse med det 
som framställs som svenskt (se avsnitt 6.3.3). Trots det förekommer det även en del 
texter där människorna som det berör själva får uttala sig. Exempel på det finns i texten 
”Tillfället gör syskonspråket”, som handlar om flerspråkiga barn. Ytterligare exempel 
finns i texten ”Höra till. Språket - identitetsskapare och maktmedel”, där en författare 
berättar om sin uppväxt, sitt skrivande, sin identitet och sitt språk. 
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I det förra avsnittet (6.3.3.1) beskrevs hur svenskhet associerades med en rad olika 
egenskaper. På liknande sätt sammankopplas andra kulturer, etniciteter och 
nationaliteter med specifika drag. Det uttrycks ibland mycket generaliserande: ”I Asien 
är också det konfliktundvikande beteendet ännu mer uttalat än i Sverige.” (Åström, 
2018, s. 419) eller ”Och en latinamerikan kvider inte att maten blir förstörd om gästerna 
inte kommer i tid. Man har en gryta på spisen, som inte blir sämre av långkok.” (ibid. 
s. 419) och ”I Japan sitter man med full kontroll över alla kroppsdelar. Där anses det 
viktigt att uppnå harmoni mellan det andliga och det kroppsliga.” (ibid. s. 418). 
Yttrandena om olika etniciteter och kulturer formuleras med stor säkerhet i ordvalen, 
som i exemplen ovan med hjälp av orden är, kvider inte och har. De här ordvalen gör att 
yttrandena framstår som sanningar och som legitim kunskap utan utrymme för 
variation.  
 
Liksom i Kontext nämns andra etniciteter, kulturer och nationaliteter än svensk i 
begränsad utsträckning. I en text om turism beskrivs hur människor från den rika delen 
av världen kan ha råd att bo i flera veckor på trestjärniga hotell i Kenya, Thailand och 
på Bali. Det är möjligt för den rika vi-gruppen, eftersom de andra är fattiga. Dessa 
grupper markeras med citationstecken i texten. I texten ifrågasätts också om zulubyar i 
Sydafrika och massajer i Tanzania ger turisterna en verklighetstrogen bild av invånarnas 
liv. Det konstateras att det moderna livet, som också finns i fattiga länder, inte syns för 
turisterna. Epitetet fattig associeras på det här sättet med dessa länder, som anses vara 
utsatta för exploatering från rika nationer. Eftersom länderna inte beskrivs närmare 
någon annanstans, blir skildringen av dem ensidig. 
 
Genom de gränsdragningar som görs mellan olika grupper i läroboken framträder vi 
och dom-diskursen tydligt.  
 
6.3.3.3 Vems version av verkligheten skildras? 
 
Följderna av en vi och dom-diskurs är att det oftast är vi-gruppen som får yttra sig och 
berätta om de andra. Det framgår av följande exempel: ”Det är lätt att tänka sig in i hur 
invandrare i Sverige måste ha det .… Vad de måste anstränga sig!” (Åström, 2018, s. 
353).  
 
Kapitlen i boken består ofta av längre texter som behandlar ett tema utifrån ett svenskt 
perspektiv. Andra perspektiv efterfrågas ofta i form av frågor till eleverna, där de ombes 
att jämföra innehållet i texterna med sina hemländer, kulturer eller språk. Elevernas 
inifrånperspektiv hamnar därmed utanför bokens centrala innehåll, vilket gör att det 
svenska framstår som normen, vilken andra kulturer och etniciteter ska jämföras med. 
Utifrån definitionen av diskurs, såsom ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 
(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 13), finns här tydliga tecken på att det är det svenska 
perspektivet som styr vad som ses som sann och legitim kunskap i läroboken.  
 
Resultaten av diskursanalysen stöds av det som framkom i den kvantitativa analysen, 
vilken visade på en övervikt av svenska namn i läroboken. Fokuseringen på det svenska 
framträder även av en titt på tidningstexternas upphovsmän. En majoritet av texterna 
är skrivna av människor med svensketnisk bakgrund, vilket kan vara en förklaring till 
de ofta ensidiga perspektiven i läroboken. 
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6.3.4 Diskursens förhållande till målgruppen andraspråkselever 
 
Vi och dom-diskursen i Språkporten kan få effekten att andraspråkselever får svårt att 
känna igen sig i de beskrivningar som läroboken ger (Elmeroth, 2018). Det beror på att 
utifrånperspektivet är mycket starkt i läroboken, vilket lämnar litet utrymme åt andra 
röster än de svenska att definiera olika kulturer och etniciteteter. Vi och dom-diskursen 
skapar med andra ord dåliga förutsättningar för ett nära förhållande till målgruppen 
andraspråkselever. Snarare är förhållandet skevt i och med det stora fokuset på det som 
framställs som svenskt. Av resultaten av analysen att döma finns det belägg för att säga 
att det förekommer etnocentrism, andrafiering och en svensk monokulturell norm i 
läroboken. En sådan norm innebär att de elever som inte passar in i den kan bli 
betraktade som bristfälliga (ibid.).  
 
6.3.5 Förväntningar på målgruppen  
 
De förväntningar som finns på målgruppen är inte entydigt formulerade. I läroboken 
antyds det att invandrare generellt måste anpassa sig till vad som framställs som svenskt 
beteende. Det syns i följande utdrag från en text om språk som beteendemönster: ”För 
invandrare gäller det alltså att inte bara lära sig en grammatiskt riktig svenska, utan de 
måste också lära sig nya beteenderegler …. de allra flesta svenskar har överseende med 
dåligt uttal och inkorrekt grammatik, medan man inte har lika stor förståelse för ett 
felaktigt uppförande (Åström, 2018, s. 97). Samma text fortsätter strax efter med ”…vill 
man integreras i det svenska samhället gäller det bara att lära sig alla dessa outtalade 
regler …. Givetvis gäller det omvända för svenskar i andra länder” (ibid. s. 97). Det 
textutdragen talar om förefaller snarare att vara assimilation än integration, alltså att 
invandraren ska sluta uppföra sig på sitt felaktiga sätt och istället anta det svenska rätta 
beteendet. 
 
Vidare beskrivs förutsättningarna för en invandrare att få vänner med svenskt ursprung 
som begränsade, eftersom få svenskar skaffar nya vänner som vuxna. Det konstateras 
att ”En invandrares enda chans att komma in i gemenskapen är att gifta in sig.” 
(Åström, 2018, s. 150). Det är ett mycket kategoriskt uttalande, som inte kommenteras 
eller nyanseras på något sätt av läromedelsförfattaren, vilket får det att framstå som 
självklart och sant. 
 
Ytterligare en förväntning gör sig gällande i texten ”Den svenska kvinnan”. Där 
förefaller skribenten tala till andra invandrade män. Skribenten är i det här fallet en 
författare med invandrarbakgrund. Texten börjar med att beskriva den svenska kvinnan 
som ett problem för invandrade män. Därefter fortsätter skribenten att berätta om hur 
han, under sin första tid i Sverige på 1960-talet, tolkade svenska kvinnors vana att se 
främmande män i ögonen som romantiska inviter. Den förställningen försvann så 
småningom: ”Egentligen borde vi män vara glada över det, och de flesta män blir glada, 
när de till slut förstår att de inte behöver förföra varje kvinna som ser dem i ögonen 
eller som hövligt svarar på en fråga.” (Åström, 2018, s. 165). Yttrandet framstår som 
riktat direkt till andra invandrade män och rymmer en förväntan om att de ska ha 
förutfattade meningar om svenska kvinnor. Att svenska kvinnor inte inbjuder till 
romantiska inviter framställs som något som männen inte förstår: ”Så låt oss komma 
ihåg det. Det är en rikedom och en lycka att den svenska kvinnan ser oss i ögonen. Det 
är inte en inbjudan till hennes säng. Det är ett tecken på att hon litar på oss .… Ju 
tidigare man begriper det desto bättre är det.” (ibid. s. 166).  
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Förväntningarna på målgruppen är i Språkporten som synes inte inriktade på ett område, 
såsom var fallet i Kontext när det gällde elevernas framtidsutsikter för studier och jobb. 
Men texternas beskrivningar om felaktigt uppförande, ett sannolikt utanförskap och 
invandrarmäns problem strålar ändå samman på ett sätt som kan förstärka vi och dom-
diskursen. Den slutsatsen grundar sig på att invandrare beskrivs som på något sätt 
avvikande från det svenska i samtliga textutdrag. 
 
6.3.6 Sammanfattning 
 
I Språkporten har två diskurser identifierats. Det handlar om diskursen om flerspråkighet 
som resurs och en vi och dom-diskurs. I läroboken anspelas på en större samhällelig 
diskurs där flerspråkighet är en tillgång. Diskursen anknyter till lärobokens målgrupp, 
då flerspråkiga ibland får uttala sig om sin egen situation. Däremot får invandrarspråk 
och de nationella minoritetsspråken begränsat utrymme. 
 
Vi och dom-diskursen i Språkporten utgår från en svensk norm, varefter andra kulturer 
och etniciteter ofta värderas. Innehållet i läroboken pekar ofta ut skillnader mellan 
grupper, medan likheterna människor emellan får ett begränsat utrymme. Det finns 
därmed belägg för att andrafiering, etnocentrism och en monokulturell norm 
förekommer i läroboken.  
 
Vidare är förväntningarna på målgruppen inte särskilt höga. Det som förväntas av 
invandrare är att de ska uppvisa ett så kallat felaktigt uppförande. Dessutom beskrivs 
utanförskap från en svensk gemenskap som trolig. Invandrade män förutsätts även ha 
fördomsfulla föreställningar om svenska kvinnor. 
 
 
6.4 Sammanfattning av studiens resultat 
 
Studiens första frågeställning, i vilken utsträckning andra etniciteter och kulturer än 
svensk förekommer i läroböckerna, besvarades genom innehållsanalys. Analysen visade 
att majoriteten av de namn som förekommer i respektive lärobok är svenska. Dessutom 
framträdde en stark övervikt av namn från Europa och Nordamerika när data 
analyserades ur ett annat perspektiv. Etnisk och kulturell homogenitet med fokus på 
dels det svenska, dels det europeiska och nordamerikanska framstod således tydligt.  
 
Resultaten av innehållsanalysen utgjorde ett stöd för den kvantitativa diskursanalysen, 
som besvarade resterande frågeställningar. Frågeställning nummer två handlade om 
vilka diskurser om flerspråkighet, etnicitet och kultur som läroböckerna innehåller. För 
det första framträdde diskursen om flerspråkighet som resurs i båda läroböckerna. 
Inom diskursen beskrivs flerspråkighet övervägande som något positivt och som en 
tillgång för individ och samhälle. Diskursen är mer framträdande i Kontext än i 
Språkporten. Diskursen har anknytning till målgruppen, eftersom flerspråkigheten 
skildras positivt och flerspråkiga röster får höras. Däremot saknas en stark anknytning 
till invandrarspråk (Frågeställning 3).  
 
För det andra visade diskursanalysen att det förekommer vi och dom-diskurser i båda 
läroböckerna. Med stöd av resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen, kunde 
andrafiering, etnocentrism och en svensk monokulturell norm påvisas i Språkporten. De 
två första dragen förekommer även i Kontext, men är inte lika starka eller vanliga som i 
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Språkporten, där vi och dom-diskursen var mycket framträdande. De ingående texterna 
fokuserar ofta på det som beskrivs som svenskt, men utgår även delvis från Europa 
och Nordamerika. Det svenska utgör normen som diskursen utgår ifrån. Det som 
framställs som ett svenskt vi sätts ofta i kontrast till andra kulturer och etniciteter, som 
då utgör de andra. Diskursens förhållande till målgruppen haltar i och med den tyngd 
som läggs på det som framställs som svenskt. Det lämnar begränsat utrymme för röster 
och perspektiv från andra kulturer och etniciteter än svensk (Frågeställning 3). 
 
Slutligen ställdes frågan om vilka förväntningar som finns på målgruppen 
andraspråkselever (Frågeställning 4). I Kontext finns höga förväntningar vad gäller 
framtida jobb och utbildning. I Språkporten är förväntningarna lägre. Bland annat antyds 
att invandrare snarare ska assimileras än integreras i Sverige. Dessutom antas 
invandrarmän göra fördomsfulla antaganden om svenska kvinnor. 
 
 
7. Diskussion 
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
Resultaten av den här studien har mycket gemensamt med vad som har framkommit 
av tidigare forskning om läromedel. Såväl tidigare forskning som den här studien har 
visat att det förekommer etnocentrism i läromedel. Det har såväl Eilard (2008), som 
Mattlar (2008) och den statliga utredningen (SOU 2006:40), som har beskrivits i den 
här uppsatsen, visat på.  
 
Liksom Eilard (2008) kunde den här studien påvisa en diskurs i läroböckerna, som utgår 
från det som beskrivs som svenskt eller västerländskt. Eilards (ibid.) studie visade att 
en västerländsk diskurs har förekommit i läromedel ända sedan 1960-talet fram till år 
2007. Därmed är det kanske inte någon stor överraskning att liknande drag förekommer 
i läroböcker som är utgivna cirka tio år senare, såsom är fallet med de två läroböckerna 
i den här studien. Det förefaller, med basis av Eilards (ibid.) undersökning och 
resultaten av den här studien, vara så att diskurser kan vara mycket långlivade och 
svårföränderliga. Annars skulle de rimligtvis inte förekomma under en så pass lång 
tidsperiod. Det är dock intressant att notera att forskarens resultat visade på en viss 
förändring av innehållet i de nyaste böckerna i studien, eftersom det där gjordes försök 
att leva upp till talet om mångfald i styrdokumenten. Det är hoppfullt och tyder 
möjligtvis på att en förändring av innehållet i läroböcker sker, även om den verkar ske 
långsamt.  
 
I samband med det här kan en koppling göras till den här studiens teoretiska perspektiv. 
Bergström & Boréus (2012) hävdar att diskurser inte är stela strukturer, utan att de är 
föränderliga och påverkas av den kontext som de befinner sig i. Resultaten av den här 
studien, vad gäller diskursen om flerspråkighet som resurs, skulle kunna vara ett sådant 
tecken på förändring av innehållet i läroböcker i en mer inkluderande riktning.  
 
Mattlars (2008) forskning visar på ytterligare en beröringspunkt med delar av den här 
studiens resultat, då det gäller strävanden efter att målgruppen ska anpassa sig till 
majoritetsbefolkningens kultur. Det fanns ett exempel på det i läroboken Språkporten, 
där texten antydde att invandrare ska anta ett korrekt svenskt beteende. Det tyder 
snarare på assimilationssträvanden än på ett förespråkande av integration, precis som 
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Mattlar (ibid.) kunde påvisa i sin studie. Det är bekymmersamt att det här draget 
förekommer i den nyutgivna Språkporten, även om det inte dominerar innehållet.  
 
Vidare är risken med att läroböckerna i den här studien tidvis lägger stort fokus på att 
beskriva saker ur ett svenskt perspektiv, att det kan skapas en tystnad kring det som 
avviker från den svenska normen. Kumashiro (2009) beskrev att marginaliserade 
grupper utesluts och tystas avsiktligt i skolan. Av resultaten av den här studien att döma, 
är det dock mer troligt att en underordning av de andra sker som en följd av särskiljande 
beskrivningar, något som anknyter till Elmeroths (2018) beskrivning av exotisering i 
läromedel. I Språkporten i synnerhet, men även delvis i Kontext, ställs ett svensketniskt vi 
mot de andra, på ett sätt som gör vi-gruppen till normen och att de-gruppen 
underordnas. Ytterligare en sak som talar emot Kumashiros (2009) beskrivning är att 
andra perspektiv än det svenska inte är helt uteslutna ur läroböckerna. Det är särskilt 
tydligt i Kontext, där utrymme ges åt fler röster än enbart vi-gruppens. Det förekommer 
även i Språkporten, men fokuset är där mer ensidigt svensketniskt. 
 
Gränsdragningarna som görs mellan grupper i de två läroböckerna kan bidra till att 
upprätthålla en etnisk maktordning, där det som är svenskt är överordnat och det som 
inte är svenskt underordnas (Bergström & Boréus, 2012; Elmeroth, 2018). 
Upprätthållandet av maktordningen vilar troligtvis på att det oftast är vi-gruppen som 
har tolkningsföreträde, något som exemplifieras tydligt i åtminstone en av de 
analyserade läroböckerna. Det märks inte minst i att majoriteten av textförfattarna har 
svensketnisk bakgrund, men syns också i de perspektiv som antas i texterna, där 
utgångspunkten ofta är det som beskrivs som svenskt.  
 
Andrafieringen av människor med annan etnicitet och kultur än svensk är problematisk, 
inte minst i en skolkontext där alla elevers demokratiska deltagande ska värnas. Ett 
främmandegörande, genom uppdelningar i ett svenskt vi och ett främmande de, samt 
exkludering av icke svensketniska röster kan sägas hota elevernas demokratiska 
deltagande i skolan. Den här faran betonas även i utredningen om makt, integration 
och strukturell diskriminering (SOU 2006:40). Sett ur perspektivet av skolans 
värdegrund i läroplanen (Skolverket, 2011), kan det sägas vara diskriminerande.  
 
Att läroböcker i ämnet Svenska som andraspråk innehåller etnocentrism och 
andrafiering är särskilt uppseendeväckande, med tanke på att de är ämnade för en 
specifik målgrupp, där många elever har utländsk bakgrund och/eller har rötter i andra 
kulturer än den svenska. Å ena sidan är det delvis förståeligt att det svensketniska har 
hög representation i läroböckerna, eftersom böckerna är skrivna i en svensk kontext. Å 
andra sidan är Sverige inte ett etniskt och kulturellt homogent samhälle, vilket därmed 
borde avspeglas i innehållet på ett mer nyanserat sätt - särskilt med tanke på 
målgruppen. 
 
Förklaringar till att det ser ut som det gör står kanske att finna i det faktum att 
människor alltid har tenderat att dela in varandra i grupper (Stier & Sandström Kjellin, 
2009). Om sådana tendenser är så pass universella som det har antytts, är det troligen 
ett fenomen som är svårt att helt undvika. Det kan vara orsaken till att samhälleliga 
maktstrukturer visar sig i läromedel. Stöd för det påståendet står att finna hos Carlsson 
& von Brömssen (2011), som hävdar att läromedel påverkas av maktordningen i 
samhället. En slutsats som man kan dra av det här är att en samhällelig diskurs om vi 
och de reproduceras i läroböckerna. 
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Ytterligare en punkt där förevarande studies resultat anknyter till tidigare forskning 
gäller förekomsten av stereotypa uttalanden om olika grupper. De förekommer i både 
Kontext och Språkporten, även om de är mycket mer vanliga i den senare. Även Eilard 
(2008) och Ylikiiskilä (2006) kunde påvisa att stereotypa bilder av människor som 
avviker från en svensk norm förekommer i läromedel. Det är mycket möjligt att de 
yttranden om olika etniciteter, kulturer och nationaliteter som förekommer i 
läroböckerna i den här studien gör det svårt för andraspråkselever att känna igen sig i 
beskrivningarna (Elmeroth, 2018). Med utgångspunkt i Ladson-Billings och Steele 
(1995; 1997 refererade i Cummins, 2017, s. 33) skulle stereotypa yttranden som riktar 
sig mot elevers sociala grupper till och med kunna påverka deras studieresultat negativt. 
Detta på grund av nedvärderingen som sker. Samtidigt som det här mycket väl skulle 
kunna bli en följd av de stereotypa beskrivningarna i läroböckerna, är det viktigt att 
komma ihåg att kopplingen mellan fördomsfulla beskrivningar i läromedel och elevers 
studieresultat inte har belagts med så mycket forskning (Pavlenko & Piller, 2008, 
refererade i Lindberg & Sandwall, 2012, s. 466). Därför kan effekterna av sådant 
innehåll inte fastställas med säkerhet.  
 
Vidare skiljer sig användningen av läromedel åt mellan olika klassrum och skolämnen 
(Svensson, 2011, Skolverket, 2006b). Den inverkan som en lärobok får på elever och 
undervisning blir således säkerligen varierad beroende på den kontext där den används. 
Faktorer som skulle kunna ha betydelse för den roll som läroboken spelar är exempelvis 
om lärare och elever diskuterar texternas innehåll, huruvida eleverna tar till sig eller 
bortser från bokens innehåll, hur mycket av boken som används samt om den utgör en 
betydande del av undervisningen.  
 
Den här studien skiljer sig på en punkt från de resultat som har framkommit av tidigare 
läromedelsforskning. Det handlar om att flerspråkighet framställs som en resurs i båda 
läroböckerna. Cummins (2017) och Cummins och Early (2011 refererade i Axelsson, 
2013, s. 549) har pekat på vikten av att inkludera elevers kunskaper, erfarenheter och 
språk i undervisningen, som ett sätt att motverka negativa effekter på elevers 
studieresultat orsakade av stereotypa beskrivningar av elevers sociala grupper. Här 
skulle läroböckernas skildringar av flerspråkighet som resurs kunna utgöra positiv 
inverkan av detta slag. Ytterligare en positiv inverkan på andraspråkseleverna kan de 
höga förväntningarna som förmedlas i Kontext ha. En möjlig effekt av framställningarna 
av flerspråkighet som resurs är att andraspråkselevernas identiteter som flerspråkiga 
individer bekräftas. Det skulle kunna ha en positiv inverkan på deras engagemang i 
skolan och i förlängningen även deras studieresultat.  
 
Däremot får flerspråkighet kopplat till invandrarspråk begränsat utrymme i både 
Språkporten och Kontext i varsitt kapitel. I Kontext är utrymmet som ges invandrarspråken 
mycket litet i jämförelse med utrymmet som de nationella minoritetsspråken får. 
Förklaringen till det ligger säkerligen i den särskilda ställning som de nationella 
minoritetsspråken har i Sverige. Enligt Språklagen (SFS 2009:600) har det allmänna ett 
speciellt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken finska, 
meänkieli, jiddisch, samiska och romani chib. I Kontext inleds dessutom kapitlet med en 
referens till det centrala innehållet i SVA, där det konstateras att undervisningen ska 
behandla olika språks ställning och status, däribland svenska, invandrarspråk och 
minoritetsspråken. Därmed är det förståeligt att de nationella minoritetsspråken får 
stort utrymme.  
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Samtidigt kan man ändå ifrågasätta att invandrarspråken får jämförelsevis litet utrymme 
med tanke på läroböckernas målgrupp. Här kan en parallell dras till Ylikiiskiläs (2006) 
forskning, i vilken han argumenterade för att utelämnandet av information om bland 
annat sverigefinländare och tvåspråkighet i Sverige, ökar risken för att läromedlets 
läsare får en förenklad eller felaktig bild av dessa företeelser. I fallet med läroböckerna 
i den här studien är det inte finskan som är utsatt för en sådan risk, utan snarare 
invandrarspråken eftersom så lite information ges om dem. Därmed kan man 
argumentera för att en utökning av texterna om flerspråkighet kopplat till 
invandrarspråk kan behövas i de undersökta läroböckerna.  
 
Genomgången av tidigare läromedelsforskning har inte uppenbarat så mycket kunskap 
om hur flerspråkighet framställs i andra läroböcker, vilket hade kunnat utgöra en grund 
för jämförelser med det ovan nämnda. Den ende forskare som har berört ämnet är den 
nyss nämnda Ylikiiskilä (2006), som kunde visa att information om tvåspråkighet i 
Sverige var frånvarande i läroböckerna. Möjligtvis är framställningen av flerspråkighet 
i läromedel ett ämne som inte har varit av stort intresse för forskning tidigare. Det är 
också möjligt att sådan forskning förekommer, men att jag inte har hittat den. I Mattlars 
(2008) tio år gamla studie av olika SVA-läroböcker nämns inte synen på flerspråkighet 
som ett utmärkande drag i någon av böckerna. Det skulle kunna tyda på att det har 
skett en förändring i innehållet i SVA-läroböcker, där flerspråkighet numera lyfts fram 
som värdefullt.  
 
De böcker som har undersökts i den här studien är relativt nyutgivna. Därmed är det 
möjligt att den nya läroplanen från 2011 har haft inverkan på innehållet. Enligt 
Skolverket (2006b) är nämligen styrdokumenten inflytelserika vad gäller läroböckernas 
innehåll. I Kontext är kopplingen till ämnesplanen för SVA (Skolverket, u.å.b) uttalad i 
början av varje kapitel. I ämnesplanen såväl som i läroboken beskrivs flerspråkigheten 
som en resurs för individen och samhället. Trots att kopplingen till styrdokument inte 
förekommer i Språkporten finns samma diskurs även där. Det faktum att diskursen 
förekommer i båda de undersökta läroböckerna kan tyda på att den numera är rådande 
i en större samhällelig kontext, vilket därför får genomslag i läromedel (Carlsson & von 
Brömssen, 2011).  
 
Det är ofta lärare som väljer vilka läroböcker som de vill använda (Svensson, 2011). 
Valet av en viss lärobok skulle därför kunna ses som ett ställningstagande för dess 
innehåll från lärarens och skolans sida. Det som förmedlas till eleverna i boken kan 
alltså uppfattas som skolans syn på världen, vilket kan tolkas som en form av 
maktutövning. Det baserar jag på Fairclough (2013) som menar att utbildningspraktiker 
är ett centralt område där språklig och diskursiv makt kommer till uttryck. Eftersom 
skolan är ett område där makt förhandlas, är innehållet i läroböcker betydelsefullt, 
särskilt huruvida det bidrar till att upprätthålla ojämlika maktrelationer. Häri ligger en 
viktig slutsats av betydelse för lärarprofessionen. Lärare behöver ha kunskap om hur 
de ska gå till väga i valet av läroböcker. De behöver ha förmågan att kritiskt granska 
läromedel, så att de böcker som används inte uttrycker etnocentrism eller bidrar till 
andrafiering. I de fall då sådana val inte är möjliga behöver lärare ändå vara medvetna 
om vad läromedlen förmedlar till eleverna, så att innehållet kan tas upp till kritisk 
diskussion i klassrummen. Då uppstår möjligheter att utmana och ifrågasätta 
maktordningen som förmedlas. I det sammanhanget kan även fler perspektiv än de som 
skildras i läroboken få höras, vilket kan gynna grupper som underordnas i läromedel.  
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Ytterligare en slutsats som kan dras av den här studien är att de undersökta 
läroböckerna delvis missar att dra nytta av målgruppens kunskaper och erfarenheter. 
Det syns i den etnocentrism som förekommer i böckerna och i att det ofta är ett svenskt 
perspektiv på världen som är tongivande. En inkludering av fler perspektiv på världen 
av människor med skiftande etnisk och kulturell bakgrund skulle kunna skapa 
läroböcker som bättre anknyter till elevernas skiftande bakgrunder. När andra kulturer, 
etniciteter och språk än svenska inkluderas i läroböckernas innehåll, kan det visa 
eleverna att dessa värderas i skolan med möjliga positiva effekter på elevernas 
studieengagemang som följd (Cummins, 2017; Cummins & Early, 2011, refererade i 
Axelsson, 2013, s. 549).  
 
 
7.2 Metoddiskussion 
 
I den här studien har en kombination av metoder använts. Innehållsanalysens styrka 
ligger i att den i princip kan upprepas av andra för att kontrollera validitet och 
reliabilitet. Under arbetets gång har en pilotstudie genomförts för att säkerställa en 
noggrannhet i kodningen av namn. Efter avslutad datainsamling kontrollerades 
kategoriseringarna och resultaten ännu en gång för att säkerställa att allt hade blivit rätt.  
Däremot fanns det fall när kodningen av ett namn var svår att genomföra, exempelvis 
på grund av att det textsammanhang som det befann sig i inte gav ledtrådar till dess 
ursprung. I dessa fall har namnen i sig fått avgöra kategoriseringarna. Det handlar 
endast om ett fåtal namn i hela innehållsanalysen, men det kan ändå ha haft en viss 
påverkan på resultaten. Ett sätt att öka exaktheten i kodifieringen hade möjligtvis 
kunnat vara att fråga förlaget eller författaren om de namn där det fanns tveksamheter.  
 
Samtidigt som det är nödvändigt att kategorisera i grupper är det också delvis 
problematiskt. Det icke svensketniska ställs som motsats till det svensketniska. 
Respektive grupp tillskrivs samma egenskaper, trots att det inom dem finns en stor 
mångfald av etniciteter och kulturer. Hur personerna själva identifierar sig har inte varit 
möjligt att ta reda på eller att ta hänsyn till. Det innebär att en viss generalisering har 
varit nödvändig för att analysen skulle kunna genomföras, vilket kan ses som en 
nackdel. 
 
Vidare låg innehållsanalysens svaghet i att den inte kunde avslöja några underförstådda 
betydelser i läroböckerna, eftersom den var begränsad till att se kvantifierbara mönster 
i materialet. Den metodkombination som valdes i den här studien var därför nödvändig 
för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Resultaten som framkom genom 
innehållsanalysen bidrog till att bekräfta resultaten av diskursanalysen, vad gäller den 
etnocentrism som kunde skönjas. I och med att resultaten av de båda analysmetoderna 
pekade åt samma håll ökade studiens trovärdighet.  
 
Å andra sidan är en av svagheterna med diskursanalys att den, liksom de flesta 
kvalitativa analysmetoder, lägger stor vikt vid forskarens egen tolkningsförmåga. 
Verifieringen av resultaten kan därmed bli lidande (Denscombe, 2016). En orsak till 
sådana problem kan vara att forskaren drar slutsatser som inte underbyggs av data. I 
den här uppsatsen valde jag därför att vara generös med textutdrag ur läroböckerna för 
att visa läsaren vad jag har grundat resultat och tolkningar på. Beskrivningen av 
analysmetoden som användes är förhoppningsvis också till hjälp för läsaren att avgöra 
om studiens resultat och slutsatser är trovärdiga. Samtidigt är det ändå möjligt att en 
annan forskare hade kommit fram till delvis andra resultat och slutsatser. 
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Ytterligare en svårighet med diskursanalys är att det inte finns en klart definierad 
analysmodell. Istället måste forskaren själv designa en sådan, som dels passar det 
material som ska undersökas, dels överensstämmer med syfte och frågeställningar 
(Bergström & Boréus, 2012). Det var en utmaning, eftersom jag inte hade gjort en 
diskursanalys tidigare. Jag försökte lösa det genom att mycket noggrant läsa in mig på 
diskursbegreppet och diskursanalys, varefter inspiration hämtades till analysmodellen 
från Bergström & Boréus (2012), Denscombe (2016) och Winther Jørgensen & Phillips 
(2000). Därmed bedömer jag att analysmodellens utformning har en tydlig förankring i 
metodlitteratur. Samtidigt är det viktigt att beakta att det är möjligt att utforma en 
diskursanalys på många olika sätt, vilket kan medföra att andra element i läroböckerna 
hamnar i fokus än vad som har varit fallet i den här studien. 
 
Vad gäller generaliserbarhet kan det konstateras att möjligheterna till generalisering är 
begränsade med tanke på den kvalitativa metod som har använts och studiens omfång. 
Studien är relativt liten i och med att endast två läroböcker har analyserats. Det som 
ändå bidrar till att en viss generalisering skulle kunna göras är att liknande resultat har 
framkommit av tidigare läromedelsforskning. Den här studiens resultat vad gäller 
etnocentrism och andrafiering i läroböcker kan då sägas stärka den bild som redan finns 
av innehållet i läromedel. När det gäller att flerspråkighet framställs som en resurs är 
det svårt att göra några generaliseringar, eftersom min genomgång av tidigare forskning 
inte har uppdagat några andra studier som har fokuserat på den frågan. Därmed skulle 
det kunna vara ett uppslag för fortsatt forskning, vilket leder vidare till nästa avsnitt.  
 
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
I samband med studien har det kommit upp frågor som skulle kunna vara intressanta 
att undersöka. Det gäller till exempel om det faktiskt har skett en förändring av 
innehållet i SVA-läromedel sedan införandet av den nya läroplanen. Vidare behövs det 
forskning om hur moderna SVA-läroböcker uppfattas av andraspråkselever. Sådan 
forskning skulle kunna undersöka effekterna av förekomsten av etnocentrism och 
andrafiering i läromedel samt även positiva beskrivningar av flerspråkighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

Referenser 
 
Axelsson, M. (2013). Flerspråkighet och lärande. I K. Hyltenstam & I. Lindberg (Red.), 
Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle (2. uppl., s. 547–577). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Bergström, G., & Boréus, K. (2012). Diskursanalys. I G. Bergström & K. Boréus (Red.), 
Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (3. uppl., s. 
353–416). Lund: Studentlitteratur. 
 
Börjesson, M., & Palmblad, E. (2007). Introduktion: ”Motsatsen till relativism, detta 
bör vi aldrig glömma, stavas absolutism”. I M. Börjesson & E. Palmblad (Red.), 
Diskursanalys i praktiken (s. 7–28). Malmö: Liber. 
 
Carlsson, M., & von Brömssen, K. (2011). Kritisk läsning av pedagogiska texter: En 
introduktion. I M. Carlsson & K. von Brömssen (Red.), Kritisk läsning av pedagogiska 
texter: Genus, etnicitet och andra kategoriseringar (s. 15–46). Lund: Studentlitteratur. 
 
Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna (3. rev. och uppd. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
 
Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur.   
 
Economou, C. (2007). Gymnasieämnet Svenska som andraspråk: behövs det? 
(Licentiatavhandling, Malmö högskola). Från 
https://muep.mau.se/handle/2043/4088 
 
Eilard, A. (2008). Modern, svensk och jämställd: Om barn, familj och omvärld i grundskolans 
läseböcker 1962–2007. (Doktorsavhandling, Malmö högskola) 
 
Elmeroth, E. (2018). Etnisk maktordning i skola och samhälle (2. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Fairclough, N. (2013). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (2nd ed.). 
New York: Routledge  
 
Fornäs, J. (2012). Kultur. Malmö: Liber.  
 
Hedencrona, E., & Smed-Gerdin, K. (2014). Kontext: Svenska som andraspråk 2-3. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Hyltenstam, K., & Lindberg, I. (2013). Förord. I K. Hyltenstam & I. Lindberg (Red.), 
Svenska som andraspråk: I forskning, utbildning och samhälle (2. uppl., s. 7–19). Lund: 
Studentlitteratur. Upplaga 2:9 
 
Hyltenstam, K., & Milani, T. M. (2012). Flerspråkighetens sociopolitiska och 
sociokulturella ramar. I K. Hyltenstam, M. Axelsson & I. Lindberg (Red.), Flerspråkighet: 



 

40 
 

en forskningsöversikt. (s. 17–152) (Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012) Stockholm: 
Vetenskapsrådet. Från https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6 
/ 1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf 
 
Institutet för språk och folkminnen. (2014). Språken i Sverige. Hämtad 10 december, 
2018, från Institutet för språk och folkminnen, 
https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-
skolan/spraken-i-sverige.html 
 
Kumashiro, K. K. (2009). Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska, 
matematik och samhälls- och naturorienterande ämnen. Tidskrift för genusvetenskap (1). Från 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2424/2174 
 
Lindberg, I., & Sandwall, K. (2012). Samhälls- och undervisningsperspektiv på 
svenska som andraspråk för vuxna inlärare. I K. Hyltenstam, M. Axelsson & I. 
Lindberg (Red.), Flerspråkighet: en forskningsöversikt. (s. 368–502). (Vetenskapsrådets 
rapportserie 5:2012) Stockholm: Vetenskapsrådet. Från 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6 / 
1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf 
 
Mattlar, J. (2008). Skolbokspropaganda?: En ideologianalys av läroböcker i svenska som 
andraspråk (1995–2005). (Doktorsavhandling, Uppsala universitet, Institutionen för 
didaktik). Från uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A172855&dsw 
id=8005 
 
Musk, N., & Wedin, Å. (2010). Inledning. I N. Musk & Å. Wedin (Red.), Flerspråkighet, 
identitet och lärande: Skola i ett föränderligt samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk. (2018). Vilka är skillnaderna mellan 
svenska och sva i Lgr11 och Gy11? Hämtad 21 december, 2018, från 
https://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vilka-
%C3%A4r-skillnaderna-mellan-svenska-och-sva-i-lgr11-och-gy11-1.375672 
 
Nordgren, K. (2011). Interkulturella perspektiv på historieböcker. I N. Ammert (Red.), 
Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. (s. 139–156). Lund: Studentlitteratur. 
 
Patel, R., & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Raneke, A. (2013). Vart femte barn har utländsk bakgrund. Hämtad 20 december, 2018, 
från SCB, https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vart-femte-barn-har-
utlandsk-bakgrund/ 
 
SCB. (2017). Syrien vanligaste födelselandet bland invandrade 2016. Hämtad 18 december, 
2018, från SCB, https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Syrien-vanligaste-
fodelselandet-bland-invandrade-2016/ 
 
SCB. (2018). Befolkningsstatistik i sammandrag 1960–2017. Hämtad 18 december, 2018, 
från SCB, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-
och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/ 



 

41 
 

SFS 2009:600. Språklag. Stockholm: Kulturdepartementet. 
 
Skolverket. (2006a). I enlighet med skolans värdegrund: En granskning av hur etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. 
(Skolverkets rapport 285). Stockholm: Skolverket.  
 
Skolverket. (2006b). Läromedlens roll i undervisningen: Grundskollärares val, användning och 
bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. (Skolverkets rapport 284). 
Stockholm: Skolverket. Från https://studentportalen.uu.se/uusp-filearea-
tool/download.action?nodeId=935142&toolAttachmentId=179862 
 
Skolverket. (2008). Med ett annat modersmål: Elever i grundskolan och skolans verksamhet. 
(Skolverkets rapport 321). Stockholm: Skolverket. Från 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2116 
 
Skolverket. (2011). Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad 26 december, 2018, från 
Skolverket, https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan 
 
Skolverket. (u.å.a). Kursbetyg i svenska och svenska som andraspråk. (SOS Tabell 6). 
Hämtad 10 december, 2018, från Skolverket 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-
och-
vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Betyg%20och%2
0studieresultat&lasar=2016/17 
 
Skolverket. (u.å.b). Ämne - svenska som andraspråk.  Hämtad 20 december, 2018, från 
Skolverket, https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjs
p%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVA%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&sv.url=
12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 
 
SOU 2006:40. Utbildningens dilemma: Demokratiska ideal och andrafierande praxis. 
Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. Från https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2006/04/sou-200640/ 
 
Stier, J., & Sandström Kjellin, M. (2009). Interkulturellt samspel i skolan. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Studentlitteratur. (u.å.). Kontext Svenska som andraspråk 2-3 Elevpaket - Digitalt + Tryckt. 
Hämtad 3 december, 2018, från Studentlitteratur, 
https://www.studentlitteratur.se/#9789144103457%2FKontext%2BSvenska%2Bso
m%2Bandraspr%C3%A5k%2B2-3%2BElevpaket%2B-
%2BDigitalt%2B%2B%2BTryckt  
 
Svensson, A-C. (2011). Hur används läroboken?. I N. Ammert, N (Red.), Att spegla 
världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. (s. 295–316). Lund: Studentlitteratur 
 
Thomas, W. P. & Collier, V. (1997). School Effectiveness for Language Minority Students 
(NCBE Resource Collection Series). Washington: National Clearinghouse for 



 

42 
 

Bilingual Education. Från http://www.thomasandcollier.com/assets/1997_thomas-
collier97-1.pdf 
 
Wikström, H. (2009). Etnicitet. Malmö: Liber.  
 
Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. (S-E. 
Thorhell, över.). Lund: Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 1999). 
 
Ylikiiskilä, A. (2006). Bilden av sverigefinländare, finländare, finska i Sverige, finska 
och Finland i läroböcker i svenska och historia samt i dagstidningar. I J. Lainio (Red.), 
Utbildningsval, sociala karriärer, språkliga kompetenser och identiteter: Del II – Pilotstudiefasen. 
(s. 143–194). (Rapporter från Finskt språk- och kulturcentrum, 6. U-SOKKI-
rapporter, 2.). (Mälardalens högskola, institutionen för humaniora). Från 
www.fag.hiof.no/lu/fou/tobano/presentasjoner.../Sverigefinnar%20Antti%20.doc 
 
Åström, M. (2018). Språkporten: Svenska som andraspråk 1 2 3 (3. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

43 
 

Bilaga 
 
Utdrag ur kodschema för diskursanalys av läroboken Kontext. Texttypen Sekundär 
innebär att texten är skriven av en annan upphovsman än läromedelsförfattarna. I de 
fall då texten var skriven av läromedelsförfattarna markerades det som Primär under 
texttyp. 
 
 
Textutdrag Sida Nyckelord/tema Texttyp Kommentar 
Vi är nog 
många...fascinerat 
spetsat öronen åt 
samtal där 
flerspråkiga 
medpassagerare 
smidigt kastar sig 
mellan olika 
språk… 

264 Språk Sekundär Sett utifrån. 
Flerspråkiga de 
andra 

Och om det behövs 
kommer vi - 
medvetet eller 
omedvetet - att 
växla mellan olika 
språk 

264 Språk Sekundär 
 

Samtal om 
födelselandet kan 
till exempel föras 
på språket som 
talas där, medan 
ämnen som skola 
och jobb avhandlas 
på 
majoritetsspråket i 
det land där 
familjen befinner 
sig.  

265 Språk Sekundär 
 

Växlingen mellan 
språk är helt 
enkelt en resurs 
bland många 
andra. 

266 Språk Sekundär Resurs i 
flerspråkigas 
kodväxling 

 
 
 


