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Abstract 
 
Teching aid in form of schoolbooks plays an importent role. The teacher uses schoolbooks as a 

tool in its tutoring. I have examined how and whether the pictures in the schoolbooks are 

presenting people and ethnic minorities biased and stereotypical. The material I have examined 

consisted of a series of schoolbooks (So-direkt 1-3, samhällskunskap av Bonnier 2003). 

To find out if that is the case I have used a theory by Stuart Hall, his theory is about people and 

how they are represented in different types of media, like pictures and text. I studied it by using 

the method of image analysis where I investigated and interpreted the denotation and 

konnontation of  the pictures. Through image analysis I have looked at, examined and interpreted 

pictures that shows people in rich or poor contexts. From that I discoverd that people does not 

depict stereotypicaly in the pictures, but i did find myself seeing that people are positivly and/or 

negatively depicted depending on who are shown in the picture. Ethnic minorities are 

underrepresented in this series of books. Pictures which are depicting ethnic minorities are only 

shown in a total of nine pictures. In the way that these books are presenting Swedes they are only 

showing one typ of Swede. That Swede is nearly always light-skinned and has either blond or 

brown hair. The diversity that exist in reality is not representet in these schoolbooks. These 

schoolbooks tend to present certain people more positively then others through the pictures they 

depict. When it comes to show the environment and people it is done by showing the swedish 

population living in wealth. Swedish people are seen consuming and producing commodities, you 

can also see a variety of technological machines as tv:s, cellphones, phones, cars, computers, 

airplanes and trains surrounding them. Other people who are dark-skinned tend to be presented  

in a poor enviroment and in a negativ way in pictures. 
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Viktiga begrepp från Norstedts svenska ordbok (2001) 
 
Västerländsk kultur   -  Europa, den europeiska kulturens utbredningsområde.1  
                Med europeisk kultur syftar jag i min uppsats på en kultur där man  
                                            Delar samma uppfattning om ekonomi (kapitalism) politik  

(demokrati) och religion (kristendom/katolicism).  
 
Läromedel                 - Pedagogiskt hjälpmedel för direkt användning i undervisning. Detta   
                                            syftar på böcker2   
 
Stereotyp                   -    subst. Uppsättning av starkt förenklade föreställningar om vissa                     
                                            företeelser  
                                             Särsk. i fråga om vissa kategorier människor.3  
 
Folk                          -         större mängd människor som har gemensam kultur och   
                                             gemensamma (ekonomiska) intressen och som ofta utgör el. önskar   
                                             utgöra  en nation.4 
 

Etnisk minoritet     - Som tillhör ett visst folk eller viss ras, som är i minoritet5 

 
Mörkhyad                - adj. Som har mörk hy särsk. om person av annan ras än vit.6 

 

 
 

                                                 
1 Norstedts, Svenska ordbok – uppslagsbok, (2001),Lombarda Rotolito, s. 1308 
2 ibid. (2001), s. 670 
3 ibid. (2001), s. 1070 
4 ibid. (2001), s. 670 
5 ibid. (2001), s. 257-258 
6 ibid. (2001), s. 742 
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1. INLEDNING  

1:1 Val av område 

Sveriges befolkning har förändrats, man har frångått det homogena samhället som existerade för 

100 år sedan. Idag finns det fem erkända nationella minoriteter i Sverige, dessa är; judar, romer, 

samer, sverigefinnar/finska och tornedalingar.7 Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle där 

individer med olika kulturella, etniska och religiösa bakgrunder lever tillsammans. Skolan är en 

mötesplats där människor från olika kulturer och socioekonomiska skikt möts. I denna miljö 

skapas grundläggande värderingar om kulturer, religion, kön och sexualitet som skolbarnen 

kommer att föra med sig ut i vuxenvärlden. Identitet skapas i samspel med sin omgivning genom 

såväl andra människor som skolans läromedel. 

   Med Lpo 94 bekräftar man att man lever i ett mångkulturellt samhälle. Följande går att läsa i 

Lpo 94; Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle 

med täta kontakter över kultur och nationalgränser.8 I inledningen av läroplanen för grundskolan 

(Lpo 94) står det bland annat om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.9  

   Denna grundläggande värdering är något som regering och riksdagen tillsammans har beslutat 

om och som hela skolan ska förhålla sig till, lärare, elev som såväl läromedlen. Som blivande 

lärare anser jag att läromedel är ett arbetsredskap som måste utsättas för hård granskning innan 

skolorna ska använda dem. Detta för att läromedel är ett viktigt verktyg i såväl lärarens som 

elevens vardagliga arbete.  

   Staten har ur ett historiskt perspektiv medvetet använt sig av läromedel för att lotsa 

kunskapsförmedling i önskad riktning. Läromedel har en lång historia bakom sig, den har varit 

och är än idag ett självklart redskap i undervisningen. 10 

                                                 
7 http://www.multietn.uu.se/research/namis/namis.htm 
8 Lpo94 s. 6 
9 ibid. 
10 Skolverket, Rapport 285, I enlighet med skolans värdegrund (2006) 
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Mitt intresse för att vilja granska en uppsättning utav högstadieskolans samhällskunskapsböcker 

kom efter det att jag hade läst en artikel i Svd där följande påstods: Fördomsfulla skolböcker får 

kritik av DO (diskrimineringsombudsmannen).11 Svd gjorde en granskning av de senaste 

upplagorna av samhällskunskapsböckerna man ansåg att böckerna ger ensidiga och stereotypa 

framställningar av människor. Man granskade texten i de fyra största upplagorna av 

samhällskunskapsböckerna (Natur och Kultur, Bonnier, Liber och Gleerups).12 

1:2Historisk bakgrund 

Utbildning och skola har sedan mitten av 1800-talet varit överlappande och näst intill synonymt 

med varandra. Allmän skolplikt har funnits i Sverige sedan år 1842 och det är i skolan som 

barnen har fått sin utbildning. Den allmänna skolan har ur ett historiskt perspektiv haft ansvar för 

utbildning men även för medborgarskap. Medborgarskap innebär medborgarnas socialisation i 

samhället. Skolan skulle under 1800- och 1900-talet uppfostra, skapa fosterlandskärlek och 

nationalism bland sina medborgare. Skolans uppdrag har länge varit att förmedla kunskap om 

landets religion, kultur, geografi, språk, historia och kungar. I Palmblad geografibok från år 1866 

kan man läsa följande: Om en Europé flyttar till Afrikas hetaste luftstreck, blir väl hans färg 

mörk, hans muskelkraft förslappad, hans sinne vekligt och vällustigt, men han förvandlas dock 

aldrig till neger.13  Denna kunskap ansågs då på sin tid vara allmänbildning och inte som idag då 

man skulle klassa detta som fördomsfullt och rasistiskt. Därigenom har skolans elever såväl 

medvetet som omedvetet förvärvat värderingar som skolan har ansett att man ska ha. I och med 

detta har skolan i allra högsta grad bidragit med att skapa en enhetskultur.14 Man såg det som 

skolans uppgift att fostra nationalkänslor och föreställningar om ett enhetligt svenskt folk, med 

en enhetlig kultur, i en enhetlig nation.15 

   Efter andra världskriget skedde en förändring där man reducerade betoningen på 

medborgarskap och utbildning. Detta på grund av hur nationalismen hade yttrade sig ibland annat 

Tyskland. Självrannsakan ledde till insikt om att den extrema nationalismen som hade härjat i 

Västeuropa stred mot de grundläggande humanistiska och demokratiska värderingarna.16 Det 

                                                 
11 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_263071.svd 
12 ibid 
13 Olsson, Lena, Kulturkunskap i förändringWallin&Dalholm boktryckeri, Lund, (1986) 
14 Lorentz, Bergstedt, Interkulturella perspektiv, Studentlitteratur, Lund, , (2006), s. 18 
15 Joe Frans, Granskning av landets skolböcker, Motion till riksdagen2002/03:Ub397 
16 ibid 
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utvecklade samarbetet mellan Västeuropas nationer i form av den Europiska kol- och stålunionen 

år 1951 bidrog till en tanke om internationellt samarbete. Läroplanerna från 1950-talet och framåt 

kom att präglas av detta allt mer och mer samtidigt som nationalismen avdunstade.17 

   Skolböcker har granskats, bedömts och godkänts sedan 1800-talet av den svenska statliga 

kommissionen. Man har genom reglering av skolförordningar och skollagen gjort det möjligt för 

den svenska staten att använda sig av läroböckerna för att styra skolverksamheten i önskad 

riktning.18 År 1991 avvecklades den statliga kommissionen och dess granskning av läromedel. 

Ansvaret las istället på kommunerna där lärare och skolledning på skolorna själva ska göra 

bedömningen av läromedlen.19 Frågan som man måste ställa sig är om skolan idag, anno år 2007 

är fri från stereotypa värderingar vad det gäller presentation av folkgrupper? Kan det finnas 

omedvetna värderingsyttringar i läromedlens bilder? Finns möjligheten att man är blind för sin 

egen tolkning och värdering av det ”andra”?  

 

 

1:3 Problemdiskussion  

Skolböcker har tidigare granskats i stor utsträckning. Främst har man tittat på läromedlens 

textinnehåll genom textanalys. Man har undersökt förändringen över tid, i läromedels  textliga 

innehåll och vad den syftade till att förmedla till läsaren. 

   Lena Olsson undersökte geografiböcker från slutet av 1800-talet fram till mitten på 1980-talet. 

Hon granskade då huruvida svenska skolböcker speglar en specifik kultursyn i skrift och dess 

bilder. Hon ville se om det fanns och i så fall vilka grundelement som präglade kultursynen och 

innehöll kulturskildringarna kriterier av normerande natur? Hon lyckades genom granskning av 

skolböckernas texter urskönja ett nivåtänkande. När skolböckerna förklarade näringssätt och 

levnadssätt görs det utifrån ett nivåtänkande där folkgrupper annan än den västerländska 

framställdes på ett negativt sätt. Konsumtion och produktion ansågs som positivt, något som 

hänger samman med rikedom medan bristen på konsumtion och produktion hängde samman med 

fattigdom. De svenska och västerländska kulturella värderingarna utgjorde en måttstock när man 

jämförde den med andra delar av världen. Västerländsk kultur är en tanke om en uppsättning av 
                                                 
17 Lorentz, Bergstedt, Interkulturella perspektiv, Studentlitteratur Lund, , (2006) 
18 Linde, Göran, Värdegrund och svensk etnicitet, studentlitteratur Lund, (2001)  
19 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2005/06&dok_id=GT12861&nr=861 
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gemensamma värden och värderingar vad det gäller religion, ekonomi, demokratisyn. Den 

västerländska kulturen utgjorde måttstocken när man framställde andra folkgrupper. Olsson drar 

följande slutsats i hur geografiböckerna framställer västerländsk regionerna i förhållande till 

omvärlden. De högsta och ”bästa” värdena tillskrivs de västerländska regionerna.20 

   Genusforskning av skolböcker finns det också dokumenterat. Däribland har Hedman och 

Omark (år 2006) skrivit ett arbete om huruvida skolböcker befäster ett traditionellt genussystem 

eller inte. Deras resultat klargör att fallet är det att skolböcker upprätthåller ett traditionellt 

genussystem. Detta undersökte de genom en diskursanalys.  

   Eilard (år 2004) har skrivit undersökning där hon analyserar det diskursiva innehållet i en 

skolbok utifrån genus och etnicitet. Det finns en hel del undersökningar på ämnet läromedlen  

fast då har fokus alltid varit på det textliga innehållet och bilderna har kommit i andra hand eller 

inte alls. Med min undersökning vill jag sätta fokus på bilderna och låta texten komma i andra 

hand. 

 

1:4 Syfte och frågeställning 

Jag vill undersöka och förstå om läromedlens bilder och dess tillhörande bildtext är ensidiga och 

fördomsfulla som artikeln i Svd anklagar läromedlen för? Finns det en nivåskillnad i läromedlens 

bilder så som de visar folk utifrån vad Olsson redogör i sin avhandling. För att ta reda på och få 

mer kunskaper om så är fallet blir min fråga; Hur presenteras folk i läromedlens bilder? Visar 

böckerna ett mångkulturellt samhälle eller visar man folk och etniska minoriteter ensidigt? Vilka 

tecken finns att tyda i bilderna? Med ensidigt menar jag att man presenterar en stereotyp bild av 

den mångkulturella verklighet som vi idag faktiskt lever i när man visar folk i bilder. Genom att 

granska hur rikedom och fattigdom framställs i bilder, i en nutida upplaga läromedel av Bonnier, 

(år 2003) vill jag se vilka föreställningar den speglar i förhållande till folk och etniska 

minoriteter. Utifrån nedanstående modell undersöker jag detta fenomen. 

 

 

 

                                                 
20 Olsson (1986), s. 125 
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Figur nr. 1 

En modell över utgångspunkter (kultur, makt, stereotypisering, representation och Lpo94) och undersökningsområde 

(skolbok) 

 
 

1:5 Avgränsningar 

Jag vill undersöka hur bilderna i läromedel från årskurs sju till och med årskurs nio ser ut, hur 

folk och etniska minoriteter framställs i skolböckerna. Jag har undersökt hur och på vilket sätt 

folk presenteras i läromedlen och i vilka sammanhang de syns i utifrån faktorerna rikedom och 

fattigdom. Jag begränsade mig till att studera tre läromedel (åk7-9) som tillhör förlaget Bonnier. 

Anledning till att jag inte bara har valt en bok är för att få en större insikt i seriens helhet. Att 

avgränsa till enbart en bok ger inte någon större kunskap om huruvida läromedlen är ensidiga 

eller inte. Bokserien som jag har valt heter So-direkt (samhälle), de tillhör förlaget Bonnier och är 

tryckt år 2003 och är skriven av Bjessemo, Fowelin, Nohagen. Jag kontaktade förlaget i hopp om 

att få mer information om vilka det är som har skrivit och illustrerat boken men sa att de inte gav 

ut mer uppgifter än de som fanns angivna på läromedlen och dess hemsida.  
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   Denna serie av samhällskunskapsböcker (tryckår 2003) är en av de populäraste upplagorna och 

används flitigt på många högstadieskolor i Stockholm, enligt artikeln i Svd. För att försäkra mig 

om att detta stämmer skickade jag en e-post (se bilaga2) till 15 slumpmässigt valda skolor i 

Stockholm. Merparten av skolorna ville förbli anonyma i undersökningen så på grund av detta 

kan jag inte skriva ut vilka skolor som ingick i min rundfrågning. Men av totalt 15 skolor 

använde sig 9 utav 15 skolor Bonnier (2003) upplaga i alla tre årskurser inom samhällskunskap. 

 

1:6 Disposition 

Efter inledningen, syfte och presentation av problemområde kommer jag att fortsätta med de 

teoretiska utgångspunkter som jag kommer att använda mig av i min undersökning för att försöka 

ta reda på om läromedlen framställer folk och etniska minoriteter stereotypt och ensidigt. 

Därefter följer en djupare presentation skolpolitiken och Lpo94 betydelse för utformandet av 

skolans verksamhet. Efter detta kommer avsnittet som behandlar metod, metodiska övervägande 

och reabilitet och validitet. Därefter följer den empiriska undersökningen där jag analyserar och 

tolkar skolbilderna, av dessa gör jag ett axplock som jag redovisar djupare. Efter varje undersökt 

bok görs en längre sammanfattning av boken i sin helhet. Allra sist kommer analysen där jag 

redogör för mitt resultat om huruvida läromedlen är stereotypa och ensidiga i sin framställning av 

folk och etniska minoriteter.   

2 Teoretiska utgångspunkter 

I nedanstående avsnitt kommer jag att redogöra och belysa sambandet mellan kultur, makt, 

stereotypisering för att till slut mynna ut i teorin som är representation av Stuart Hall. Detta 

kommer att vara min fond som jag använder mig av när jag gör min bildanalys av läromedlen. 

  

2:1 Kultur och makt 

I detta avsnitt vill jag konkretisera begreppet kultur och hur det förhåller sig till maktutövning.   

Jag vill undersöka detta för att ta reda på vilket sätt kultur och maktutövning samspelar med 

varandra i förhållande till hur man tolkar och värderar folkgrupper. 

Kultur är ett vitt begrepp, det finns otaliga definitioner och betydelser för vad kultur står för. Jag 

kommer i detta stycke att tydliggöra dess innebörd för att förstå begreppet i sitt sammanhang. I  
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den svenska ordboken står följande om kultur; odling, bildning.21 Kultur kan yttra sig i många 

olika former bland annat mat, kläder, musik, levnadsvanor eller en viss uppsättning värden och 

normer. Man kan prata om kultur i form av att någon är kultiverad. En kultiverad person är en 

bildad person. Centralt i denna syftning på begreppet är det värderande och har hierarkiska 

inslaget, det vill säga att vissa människor är mer kultiverande än andra.22 

   Inom antropologin använder man sig av begreppet kultur för att sammanfatta specifika 

traditioner, karakteristiskt beteende, livsstilar, normer man lever efter, värden och ideal och sätt 

på hur verkligheten uppfattas och tolkas.23 Denna sorts tolkning av begreppet kultur fungerar som 

förklaring till individers handlande och tankesätt. Man måste dock fråga sig vad ordet kultur gör 

med oss människor. Använder vi begreppet för att beskriva och förstå andra kulturer eller lägger 

man positiva och negativa värderingar i sin tolkning av andras kulturer? Kultur är ett av det 

vanligaste kriteriet för att urskilja etniska minoriteter och andra folkgrupper skriver Maria 

Borgström.24  

   Det är viktigt att reda ut om, och i så fall på vilket sätt förhåller sig kultur till begreppet 

maktutövning. Social klassificering är den aktivitet där individer inordnas som medlemmar i ett 

kollektiv, alltså en grupp eller kategori vars medlemmar delar (eller anses dela) en eller flera 

egenskaper.25 Detta i sig behöver inte vara negativt, men när vissa egenskaper inom vissa grupper 

värderas högre än andra uppstår negativ klassificering. Det är i detta förhållningssätt som kultur 

kan länkas samman med maktutövning. Vad vi uppfattar som en specifik folkgrupp eller ett 

specifikt kön kan enbart urskönjas när det står i förhållande till något annat. För att tydliggöra 

detta; Att vara invandrare får sin innebörd när det ställs emot vad det innebär att vara svensk.  

   Att placera folk i fack är inget hemskt i sig, människor är olika och känner tillhörighet med 

vissa grupper och inte med andra, detta förefaller sig vara fullt normalt. Dock blir det något 

negativt när någon utifrån sin sociala position har tolkningsföreträde och därigenom har 

möjlighet att sanningshävda beskrivningar om andra grupper i samhället. I ett samhälle där en 

grupp har tolkningsföreträde är risken stor för stereotypisering.26    

                                                 
21 Norstedts, Svenska ordbok – uppslagsbok, Lombarda Rotolito, , (2001), s. 597 
22 Öhlander, Magnus, Bruket av kultur, Studentlitteratur, (2005) 
23 Öhlander, Magnus, Bruket av kultur, Studentlitteratur, (2005) 
24 Borgström, Maria , Att vara mitt emellan,, Elanders Graphic Systems(1998) 
25 Öhlander, Magnus, Bruket av kultur, Studentlitteratur, (2005), s. 29-30 
26 Öhlander, Magnus, Bruket av kultur, Studentlitteratur (2005) 
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2:2 Stereotyp och typing 

Syftet med att förklara vad stereotyp är gör jag för att påvisa sambandet mellan kultur och makt i 

förhållande till majoritetsbefolkningen och deras tolkningsföreträde gentemot andra folkgrupper. 

För att göra vår värld förståelig använder vi oss av något som Stuart Hall kallar på engelska för 

typing och stereotyping. För att överhuvudtaget kunna förstå och greppa sin tillvaro så använder 

sig alla människor av typing. Utan den skulle det vara omöjligt att förstå sig på omvärlden. 

Genom att kategorisera och med hjälp av ett generellt schema strukturerar och gör vi vår omvärld 

förståelig. Det handlar simpelt om att ha kontroll över sin tillvaro. Om man till exempel ser ett 

platt objekt med fyra ben så ser man ett bord. Ett bord finns i alla möjliga skepnader, former, 

storlekar och material som alla skiljer sig från varandra. Men det som de alla har gemensamt är 

att de är bord, människan har en mental uppfattning i sitt huvud, en generell föreställning om vad 

som är ett bord och inte är ett bord. In this sens, typing is essential to the production of 

meaning.27  

   För att förstå vår värld så ar det fullt naturligt att man generaliserar saker och ting för att göra 

dem förståeliga. Vi vet exempelvis något om en person utifrån att den har rollen som mamma, 

chef, barn, gammal, ungdom, lärare och så vidare. Vi placerar individer i fack utifrån 

personlighet som glad, sur snäll, butter, grinig och så vidare. Vi delar in människor som 

medlemmar i vissa grupper baserad på klass, kön, etnicitet, åldersgrupp och så vidare.  

Problemet är när man utifrån en uppsättning otympliga mentala föreställningar av omvärlden 

beskriver andra människor. När personer reduceras till en essentiell uppsättning, få överdrivna 

karaktärsdragen, som är bestående utan möjlighet till att förändra eller att påverka dem, detta är 

stereotypisering. Stereotypisering framhäver skillnaderna mellan individer och grupper, majoritet 

och minoritet, snarare än vad de förenar dem. Den verkar för att avgränsa och exkludera grupper 

från varandra.28   

   Genom symboler och tecken framhäver man skillnaderna som leder till exkludering så att man 

separerar sig från den andre. Ur detta uppstår automatiskt ett ”vi” och ”dom”.29 Stereotypisering 

                                                 
27 ibid s. 257 
28 ibid 
29 ibid  
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förekommer i en miljö där majoriteten har tolkningsföreträde, där det råder stor ojämlikhet vad 

det gäller makt och möjlighet att påverka. Makten som majoriteten besitter i och med 

tolkningsföreträde utsätter den underordnade gruppen för just stereotypisering.  

   Stereotypisering skapas och upprätthålls genom ett binärt system, ett system där man 

systematiskt skiljer åt olika egenskaper och beteende i motsatspar bra/dåligt, civiliserad/primitiv, 

kultur/natur, rik/fattig, snygg/ful och så vidare. Ett sådant system är sällan neutralt utan så gott 

som alltid härskar den ena polen över den andra. För att förtydliga det hela; bra/dåligt 

maskulint/feminint, civiliserad/primitiv, kultur/natur, rik/fattig, överklass/underklass, 

vit/svart, man/kvinna. Anledning till att Hall har markerat den ena polen med fet stil är för att 

fånga makt aspekten i deras relation till varandra.30 Människor som på något signifikant sätt 

skiljer sig från majoriteten. Med andra ord, en person som inte tillhör oss utan tillhör ”dom” 

utsetts frekvent för det binära systemet och de föreställningar som de rymmer. 

   I det kommande avsnittet kommer jag att presentera och utveckla teorin som på engelska heter 

representation (föreställningar). I detta avsnitt berörde jag symboler och tecken ganska vagt. I 

nästa avsnitt kommer jag att belysa just betydelsen som symboler och tecken har i förhållande till 

att upprätthålla de kulturella stereotypa föreställningar som drabbar minoriteter och folkgrupper. 

 

2:3 Representation/Föreställning 

Engelska ordet representation betyder på svenska föreställning och framställning.31 För att 

undersöka läromedels bilder och huruvida de är ensidiga eller inte förhåller jag mig till teorin 

representation. Från och med nu kommer jag att använda mig av det svenska ordet 

föreställning/framställning när jag pratar om den engelska teorin representation. Anledningen till 

att jag använder mig av denna teori är för att kultur handlar om att dela en gemensam uppfattning 

om att förstå och tolka sin omvärld. Hall menar att genom språk förklarar och förstår vi vår 

omgivning, detta i sin tur skapar föreställningar och framställningar som utbyts människor 

emellan. Föreställningar är något som enbart kan delas genom den allmänna tillgången till 

språket. Med detta vill jag understryka vikten som språk har i skapandet av föreställningar i olika 

former av kulturyttringar i ett specifikt samhälle. Språk är huvudaktören i skapandet av 

                                                 
30 ibid,  
31 Tyda.se, http://tyda.se/?PHPSESSID=923ba039e1b78fd5fb606c600fd57c9d&w=representation 
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föreställningar och framställningar av kulturella värderingar.32 Bilden nedan visar kulturens 

omkrets och vad den skapar och tvärt om vad som skapar kultur, detta sker som nedan i ett 

växelspel mellan identitet, produktion, konsumtion, regler och slutligen föreställningar 

(representation). 

Figur nr.2 Teorin om hur representation produceras och reproduceras  

33 

 

 

Genom språk skapas kulturen som föreställer oss. Language is one of the ”media” through which 

thoughts, ideas and feelings are represented in a culture.34 Med detta citat vill Hall understryka 

betydelsen som föreställningarna får genom språkanvändning i processen där uppfattningar 

skapas. 

   Med språk menar Hall alla former där man använder sig av tecken och symboler. Språk är mer 

än enbart det talande eller skrivande språket till exempel är även bilder, musiknoter, ljud, statyer, 

målningar och andra uttrycksformer som framställer våra tankar, ideal, idéer och känslor för 

mottagaren, det vill säga andra människor. Hall lyfter fram vikten av språk, vad det gör och dess 

funktioner så att man tydlig ser och förstår att de skapar föreställningar som de förmedlar till 

mottagaren. De skapar uppfattningar och föreställningar om andra människor och deras kulturer. 

                                                 
32 Hall, Stuart, Representation cultural representations and signifying practices,(1997), London: Sage 
33 Hall, Stuart, Representation cultural representations and signifying practices, (1997), London: Sage, s. 1 
34 Hall, Stuart, Representation cultural representations and signifying practices, (1997), London: Sage, s. 1 
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Språket fungerar som en motor som bär symboler och tecken som vi vill förmedla till andra. 

Dessa symboler och tecken föreställer vårt koncept, ideal och föreställningar på ett så sätt att 

andra i stora drag ska kunna avkoda samma uppfattning som vi har. Föreställning är tät 

sammanvävd med både identitet och kunskap. Hur vet man vad som är typiskt engelskt, tyskt 

eller franskt om man inte utgår ifrån den kunskap, uppfattning och ide som man har av de andra. 

Utan ett tecken och symbolsystem skulle vi inte kunna tilldela andra och varandra identiteter eller 

överhuvudtaget upprätthålla en vardaglig tillvaro eller kultur.35 Dilemmat i detta är samma som 

jag nämnde i föregående stycke. Det är skillnad på så kallad typing och stereotyping.  

 

2:4 Bildanalys 

Inledning 

   Bildanalys är den metod som jag kommer att använda mig av när jag undersöker bilderna. Man 

säger att en bild säger mer än tusen ord. Bilder finns överallt runtomkring oss, de kan användas 

för att dekorera i form av affischer, de finns i form av reklambilder, som bildkonst och mycket 

mera. Det viktigaste som man måste inse är att en bild bär på ett budskap. Fotografen bestämmer 

allt från vilken vinkel bilden tas ur, ljussättning, bildbeskärning, kameraobjektiv till vilka tecken 

och symboler som ska synas i bilden. Bildutsnitt ramar in det fotografen vill lyfta fram i sin bild. 

Ju större uppmärksamhet man vill fästa på ett föremål, desto mer av annan oviktig information 

måste lyftas ut.36 Med ett annat ord kallar man detta för beskärning. Bildens viktigaste objekt skär 

man så att säga ut. Med översiktsbilder vill man visa människorna och deras närmiljö. Med 

närbild menar man nästan alltid ett ansikte, fokus ligger då på minspel och ögon. Med helbild vill 

man visa hela människan med kroppsspråk och gester. Med en halvbild ligger fokus på blickar, 

miner och hållning. 37 

   Utöver bildsnitt så finns det även bildvinklar som man måste ha kunskap om när man 

analyserar bilder.  Bildvinkeln blir synvinkel av hur man ser på något. Med ett grodperspektiv 

menar man en bild som är tagen underifrån och upp. Ur en sådan vinkel ser man upp till det man 

avbildar. Ur ett fågelperspektiv ser man uppifrån och ner på sitt objekt. Denna vinkel får objektet 

                                                 
35 ibid, 
36 Carlsson, Kopperfeldt, Bild och retorik i media Helsingborg, (2003), s. 28 
37 Carlsson, Kopperfeldt, Bild och retorik i media Helsingborg, (2003) 
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att se litet ut. Vi ser ner på den. Bara i en sådan sak som att titta upp på något eller ner på något 

finns det positiva respektive negativa, omedvetna såväl som medvetna värderingar.38 

Kameravinkeln kan inta en roll som vittne och med en uppsättning av bestämda värderingar. Om 

den bilden tas underifrån kan den visa underlägsenhet på samma sätt kan den från en sned vinkel 

uppifrån inta en överlägsen position.39 

    Beroende på alla dessa saker medvetna som omedvetna förmedlar bilden en uppsättning av 

värden och normer. Hur fotografen framställer något i bilden påverkar vår tolkning likaväl som 

vad som avbildas i den.40  Det svåra med bilder är att de är flertydiga. Trots detta utgör en bild 

något som används i en specifik kommunikationssituation den fyller sin funktion i det 

sammanhang den sätts in i. Bilden med alla sina tecken och symboliska innehåll utgör en kod, ett 

språk. Ett språk tolkas olika beroende på vem som använder det, detta innebär att när man tittar 

på en bild visar den olika saker beroende på vem som tittar på den. Detta kan utgöra ett problem 

när man ska göra en bildanalys. En person som känner den som avbildas vet/ser andra saker om 

den avbildade än en person som inte känner den avbildade. Beroende på medvetna och 

omedvetna orsaker söker vår blick efter betydelsemöjligheter när vi tittar på en bild. Detta tycks 

kunna utgöra ett problem när man ska göra en bildanalys. Man minimera detta problem genom 

text, med ord får bilden sin betydelse när det sätts in i en kontext. När språket används, sker detta 

alltid i en bestämd situation – eller kontext i sin vidaste mening – som hjälper till att avgöra 

vilken/vilka av ordets konkreta betydelsemöjligheter som i den givna situationen aktualiseras.41 I 

detta fall utgörs kontexten av hur läromedel som sändare förmedlar föreställningar om folk 

utifrån ett västerländskt perspektiv. Detta undersöks i förhållande till teorin om representation 

och stereotypisering. Vilka värderingar och normer förmedlar läromedlens bilder beroende på 

folkgrupp, det är detta som ska analyseras. Kan man se dikotomier i bilderna när man sätter dem i 

relation till varandra, svenska befolkningen/andra folkgrupper, etniska minoriteter.  

Sändarkontexten står i centrum för denna undersökning. Vad är det som bilderna förmedlar? För 

att förtydliga det hela så är läromedel sändaren och läsaren (elev och lärare) mottagare av dess 

budskap. Sändaren äger tolkningsföreträde och makt eftersom det i denna modell inte existerar en 

                                                 
38 ibid 
39 Gidlund, Bildanalys uppslagsbok, Studentlitteratur Lund, (1988) 
40 Carlsson, Kopperfeldt, Bild och retorik i media, Helsingborg, (2003)  
41 Drotner,Jensen Poulsen, Medier och  kultur, , Studentlitteratur Lund, (1996), s. 220 
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dialog mellan sändare och mottagare utan enbart är en envägskommunikation från sändare till 

mottagare.42 

Figur nr.3 kommunikationsmodell43 

 

En bildanalys görs på följande sätt. Först betraktar man bilden, man tar emot den. För det andra 

beskriver man den kortfattad utan att tolka eller värdera. För det mesta upptäcker man redan här 

saker som är iögonfallande som får betydelse för tolkningen. Därefter så tolkar och diskuterar 

man bilden. Jag har genomfört min bildanalys genom att titta på bildens denotation och dess 

konnotation. Dessa två begrepp skiljer på två nivåer av innehåll och betydelser som finns i en 

bild. Denotation är den neutrala bildbeskrivningen som man gör när man endast förklarar vad 

man konkret ser i bilden. En konnotation är en association som är gemensam för många. Den är 

en rikare innehållsbeskrivning av bilden, som omfattar alla de föreställningar och bibetydelser 

som en association innehåller. Ett föremåls bibetydelser är olika beroende på den gällande 

kulturen som den visas i.44 

   Jag ger ett exempel så att ni lättare ska förstå hur min bildanalys kommer att se ut. Låt oss ta 

nazismens hakkorset som ett exempel. Dess denotation (utseende) kan beskrivas som följande; ett 

asymmetriskt svart kors som pekar medurs. Dess konnotation (bibetydelser) står för värderingar 

och associationer som hat, förintelse, Hitler, krig och rasism. Men hakkorset förekommer även i 

andra kulturer som till exempel i Indien där den symboliserar solen. Därför är det viktigt att 

förklara i vilket kulturellt sammanhang som man undersöker sina bilder ur. Kulturen utgör 

kontexten i hur symboler och tecken tolkas, det är avgörande för dess innebörd. I min 

undersökning kommer bilderna att undersökas ur ett västerländskt perspektiv, utifrån detta 

perspektiv kommer jag att värdera de tecken som syns i bilderna.  

Denotation och konnotation    

   Tanken om denotation och konnotation har sitt ursprung från schweizaren Ferdinande Saussure 

(1857-1913). Han ansåg att varje tecken har en innehållsdel och en uttryckssida. Den ena sidan 
                                                 
42 Ibid, sida 220 
43 Carlsson, Kopperfeldt, Bild och retorik i media Helsingborg, (2003), s. 13 
44 Carlsson, Kopperfeldt, Bild och retorik i media Helsingborg, (2003) 
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kallade han för det betecknande (det fysiska tecknet) och det betecknade (dess 

betydelse/innehåll).45 Saussure var en av semiotikens förfäder. Semiotik kommer av grekiskan 

semaion som betyder tecken.46  Semiotiken undersöker hur vi uppfinner och använder tecken i all 

form av mänsklig kommunikation. Tecken bär på betydelser och kan därför användas och tolkas 

som språk. Allt från siffror, bokstäver, ljud, ord, danser, kroppsspråk, klädsel och mycket mera är 

olika slags tecken. Det finns något som kallas för kulturtecken som till exempel barbiedocka, en 

rolexklocka, en Ferrari som är tecken för något. De får sin betydelse när de sätts in i ett kulturellt 

sammanhang som exempelvis den västerländska kulturen.  Tecken med sin närvaro i bilderna 

signalerar vad som finns närvarande men representerar samtidigt även vad som är frånvarande. 

   Roland Barthes (1915- 1980) var en annan semiotiker som studerar tecken och dess system, han 

kom att vidareutveckla tanken om denotation och konnotation. Barthes poäng är att bilden har en 

relation till den tillhörande texten. Texten skapar några fasta punkter som i sin tur yttrar sig i den 

tillhörande bilden. På så sätt identifierar texten element på den scen som bilden kan sägas 

utgöra, men också själva scenen.47 De skrivna orden (texten) fungerar som ett metaspråk i 

förhållande till bilden. Sammanhang mellan ord och bild uppstår i och med att texten fungerar 

som ett metaspråk om bilden. Detta på grund av att texten gör en selektiv sändarauktorisering av 

dess innehåll. Bildens flertydighet reduceras som i sin tur leder till att kontroll utövas kring 

bildens betydelsemöjlighet.48  Han ansåg att alla betydelseprodukter kan avläsas och studeras som 

tecken. Barthes introducerade de semiologiska verktygen denotation och konnotation för att 

analysera bildens tecken.  En bild har både en denotation och en konnotation, ansåg Barthes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
45 Carlsson, Kopperfeldt, Bild och retorik i media Helsingborg, (2003) 
46 Carlsson, Kopperfeldt, Bild och retorik i media Helsingborg, (2003) 
47 Drotner,Jensen Poulsen, Medier och  kultur, Studentlitteratur Lund, (1996), s. 221 
48 Ibid, s. 221 
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3. Skolpolitik 

Lpo94 bekräftar att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, genom sina direktiv. Med nedanstående 

avsnitt vill jag lyfta fram Lpo94 för att tydliggöra vad läromedlen måste förhålla sig till när de 

utformas. 

3:1 Lpo94 

Lpo94, är en förkortning som står för läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet år 1994.49 Den innehåller riktlinjer och bestämmelser för hur 

skolverksamheten ska bedrivas. Dessa riktlinjer har på demokratisk väg presenterats och beslutats 

om av Riksdagen och Regeringen.  

   Ur ett historiskt perspektiv fick den svenska skolan år 1842 sin första stadga, denna utformades 

i ett samhälle där kristendomen hade en självskriven plats. Det övergripande målet då var att 

fostra goda kristna och nyttiga samhällsmedborgare. Sedan år 1842 har mycket hänt i Sverige. 

Sverige har på nära håll upplevt två världskrig, industrialiseringen, globalisering och invandring. 

Ett samhälle är aldrig statiskt utan alltid i omvandling, detta kräver i sin tur nya stadgar och 

styrdokument för skolan.50 Utformande av ett nytt styrdokument är väldigt komplicerat eftersom 

förhållandet mellan tradition och förändring är mångfasetterat. Man tar avstamp i ett redan 

existerande styrdokument när man vidareutvecklar ett nytt. Vissa delar i det gamla 

styrdokumentet förkastas och visa bibehålls. Det kulturella sammanhanget som råder i samhället 

formar sin tids styrdokument.51  Lpo94 är det senaste styrdokument som tillkom år 1994. Lpo94 

anger de riktlinjer och värderingar som dagens skola, lärare, elev, läromedel och överhuvudtaget 

alla som berörs av skolan och dess verksamhet ska förmedla. 

I Lpo94 finns följande citat:  

• Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett 

samhälle med täta kontakter över kultur och nationalgränser.52 

                                                 
49 Lpo94 
50 Linde, Göran, Värdegrund och svensk etnicitet, studentlitteratur Lund, (2001), 
51 ibid, 
52 Lpo94 s. 6 
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• Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma 

förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt 

påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.53 

• Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan skall gestalta och förmedla.54 

   Det finns specifika mål som man ska uppnå i grundskolan. Däribland finns ett som lyder 

följande: Har kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.55 

Skolans läromedel ska förhålla sig till vad läroplanen uttrycker. Lpo94 och dess direktiv utgör 

min fond när jag undersöker skolböckernas bilder. Med dessa citat om värderingar och riktlinjer 

vill jag analysera skolböckerna bilder för att se hur de framställer etniska minoriteter och 

folkgrupper.  

 

4. Undersökningen 

   Anledning till att metodavsnittet nu först introduceras hänger samman med att det blir lättare att 

följa resonemanget från metod och material vidare till de metodiska övervägande, vidare till 

själva undersökningen och bildanalysen. 

4.1 Metod och material 

   Jag vill undersöka huruvida läromedlen framställer folk ensidigt eller inte i bilder. För att 

undersöka detta kommer min undersökning att bestå av såväl en kvantitativ som en kvalitativ del. 

Jag redogör för antalet bilder och gör en statistik över detta. Därefter kommer jag att visa enbart 

bilden så att läsaren själv får skapa sin egen uppfattning om bilden och dess innehåll. Nästa steg 

blir att jag gör en tolkande analys av bildens innehåll utifrån bildanalysmetoden. 

   Jag börjar med att neutralt presentera bilden, därefter görs en kortfattad presentation av bildens 

denotation och dess tecken som syns i bilden. Nästa steg blir att presentera bildens konnotation, 

                                                 
53 Ibid, s. 4 
54 Ibid, s. 3 
55 Ibid, s. 10 
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vad står i bildens centrum, vad symboliserar tecknen i bilden utifrån glasögon som speglar en 

västerländsk kultur. I analysen sammanställer jag mitt resultat och drar mina slutsatser av arbetet. 

   Kvantitativ är undersökningen i den bemärkelsen att jag har räknat totalt antal bilder som visar 

människor. Dessa människor är individer men representera även ett folk. Bilder som visar folk 

(se definition av folk i bifogad ordlista sida 1) har avgränsats till att räkna de bilder där 

läromedlet själv redogör att den presenterar ett visst folk. Till exempel; Här ser vi Ahmed från 

västra Sahara. Genom detta signalerar läromedlet att den presenterar en person eller ett land och 

dess befolkning, eller till exempel; Johan Nilsson jobbar som socialarbetare. Meningen och 

överskrifter förklarar vad bilden åsyftar till. Jag har med statistik i form av diagram redogjort för 

hur många bilder det finns totalt på folk i varje läromedel. Åtskillnaden på folk har jag gjort 

genom att dela in dem i den svenska befolkningen och hur de presenteras i förhållande till hur 

andra folk och etniska minoriteter presenteras. Detta har gjorts för att belysa mängden av bilder 

som visar folk i böckerna är. Läsaren ska kunna lätt överblicka hur bilderna är fördelade mellan 

folk.  

   Kvalitativ kommer undersökningen att vara i den bemärkelsen att jag genom stickprov valt ut, 

tolkat och analyserat ett antal bilder. Eftersom det finns ett 100-tal bilder och en tidsram för 

undersökningen är jag tvungen att avgränsa och specificera mitt urval av bilder. Mitt empiriska 

underlag som jag har titta på om huruvida folk framställs ensidigt eller inte gjorde jag utifrån två 

utvalda faktorer rikedom och fattigdom. Utifrån dessa faktorer (rikedom/fattigdom) vill jag se om 

det går att urskönja ett mönster där man ensidigt framställer ett folk med återkommande tecken i 

bilderna eller inte. Genom bildanalys vill jag avkoda och tolka de tecken som finns i bilderna. 

Hur och på vilket sätt samspelar dessa faktorer med vilka folk som bilden framställer.  

   Vad är då fattigdom och rikedom? Med tecken som visar rikedom avser jag bilder där 

människor samspelar med avancerade tekniska maskiner som kräver kunskap, och som är dyra att 

producera. Viktigt är att i bilderna måste det finnas människor och något av dessa tecken i 

samspel med varandra för att de ska ingå i min undersökning. Tecken som symboliserar denna 

rikedom och som jag skiljer ut bilderna från är bilder där;  

• Konsumtion; platser där konsumtion förekommer som i klädaffärer, varuhus och 

mataffärer.  

• Transportmedel; bil, flygplan, tåg, båt.  
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• Produktion; fabriker/tekniska lösningar och maskiner (dator, traktor, klocka, stereo, 

telefon, mobiltelefon, tv.)  

• Boendeform; som visar på tillgång till rinnande vatten och elektricitet. 

   Fattigdom som jag definierar den är raka motsatsen till tecken som visar på rikedom. Med detta 

menar jag avsaknaden på tillgången av ovannämnda rikedomar i förhållande till folk som syns i 

bilderna. 

• Konsumtion; där det inte finns klädaffärer, varuhus och mataffärer. 

• Transportmedel; avsaknad på bil, flygplan, tåg och båt 

• Produktion; avsaknad på fabrik och tekniska lösningar. Istället använder man sig av 

handarbete. 

• Boendeform; spartanskt boende som saknar viktiga förnödenheter som rinnande vatten 

och elektricitet 

 

   Hur presenterar man dessa faktorer? Görs det värdeneutralt eller görs det positiv och negativ. 

Att jag just har valt dessa två faktorer beror på dess uppenbara motsatts som de utgör till 

varandra. Jag anser att dessa två faktorer ger ett kvalificerat svar om graden av ensidig 

framställning i förhållande till folk som man presenteras i samspel med dem. Faktorerna är endast 

verktyg för tolkningen, det intressanta blir att titta på resultatet när dessa två faktorer 

(fattigdom/rikedom) ställs mot varandra.   

 Jag väljer ut totalt sex bilder per bok som visar folk i förhållande till rikedom/fattigdom. Tre 

bilder som visar folk i samspel med rikedom och tre som visas i förhållande till fattigdom. 

Anledning till att det blir 6 bilder per bok som presenteras djupare görs för att få en inblick i 

bildernas teckenspråk och vad de vill förmedla. Tidsbegränsningen gör det svårt att välja ut fler 

bilder ur alla de tre böckerna. Tyvärr gick det inte att genomföra undersökningen som planerat i 

So-direkt 2 eftersom den saknade bilder som visade folk förutom den svenska befolkningen (se 

sid 32-33 för hur detta läromedel behandlades). Urvalet av mina bilder som jag har undersökt 

djupare och redogör för gör jag genom stickprov utifrån faktorerna rikedom och fattigdom. 
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   Min undersökning kommer att ha en hermeneutisk prägel, hermeneutik betyder tolkningslära. 

En hermeneutiker menar att mänsklig verklighet är av språklig natur, att man i och genom språk 

kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga.56 Mitt primära syfte är att förstå om läromedlen 

ensidigt presenterar människor eller inte. Yttrar det sig genom bildernas tecken utifrån hur man 

presenterar mänskligt liv, kommer detta till uttryck i bildens språk? 

   Jag kommer med västerländska glasögon att undersöka läromedels bilder i bildanalysen för att 

analysera de tecken och bibetydelserna som bilderna speglar utifrån hur folk presenteras i 

läromedlen. Vilka ögon vi utrustar oss med har att göra med vilket teoretiskt perspektiv vi 

utrustar oss med, medvetet eller omedvetet.57 Därför är det viktigt att förklara med vilka ögon 

som bilderna kommer att betraktas.  

   Efter redovisning av det empiriska materialet (bilderna), statistiken och den djupare analysen 

till var och en av de sex utvalda bilderna per bok kommer en sammanfattning av varje bok där jag 

gör en tolkande analys av bokens innehåll. Till sist kommer en avslutande diskussion där jag 

sammanfattar mitt resultat och resonerar kring min frågeställning och bilderna i förhållande till 

framställning och huruvida stereotypisering och ensidig framställning förekommer eller inte. 

Tanken om stereotypisering bygger på en åtskillnad mellan vi och dem. Därför är det viktigt att 

jämföra vilka folk som framställs i bilderna utifrån faktorerna rikedom/fattigdom. Först då finns 

det möjlighet till att analysera om framställning av folk är ensidiga eller inte. 

   Jag har tidigare erfarenhet av att tolka bilder dels eftersom jag har både skrivit en uppsats om 

genus och stereotypa bildframställningar av man och kvinna. Dessutom har jag läst 

Mediekommunikation A där bildanalys ingick som ett av momenten. Jag har valt att först 

presenterar mitt empiriska material, bild med bifogande bildtext. Detta för att läsaren själv ska 

kunna göra en egen bedömning utifrån sig själv och de analysredskap som jag redogör för i 

uppsatsen. Därefter kommer en djupare analys där jag avkodar bilden och dess innehåll.  

   Bilder som jag inte har räknat in i min undersökning är bilder som visar siluetter eller skuggor, 

de faller bort i mitt urval av bilder eftersom det inte går att avgöra vem som avbildas. Jag tittar 

bara på nutid bilder och inte på svartvita gamla foton eftersom jag undersöker hur människor i 

dagens samhälle framställs i bilder och inte hur de har gjort det ur ett historiskt perspektiv. Bilder 

                                                 
56 Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Lund: Studentlitteratur, (2003), s. 29  
57 Ekengren, Uppsatshandbok – hur du lyckas med din uppsats, Lund: Studentlitteratur, (2006), s. 74 
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som visar bilder exempelvis reklambilder, tidningsomslag faller bort i min undersökning 

Dessutom finns det ett få antal bilder som visar stora folksamlingar, dessa faller också bort ur 

mitt urval. Dessa bilder platsar inte i någon av de två nämnda kategorierna, rikedom och 

fattigdom samtidigt som det inte redogörs för vem/vilka som visas i bilderna.  

 

4:2 Metodologiska överväganden 

   Jag har upptäckt att till varje bild finns det också en liten textremsa som vill förtydliga bildens 

innehåll. Frågan är om texten ska inkluderas i min undersökning eller inte. För mig är det 

omöjligt att inte inkludera den i min undersökning eftersom den förtydligar syftet med bilden. 

Som jag nämnde i avsnittet om bildanalys samspelar bild och text med varandra. Texten förklarar 

och sätter in bilden i en viss kontext så att den inte ska kunna misstolkas. Ofta är det rentav 

nödvändigt att förklara vad det är som avbildas (alltså, vad bilden föreställer, i betydelsen vad 

det refererar till.)58 Jag vill dock uppmärksamma läsaren på att jag inte kommer att göra en 

textanalys av textremsan utan enbart redogöra vad texten säger i dess samspel med bilden. Bilden 

har huvudrollen och texten birollen.  

 

4:3 Validitet och reabilitet 

   Att enbart räkna de bilder där läromedlet själv redogör att den presenterar ett visst folk anser 

jag vara ett urval som är tydligt i förhållande till vad som ska undersökas, mätas. Eftersom 

läromedlen genomgående presenterar vem och vilka som återfinns på bilderna finns det inte en 

större mängd bilder som presentera personer utan att uttrycka vart de kommer ifrån. 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till att studera hur man i läromedlens bilder 

framställer folk utifrån faktorerna rikedom och fattigdom. Genom att använda dessa två faktorer 

anser jag mig kunna se huruvida man presenterar folk stereotypt och ensidigt eller inte i bilderna. 

Dels borde man kunna urskönja ett mönster av vilka personer som syns i förhållande till vilka 

tecken, och dels om det görs i positiv eller negativ bemärkelse. Utgångspunkten om kultur, makt 

och representation anser jag är ytterst relevanta i förhållande till faktorerna rikedom och 

fattigdom. Självklart består den konkreta verkligheten av ett oöverskådligt antal fenomen som 

                                                 
58 Gidlund, Bildanalys uppslagsbok, Studentlitteratur Lund, (1988), s. 47 
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alla på olika sätt griper in i varandra och påverkar varandra. Nyckeln till framgång och 

begriplighet är dock att koncentrera sig på utsnitt av verkligheten och säga något om just dem, 

snarare än vaga utsagor om ”hur komplicerat allt är”.59 

 

4:4 Bonnier So-Direkt, Bok nr. 1 Samhälle 

   Den första boken som jag kommer att undersöka är Bonnier So-direkt 1 (samhälle). Boken 

består utav totalt sju stycken kapitel med följande överskrifter i kronologisk ordning: Vad är 

samhällskunskap (sida 2-18), Ung idag, att leva i Sverige, Eu och i u-länder (sida 20-42). Lag 

och rätt, handlar om domstol, våra lagar och kriminalvård (sida 55-85). Att delta i samhället, 

barnens rätt och demokrati står i fokus (sida 86- 109). Den privata ekonomin, konsumtion och 

ekonomi behandlas i detta kapitel (sida 110- 127). Att umgås med medier, medievanor och dess 

påverkan diskuteras (sida 128-137). Du och miljön, naturens kretslopp, vatten och sopor 

behandlas och problematiseras i detta kapitel (sida 138-152). 

I boken finns det totalt 80 bilder som visar människor av dessa bilder är totalt 27 bilder som visar 

människor som uttalat i text, överskrift och/eller kapitel tillhör en annan folkgrupp än den 

svenska befolkningen. Av dessa visar 5 bilder etniska minoriteter som bor i Sverige. För att 

synliggöra denna grupp i läromedel läste jag vad bildtexten och annan brödtext presenterar kring 

personerna i bilden.  

   Jag har utgått från vad boken presenterar som svenskt genom överskrifter och text som 

uttryckligen signalerar att det handlar om svenskar och det svenska samhället. Även olika 

uniformer och efternamn som Svensson, Persson och Larsson kunnat klargöra att det handlar om 

majoritetsbefolkningen, Sverige. Utifrån dessa premisser har jag kunnat räkna bilder som visar 

den svenska befolkningen. Totalt hittade jag 53 stycken bilder. 

   Totalt 80 bilder ingår i mitt urval i diagrammet nedan ser vi hur dessa två är representerade i 

boken. För att göra denna beräkning delar jag 100 med antalet 80 bilder (som utgör 100%) och 

därefter multiplicerar jag resultatet med antal bilder som utgör majoritetsbefolkningen (53 bilder) 

för att få fram procentsatsen. Samma sak gör jag med den andra kategorin för att få fram 

                                                 
59 Ekengren, Uppsatshandbok – hur du lyckas med din uppsats, Lund: Studentlitteratur, (2006) s. 54 
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resultatet 33%. Anledningen till att jag gör dessa diagram är för att förtydliga i bild hur väl/inte 

väl dessa grupper är representerade. 

 

 

 

Figur nr.4  

Diagram över fördelning av folk och etniska minoriteter i bilder. 
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Bild nr. 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Bonnier, So direkt Samhälle nr. 1, Stockholm (2003), s. 44 
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   Den första bilden som jag analyserar är en bild från sidan 44.61 Bilden tillhör ett kapitel som 

handlar om u-länder. Bildens denotation visar 10 mörkhyade personer som dansar i en ring, en av 

de dansande ser glad ut, personen ler. I bakgrunden av dem står ett fyrkantigt rödbrunt hus med 

halmtak. Himlen är blå och solig med några vita moln. Bilden är en översiktsbild, den vill skildra 

objektet i sin närmiljö. Bilden är tagen från en högre vinkel (fågelperspektiv) så att man tittar 

snett uppifrån och ner på huset och de som dansar. Den tillhörande texten till bilden lyder som 

följande ”Familjen, gemenskap och trygghet – är det ännu viktigare om man är fattig?”62 

   Bildens konnotation, blir att hus med halmtak och enkla boendeförhållande blir synonymt med 

fattigdom. Med bildtexten vill man förstärka bildens mening, det vill säga att visa fattigdom. 

Bilden är även tagen ur en speciell vinkel, snett uppifrån. Den intar därmed medvetet eller 

omedvetet ett perspektiv som tittar ner på sitt objekt. Sättet som bilden presenterar sitt objekt på 

lyfter tydliga fram värderingar om att fattigdom är negativt och att man ”ser ner på det” genom 

fågelperspektivet. Dels väljer man i bilden ut vilka personer som ska synas i förhållande till 

fattigdom, i detta fall mörkhyade personer som är ett annat folk än svenskar. Bilden ska spegla u-

länder så det är klart att man tittar på ett annat land än Sverige och därav inte visar svenskar. Vad 

som däremot inte är förståeligt är att alla bilder som presenteras i kapitlet om u-länder görs 

genom att enbart presentera mörkhyade personer i fattigdom.  
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Bild nr. 263 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 ibid, s. 138 



 30

Bilden tillhör kapitlet som befattar sig med människan och miljön. På bilden från sidan 138 ser 

man en familj (ljushyad), pappa med sin dotter och son.64 Bilden är en överblicksbild som är 

tagen rakt framifrån. Familjen står i en leksaksaffär, i bakgrunden ser man meterlånga hyllor som 

är fyllda med leksaker. Familjen står bakom en kundvagn som är fylld med leksaker. Alla tre ler 

och ser glada ut. 

   Bilden för associationer till konsumtionssamhället och det överflödet som finns runt omkring 

oss i form av materiella saker. Meterlånga hyllor med leksaker och nöjesartiklar för barn syns i 

bildens bakgrund. De tre personerna i bilden ser glada och lyckliga ut. Personerna tillsammans 

med sin omgivning förmedlar positiva värderingar. Till bilden finns det en text som är lite längre 

som handlar om att man som människa måste ta ansvar för miljö. För att vara en bild som tillhör 

avsnittet om miljö och människa problematiseras konsumtionen av saker ytterst litet i själva  

bilden. I detta kapitel syns för övrigt enbart ljushyade personer till. Kapitlet brister i att visa en 

mångfald av det samhälle som den vill spegla. 
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Bild nr. 365 
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   Denna bild från sida 92 tillhör kapitlet om barnens rättigheter och FN-konventionen.66 På 

bilden ser man en mycket ung mörkhyad utländsk pojke som virkar en matta. Han sitter på huk i 

profil och tittar rakt fram på mattan som han virkar. I sin högra hand håller han i ett redskap i 

metall som han virkar mattan med. Han har bar överkropp och mörkt hår. Hans ansiktsuttryck 

utstrålar varken glädje eller sorg, han ser likgiltig ut. I tillhörande bildtext som finns kan man läsa 

följande I många länder tvingas barn att arbeta redan i mycket låg ålder. Bildens primära objekt 

är pojken och mattan. Bilden är en helbild där man ser pojkens hela kropp, gester och 

kroppsspråk. 

   Bildens konnotation säger att det finns många länder där barn tvingas att arbeta. I bilden saknas 

tillgång till maskiner eller andra tekniska lösningar som skulle kunna underlätta arbetet för 

pojken. Istället sitter han på huk och håller i ett simpelt virkverktyg. Förhållandena och metoden 

att tillverka mattan är primitiva. Barnarbete och textiltillverkning är inget ovanligt i andra länder 

om man får tro texten och bilden.  
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Bild nr. 467 
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   På denna bild på sida 111 som tillhör kapitlet Den privata ekonomin ser man en svensk 

ljushyad pojke som sitter framför sin dator och spelar ett bilspel. Bilden är tagen i profil.68 Bilden 

är en översiktsbild som visar pojken och sin närmiljö. Fokus i denna bild är Pojken och datorn 

som han sitter framför. Han tittar in i dataskärmen medan han håller sina händer på en plastratt 

som han styr bilen i spelet med. På datorbordet ser man bortsätt från datorskärmen, en stereo och 

i bakgrunden ser man en hylla med cd-skivor. Till bilden finns det en text som lyder som följande 

En egen dator är ett av de vanligaste sparmålen för killar.  

   I bilden ser man flera elektronikprylar som alla är tecken på avancerad teknik. Bilden med sin 

tillhörande text förmedlar ekonomi i form av att man måste spara pengar för att ha råd med en 

dator. Bilden ger med presentationen av avancerade elektronikprylar i samspel med bildtexten 

association av rikedom och en nöjessysselsättning som kräver pengar. I hela detta kapitel finns 

det så när på endast bilder (foton och illustrationer) på ljushyade personer som  visas i samband 

med konsumtion, där det konsumeras eller sparas.  
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Bild nr. 569 
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   I denna bild på sida 23 ser vi bara ett portträ, en närbild utav en mörkhyad pojke med mörkt hår 

som har en skjorta på sig, bilden är tagen rakt framifrån.70 Pojken heter Rajib och är 14 år 

gammal. I texten framgår att han är från Bangladesh. Den första frågan som han får är: Berätta 

om hur du bor. Han berättar att de bor i ett höghus som har ett kök, tre rum och en toalett i sitt 

hem. Rajib fortsätter: Huset och området är bra, men det händer att det blir bråk någon gång. 

Nästa mening som följer säger följande Det bor många invandrare här. 

   Bilden i sig säger inte så mycket eftersom den bara är ett porträtt, den visar en mörkhyad pojke 

som tittar in i kameran. Men vad bilden representerar blir ytterst intressant i samspel med den text 

som finns till bilden. Det viktig med denna bild är vad läromedlet med personen i bilden 

tillsammans med texten presenterar för föreställningar om etniska minoriteter i Sverige,. Texten 

redogör i en mening att; …..det händer att det blir bråk någon gång. Nästa mening konstaterar 

att; Det bor många invandrare här. Utan att gå in på djupet vad orden säger utifrån en textanalys 

så blir det i denna framställning tydligt att man med invandrare presenterar en mörkhyad person 

på bilden. På nästa bild å andra sidan som finns på föregående sida till Rajib finner vi en ljushyad 

pojke vid namnet Marcus så här presenteras han; 
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Bild nr. 671 
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   På denna bild som är en närbild från sida 22 ser man en ljushyad pojke med blont hår som har 

en polotröja och en kedja runt halsen, bilden är tagen rakt framifrån.72 Pojken heter Marcus och 

är 14 år gammal. Den första frågan som han får är Var bor du? Denna pojke bor på landsbygden 

en mil från Strängnäs. I en liten ort med cirka 4000 innevånare som till största delen består av 

villor. Nästa fråga som pojken får: Säg något bra med att bo här svarar han: Det är litet, man 

känner alla. Det händer inte så mycket, alltså kriminalitet och sånt.73 

   Lika väl som Rajib i bild och text presenterar föreställningar/värden så gör även Marcus det. 

Tydligt kan man urskilja de värderingar som görs gällande Konnotationerna som bilden i samspel 

med texten förmedlar är att där han bor, i villaområde är det tryggt och att det inte finns någon 

kriminalitet. Båda dessa pojkar avbildas och speglar specifika föreställningar som texten yttrar 

sig om. 

 

4:5 Sammanfattning av bok nr. 1 

   Boken fokusera sig på Sverige. Tyngdpunkten ligger på Sverige, även om det görs utblickar 

mot EU-länderna och andra delar av världen.74 Bilderna i denna bok speglar mestadels den 

svenska befolkningen. När den visar den svenska befolkningen görs det uteslutet i bilder där 

befolkningen är ljushyade personer med svenskklingande namn. 

   Av de 27 bilderna som visar andra folkgrupper än den svenska fanns det 13 bilder som i både 

text och bild framställde fattiga förhållanden. Avsaknad på naturresurser som rent vatten, 

avsaknad av maskiner, transportmedel och tillverkning av material var återkommande i dessa 

bilder. De övriga 10 bilderna visade varken tecken på rikedom eller fattigdom. En av dessa bilder 

visar några asiatiska risodlare följande stod i den tillhörande bildtexten; Svält och undernäring är 

inte ett lika stort problem här som i till exempel Afrika.75 Man uttrycker sig i termer som inte lika 

stort problem, något som signalerar att det ändå inte är allt för bra sett ur ett västerländskt 

perspektiv. 

                                                 
72 ibid, s.22 
73 Ibid, s.22 
74 Ibid, s. V 
75 Ibid, s. 50 
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   Återkommande i alla de 13 bilderna var att människorna var mörkhyade. Ingen person var 

ljushyad. Det finns bilder på andra europeiska nationaliteter som såväl nordamerikaner. Dessa 

personer är dock alltid vita och presenteras genomgående i rik miljö. 

Boken tenderar till att spegla ett Europa och Nordamerika där människor i generellt har en ljus 

hudfärg. Min fråga till detta blir då om det inte existerar någon som helst form av fattigdom i 

Europa? Av de 53 bilder som visar den svenska befolkningen antyddes eller problematiserades 

inte en enda bild om fattigdom i Sverige. Bilder som visar svenskar med tecken på rikedomar var 

total 22 stycken de andra bilderna visade varken tecken på rikedom eller fattigdom. 

Den gemensamma nämnaren för bilder som visar svensk befolkning i samband med rikedom var 

att de var ljushyade och hade typiskt klingande svenska namn. 

   Bilder som visade på etnisk som kulturell mångfald i Sverige var ytterst få (totalt två stycken) 

på sida 14 finns en bild som visar två kända tv-profiler Katarina Sandström och Claes Elfsberg, 

där Sandström är mörkhyad. Denna bild visar tv-kameror och monitorer i bakgrunden, tydliga 

tekcken på rikedom och tekniska framsteg. Den andra bilden är en bild på fyra flickor som sitter i 

en soffa och tittar rakt fram. Två av de fyra är mörkhyade och de två andra är ljushyade. Denna 

bild visar dock ingen av de två faktorer (rikedom/fattigdom) som jag undersöker. Utöver dessa 

finns det inga bilder som tydligt visar den svenska befolkningen som en mångkulturell 

befolkning. 

   Det finns ytterst få bilder som visar den svenska mångfalden. De totalt 5 bilder som visar 

etniska minoriteter i Sverige gör det genom separata porträttbilder. Dessa bilder är liksom bilden 

på Rajib porträttbilder som presenterar dem och deras etniska bakgrund var för sig.  

Något som jag fann ytterst intressant med min undersökning var att det totalt fanns 23 stycken 

tecknade illustrationer i boken. Alla dessa illustrationer speglade den svenska befolkningen, en 

svensk befolkning som uteslutet framställs som ljushyade med antingen blont eller brunt hår. 

Andra folk presenteras inte alls i form av illustrationer? Frågan är om det är medvetet och beror 

på att man är rädd att råka rita karikatyrer eller om det är omedvetet. 

   Avsaknad av transportmedel, brist på naturresurser, obördig omgivning, stäpp och torr jord 

finns genomgående representerad i de bilder som visar U-länder. I bilden från sida 92 ser vi 

primitiva metoder som används för att virka en matta. Bilden och tillhörande texten förmedlar att 

barnarbete är vanligt i många länder. I Boken finns det flera bilder än denna som jag visar på 
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barnarbete. Den gemensamma nämnaren för dessa bilder är att personerna är mörkhyade och att i 

deras närvaro visar man tecken som återspeglar fattigdom och misär. 

   Det intressanta med bilderna på sida 22 och sida 23 är att de båda ska visa olika 

boendeförhållande och hur det är att bo i Sverige. Problemet är hur man presenterar dessa två 

personer och vad de får representera. Dels i att man har valt att ställa olika frågor till dem och hur 

man har valt att skriva svaren, som tydligt innehåller värderingar. Texten tenderar till att 

förmedla en negativ bild av hur det är att bo i ett höghusområde, en framställning som 

”invandraren” Rajib får representerar. Presentationen av Rajib är negativ i den bemärkelse att 

texten redogör att det blir bråk då och då eller som att vid bilden längst upp till höger om honom 

står följande mening fristående: Det bor många invandrare här. Detta i kontrast med bilden som 

finns på sida 22 där Marcus boendesättet presenteras på ett mer positivt sätt. Bild och text 

presenterar tillsammans föreställningar om hur det är att bo i villa och höghus. I presentationen 

av Rajib text frågar man frågor som hur och på vilket sätt och under vilka förhållande denna 

pojke bor. Konnotationen blir att bilden på en mörkhyad person bor i ett invandrartät område. I 

invandrartäta områden händer det att det blir bråk då och då, något som den tillhörande texten 

konstaterar. Marcus å andra sidan frågar man istället var han bor och att han ska säga vad som är 

positivt med att bo så som han gör. Helt andra frågor ställs trots att den vill berätta samma sak, 

nämligen olika boendeförhållande. 

 

4:6 Bonnier So-Direkt, Bok nr. 2 Samhälle 

Denna bok består utav sex kapitel. Dessa innehåller följande överskrifter i kronologisk ordning; 

Vårt sociala liv, som handlar om välfärd och socialpolitik (sida 3-12). Arbetslivet, som handlar 

om arbetsmarknadadspolitik, diskriminering och konjunkturer (sida 16-33). Vad är politik, som 

handlar om olika styrelseskick och politiska ideologier (sida 38-57). Hur styrs Sverige, ligger 

fokus på Regeringen, Riksdagen och det svenska politiska systemet (sida 64-91). Ungdomar och 

droger, fokuserar på alkohol, narkotika och tobak (sida 98-114). Det sista kapitlet heter Medier 

och Sverige, som behandlar press, radio och televisionens roll i samhället (sida 118-129).  

   Fokus i denna bok ligger på Sverige och det svenska samhället, något som man tydligt kan se 

när man tittar och läser dess innehåll. I boken behandlas också de svenska medierna och deras 

roll, samhällets ekonomiska och sociala skyddsnät samt hur vi som konsumenter kan bidra till en 
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hållbar utveckling.76 Denna bok innehåller totalt 52 bilder. Av dessa bilder är det enbart en bild 

som speglar ett annat folk/etnisk minoritet i boken. Denna bok innehåller näst intill inga bilder 

som visar etniska minoriteter eller andra folkgrupper. Den enda bilden återfinns på följande sida 

31. Vad det gäller den svenska befolkningen finns det totalt 51 stycken bilder 

 

Figur nr.5  

Diagram över fördelning av folk och etniska minoriteter i bilder. 
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Bild nr. 177 
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   Den första och enda bilden i denna bok som i bild visar en etnisk minoritet finns på sida 31.78 

Texten redogör för att hon är en palestinsk muslimsk kvinna född i Sverige. Denna bild är ett 

porträtt utav en muslimsk kvinna med glasögon som har sitt huvud invirat i en slöja. Hennes ögon 

är vitt uppspärrade och hennes mun är halvöppen, hon ser rent ut sagt förbannad ut. Texten över 

hennes huvud säger följande Ska man få bära slöja i SVT? Den tillhörande texten är lång så jag 

sammanfattar den lite kort. Anledningen till att hon är upprörd är att en muslimsk kvinna som bär 

slöja skulle ta över ett program (mosaik) men nekades av SVT högsta ledning i och med att hon 

bär slöja. Många ansåg att beslutet var diskriminerande. Och två dagar senare backade tv-

ledningen. Våren 2004 blev Nadja programledare för ett nytt matprogram. 

Denna bild syns inte i sammanhang som kan tolkas som fattigdom eller rikedom. Trots detta 

ansåg jag att  
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Bild nr. 279 
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   Den första bilden som jag har valt är från sida 5.80 På bilden ser man en man och en kvinna som 

befinner sig i ett kontorslandskap. Båda är ljushyade och ser ut att vara +40år gamla. I högra 

delen av bilden sitter kvinnan som har på sig en randig t-shirt vid ett skrivbord med händerna på 

ett tangentbord. Framför tangentbordet finns en telefon och en datorskärm. Mannen i bilden står i 

högra delen av bilden och tittar ner på den sittande kvinnan. Han har på sig en vit skjorta och 

kakifärgade byxor. Texten under bilden är väldigt lång så istället för att skriva ut den 

sammanfattar jag den. Texten problematiserar varför män får högre lön än kvinnor trots samma 

yrke. Även i denna bild så är det framträdande att ljushyade personer som speglar den svenska 

befolkningen syns i samband med tekniskt avancerade maskiner som dator, datorskärm, 

tangentbord och telefon. Alla dessa maskiner anspelar på tillgång till rikedomar. 
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Bild nr. 381 
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   Kapitlet som denna bild är tagen ifrån avser arbetslivet och det svenska samhällets utveckling. 

På sida 16 ser vi en ljushyad man och kvinna som båda står i ett rum och har händerna i fickan.82 

Båda har tröjor och mörka byxor på sig. I bakgrunden ser man andra människor som arbetar. De 

sitter på stolar framför skrivbord som är försedda med datorer. Texten till bilden är lång därför 

sammanfattar jag den. Den förklarar att vi har gått från ett industrisamhälle till ett 

tjänstesamhälle. Bilden visar avancerade maskiner som datorer, datorskärmar och tillhörande 

tangentbord. Även denna bild visar människor i samspel med avancerade teknologiska maskiner 

som tyder på rikedom. 
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Bild nr. 483 
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   Nästa bild är hämtat från kapitlet 142 och behandlar miljö och livsstil.84 På bilden ligger fokus 

på den långa charkdisken som innehåller allt från ostar, färsk pasta och andra livsmedel. Om 

varje sida om disken står det en ljushyad kvinna, den ena som är kund och den andra som är 

föreståndare för butiken. Båda ler, kunden pekar med sitt finger på charkdiskens fönster. Bilden 

saknar bildtext men tillhör ett stycke som syftar till att beskriva hur och varifrån i världen all vår 

mat kommer ifrån.  

   Bilden visar onekligen överflödet av mat som finns i vårt land. Den fulla charkdisken och dess 

överflöd visar på sitt sätt en rikedom i vad man har tillgång till. Associationerna som man får av 

att se de leende kvinnorna och den överfulla charkdisken förmedlar värden som känns positiva, 

ett önskvärt tillstånd. Kundens finger som pekar symboliserar valfriheten och möjligheten att 

kunna välja det man vill ha. Bilden visar klart på att vi lever i ett konsumtionssamhälle med 

överflöd. 

 

4:7 Sammanfattning bok nr. 2 

Det mest häpnadsväckande med denna bok är den nästan totala frånvaron på andra folkgrupper 

och etniska minoriteter än den svenska befolkningen. Det hade varit fullt förståeligt för mig om 

boken hade valt att presentera den mångfald som finns i Sverige utan att presentera den avbildade 

utifrån deras etniska bakgrund eller inte. Detta hade i så fall visat på att Sverige är ett 

mångkulturellt land med många olika sorters folk och kulturella bakgrunder. Problemet i denna 

bok som jag ser det är att nästintill alla bilder som visar den svenska befolkningen visar en sorts 

svenskar, utseendet är likriktad nämligen en ljushyad person, blond eller brunt hår med 

svensktklingande namn. För mig är detta en intressant upptäckt. Att det svenska samhället 

framställas så ensidigt i läromedlens bilder anser jag oroväckande. I en bok som ska visa Sverige 
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med all sin mångfald, något som Lpo94 klart och tydligt proklamerar i sina styrdokument finns 

nästintill inte en enda person som visar på att vi bor i ett sådant samhälle. 

   Av de totala 52 bilder visar 32 bilder tecken som visar rikedom, de andra visar varken tecken på 

fattigdom eller rikedom. Man ser flera bilder som visar datorer och tekniska apparater som 

videokamera, fotokamera och mikrofoner. Andra bilder visar svenskar som konsumerar varor i 

form av att de handlar kläder, mat eller leksaker. Entydigt med dessa bilder är att alla är ljushyade 

och att bilderna presenterar en rik levnadsstandard. 

   Jag hittar totalt två bilder som presenterar mörkhyade personer i Sverige. Båda har gemensamt 

med att de är kända svenskar, den ena är rapparen Timbuktu (Jason Diakité) och den andra är 

samma bild som fanns med i föregående bok. Den visar de två tv-profilerna Katarina Sandström 

och Claes Elfsberg. Sedan finns det den bilden som jag har redovisat i undersökningen som visar 

en muslimsk kvinna och hennes slöja. 

 

4:8 Bonnier So-Direkt, Bok nr. 3 Samhälle 

Denna bok innehåller fyra kapitel som följer i kronologisk ordning Ungdomsliv (sida 2-18), 

Samhällets ekonomi (sida 20-40), Den globala ekonomin (sida 44-53) och det sista kapitlet (sida 

56-78). Boken koncentrerar sig på politik, ekonomi, miljö och det sociala livet. I denna bok 

behandlas främst det globala samhället och Sveriges relation till den. So-direkt Samhälle 3 

behandlar främst det globala samhället. I dag finns det inte längre någon tydlig gräns mellan den  

nationella och den internationella ekonomin.85 

   Totalt fanns det i denna bok 66 bilder som visar folk. Av dessa 66 bilder visar 44 bilder andra 

folk och etniska minoriteter än den svenska.  

   Av dessa visar endast en bilder etniska minoriteter (sida 52) i Sverige. De resterande 43 

bilderna visar andra folk från vida världen. Eftersom det finns flera bilder att gå på som visar 

andra folk än den svenska befolkningen blir det lättare att fastställa om Bonniers bokserie är 

ensidig eller inte i sin framställning av människor. Totalt fanns det 22 bilder som visar den 

svenska majoritetsbefolkningen. 

 

 

 
                                                 
85 So-direkt Samhälle 3, (2003) s. V 
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Figur nr.6 

Diagram över fördelning av folk och etniska minoriteter i bilder. 
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Bild nr. 186 
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   Denna bild på sida 133 tillhör kapitlet Global utveckling.87 Detta kapitel redogör för de 

förändringar som har skett i världen över de senaste 30-40 åren.  På denna bild ser vi en kvinna 

tillsammans med sina barn och cirka 10 getter. Bilden är en överblicksbild som är tagen rakt 

framifrån. Fokus i denna bild ligger på kvinnan och det redskap som hon använder för att pumpa 

vatten. I bakgrunden ser man gräs och stora buskiga träd. Kvinnan står vid en slags vattenpump 

som hon ser ut att snurra på för att pumpa vatten. Bildtexten till denna bild säger följande Även 

om vi tycker att det ser primitivt och bökigt ut, så är en fungerande mekanisk vattenpump och 

rent vatten en viktig förutsättning för ett drägligare liv i många länder. Kvinnan som utför 

handlingen är mörkhyad. I avsaknad på en vattenkran eller annan teknisk lösning som i detta fall 

skulle symboliserar rikedom så anskaffa den mörkhyade kvinnan vatten på ett primitivt sätt som 

lätt kan likställas med fattigdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 ibid, s. 133 



 54

 

 

Bild nr. 288 
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   Denna bild på sida 26 tillhör kapitlet Samhällets ekonomi.89 På bilden ser man tre ljushyade 

personer som sitter på en uteservering och dricker något förfriskande. Till höger i bilden sitter en 

man med solglasögon och pratar i sin mobiltelefon. Han tittar rakt ut i det tomma intet med ett 

lika tomt ansiktsuttryck. I mitten sitter en kvinna även hon pratar i mobiltelefon hon skrattar och 

ler. Längst till höger ser man en till kvinna som sitter med ansiktet bortvänd från kameran, hon 

tittar på den skrattande kvinnan samtidigt som hon med sin högra hand trycker på ett tangentbord 

tillhörande sin mobiltelefon. På bordet står förutom dricka, en askkopp, två par solglasögon även 

en stor tjock almanacka. Den tillhörande bildtexten säger följande; I en marknadsekonomi verkar 

principen om utbud och efterfråga utan inskränkningar. 

   Associationerna som man får av denna bild är att dessa tre personer njuter av de 

marknadsekonomiska framsteg som vi i vårt land har uppnått. De använder sig alla tre av ett 

avancerat kommunikationsredskap, mobiltelefon. Trots att de sitter och njuter av vad som ser ut 

att vara deras fritid görs det på ett positivt sätt.. Mobiltelefoner är dyra och avancerade maskiner 

som kräver mycket kunskap för att framställas, de är helt klart tecken på rikedom. 
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Bild nr. 390 
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   Nästa två bilder på sida 135 och 136 är en två delad bild som vill visa utvecklingen i Brasilien 

genom att presentera två personer bosatta i Brasilien.91 

 Den första personen presenteras med följande överskrift Luis, 16 år, Sluminvånare. På den 

tillhörande bilden ser vi ett personporträtt på en mörkhyad person kläd i en t-shirt, som är tagen 

rakt framifrån, utav en mörkhyad person som berättar hur det är att bo i Brasiliens slum. Bilden 

till texten lyder följande; Luis trivs bra i favelan trots att hans klasskompisar inte skulle våga gå 

dit. Bilden tillsammans med texten ger negativa associationer till där Luis bor. Man får en klar 

bild av att detta inte är ett trevligt ställe som få utomstående vågar sig på att besöka, men Luis 

trivs. Man kan konstatera att han bor i ett otryggt område som är fattigt. 
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Bild nr. 492 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   På nästa sida 136 kan vi läsa följande överskrift; Daniel, 20 år, student på universitetet.93 På 

bilden ser vi en ljushyad man som är Daniel. Bilden är en översiktsbild som är tagen rakt 
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framifrån. Han har en pikétröja och ett par jeans på sig. Han står framför en stor palm, i ena 

handen håller han en frukt och i den andra en kniv. Texten till bilden lyder som följande; 

Skillnaden mellan fattiga och rika är stor i Brasilien. Daniel är lycklig lottad, hans familj äger en 

plantage. Associationerna som man får när man ser bilden och dess tillhörande bildtext är att 

Daniel är lyckligt lottad eftersom hans rika föräldrar äger en plantage, dessutom är han ljushyad. 

Jämfört med bilden på den förra sidan där Louis finns representerad så visas en tydlig kontrast 

mellan hudfärg och faktorerna rikedom/fattigdom. 
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Bild nr. 594 
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   På denna bild från sida 56 som tillhör avsnittet Det globala samhället ser vi ett halvt dussin 

invandrare som sitter på två parkbänkar med ryggen vänt mot varandra.95 Bilden är en 

överblicksbild som är tagen rakt framifrån. På den högra bänken sitter tre äldre herrar och på den 

vänstra sitter tre medelålders personer, varav en är kvinna. En sitter med armarna i kors några 

andra sitter med benen i kors. Solen skiner och i bakgrunden ser man människor som går 

omkring. Fokus i denna bild ligger onekligen på dem som sitter på parkbänkarna. Bildtexten till 

den tillhörande bilden är lång som ni även kan se. Trots detta vill jag lyfta fram vad en del av 

texten säger. Detta för att förstärka bildens syfte/betydelse. Det står; Med den ökade 

invandringen under senare tid har människor från andra håll kommit hit. Detta ställer stora krav 

på det svenska samhället att ta hand om alla nya svenskar.96   

   Associationer som man får när man tittar på denna bild är att äldre människor som har 

invandrat till Sverige är sysslolösa. De sitter på en parkbänk under ett träd i solen. Den 

tillhörande texten signalerar att dessa människor ställer stora krav på det svenska systemet. 

Bilden kan tolkas på ett sätt som att dessa människor har inga pengar, de kommer att kosta 

samhället pengar. Alla människor kostar pengar på samhället på ett eller annat sätt men samspelet 

mellan texten och bilden skickar negativa signaler till mottagaren. Bilden tillsammans med texten 

uttrycker en oro över invandringen och fokuserar på de negativa effekterna som invandring bidrar 

med istället för att yttra sig positivt. Invandrarna tycks utgör en belastning snarare än en tillgång 

för samhället. Samma bild dyker upp på sidan 78 då i samband med överskriften Mångkulturellt 

Sverige. Frågan man måste ställa sig är om man med mångkulturellt Sverige syftar på ett samspel 

mellan invandrare och svenskar eller uteslutet på invandrarna. I denna bild som tillhör denna 

överskrift ligger fokus uteslutet på invandrarna och inte svenskar och invandrare tillsammans.  
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Bild nr. 697 
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   Denna bild på sida 122 tillhör kapitlet It-revolutionen, överskriften till denna bild säger 

följande; Det smarta hemmet?98 Bilden är en överblicksbild tagen rakt framifrån. På bilden ser 

man en ljushyad man som står framför ett kylskåp samtidigt som han med sin högra han pekar på 

en slags skärm tillhörande kylskåpet. På hans vänstra axel sitter det en papegoja. Han har på sig 

ett par kakifärgade byxor svarta skor och en svart tröja. Den tillhörande bildtexten till bilden 

säger följande; Kylskåp med pekskärm. 

   Associationer som man får när man tittar på bilden i förhållande till texten är att detta hem 

verkar vara ett avancerat hem, ett hem som har ett kylskåp med pekskärm. Mannen som använder 

sig av pekskärmen och står i denna tekniskt avancerade miljön är ljushyad.  

 

Denna bok visar dock även en annan bild av olika folk än vad de två tidigare böckerna hittills har 

gjort. På följande bilder ser man rikedomar i förhållande till andra folk än den svenska 

befolkningen. En närmare analys av dessa bilder återges i Sammanfattning av bok nr.3 

 

 

Sammanfattning av bok nr.3 

Denna bok är rik på bilder som visar folk i olika sammanhang. Intressantast är att i denna bok 

finns det bilder som visar människor, andra än ljushyade personer som använder avancerade 

elektroniska maskiner. Utav de 44 bilderna fanns det totalt 13 bilder på rikedom i förhållande till 

andra folk än den svenska befolkningen. I dessa bilder såg man tekniskt avancerade maskiner 

som datorer, telefoner, tv-apparater och mobiltelefoner i samspel med mörkhyade personer. Det 

är en tydlig skillnad mellan denna bok och de andra två böckerna. En bild visar tre mörkhyade 

personer varav två är män och en är kvinna, som alla sitter framförvar var sin dator. Bildtexten 

säger; ...eller skapar den arbetstillfällen där?99 Kvinnan pratar i telefon samtidigt som hon 

knappar på ett tangentbord.   På sida 149 ser vi en kvinna med slöja som pratar i en mobiltelefon. 

På sida 120 ser vi en mörkhyad pojke med en bärbar dator framför sig, han sitter vid en bänk ute i 

naturen med en halmhydda i bakgrunden. På sida 110 finns det en asiatisk kvinna som har något 

avancerat instrument framför sitt vänstra öga samtidigt som hon håller i ett annat elektroniskt 
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instrument. Bilderna ger en inblick i att framtiden är hoppfull, andra delar av världen kan och tar 

del av rikedom. Bilderna som visar på denna rikedom är dock starkt begränsad till ett få antal 

bilder som alla enbart syns i denna bok. 

Bilder som visar på fattigdom var totalt 10 stycken. I dessa bilder fanns det återkommande 

bristande tillgång till vatten, detta visades genom primitiva lösningar för att anskaffa sig just 

vatten. Bilder som visar avsaknad på skog, mat och bristande boendeförhållande framställs i 

boken och problematiseras.  

I kapitlet som ska återspegla internationell politik återfinns det tekniskt avancerade redskap, 

dessa visar vapen som pistol och maskingevär. I alla dessa bilder syns det till andra folk än den 

svenska befolkningen och genomgående så visas de i negativa samanhang. Med negativa 

sammanhang menar jag att de visar vapen som riktas eller använd mot andra i syfte av att hota 

eller i krigssammanhang. 

Boken visar även på ett större antal bilder som blandar olika folk. På en bild ser man en 

mörkhyad person (Kofi Annan) som håller ett föredrag för en blandad folkskara. 

På sida 104 ser man svenska FN-soldater som hjälper en flyktingfamilj från Bosnien. På sida 106 

ser man ljushyade och mörkhyade tillsammans som firar det nya Sydafrika utan apartheid och 

segregering. 

Etniska minoriteter bosatta i Sverige fanns representerade i en bild. I denna bild som jag 

redogjorde för i bildanalysen lyfter man snarare fram den börda som de är för samhället snarare 

än vad de tillför. 

Svenskar som visas i rika sammanhang är totalt 13 stycken i dessa ser man återigen avancerade 

maskiner som mobiltelefoner, fabriker, transportmedel som bilar och även flygplan. Vi ser även 

kylskåp som har pekskärm och genomgående är den svenska befolkningen ljushyad och har 

svenska namn. Intressant är att även i denna bok finns det ingen bild som visar på eller 

problematiserar Sverige och huruvida fattigdom existerar. 
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5. Resultat 

I denna del kommer jag att föra en sammanfattande diskussion av vad jag har kommit fram till 

vad det gäller dessa tre böcker och dess bilder. 

 

5:1 Sammanfattning och diskussion 

Efter att ha genomfört min undersökning och tittat på läromedlens bilder har jag kommit fram till 

en rad olika upptäckter och slutsatser. 

Jag har fått en djupare insikt i hur samspelet mellan identitet produceras (vilka symboler och 

tecken) och på vilket sätt dessa föreställningar framställs i läromedlen. 

Figur nr.7 

100 

 

 Mångfalden i det svenska samhället så som den presenteras i läromedlen brister eftersom 

bilderna genomgående i alla tre läromedlen visar en sorts svensk. Läromedlen målar en bild av en 

svensk som till största majoritet är ljushyade med brunt eller blont hår. Dessutom har de 

genomgående svenskklingande namn. Etniska minoriteter är underrepresenterade i samhället 

utifrån vad läromedlen redovisar. Självklart består det svenska samhälle av en befolkning som i 

majoritet är etnisk svensk, men den skevhet som böckerna speglar visar inte på det 

                                                 
100 Hall, Stuart, Representation cultural representations and signifying practices London Sage, (1997), s. 1  
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mångkulturella Sverige vi faktiskt lever i. Antalet bilder som uttryckligen presenterar svenskar är 

119 stycken, i kontrast till detta finns det dock enbart 9 bilder som visar etniska minoriteter i 

Sverige. De få bilderna som visar etniska minoriteter gör det svårt att dra slutsatser om huruvida 

de framställs ensidigt eller inte. Däremot tycker jag mig se tecken på att man i ett par av dessa 

bilder framställer etniska minoriteter på ett negativare sätt än vad man framställer den etnisk 

svenska befolkningen. Jag tycker mig i bilderna se tecken som tyder på negativa social 

klassificering, vissa egenskaper inom vissa grupper värderas lägre än andra. När man ställer 

folkgrupper/etniska minoriteter i förhållande till den svenska befolkningen visas den sistnämnda 

inte alls i förhållande som är fattigt eller negativa. Visst är det så att vi i Sverige har en helt annan 

levnadsstandard än på många håll i världen. Men läromedlen utgår från en västerländsk standard 

när den framställer andra folk ute i världen i förhållande till den svenska befolkningen. Bilderna 

lutar åt att framställa andra folk i samband med primitiva sammanhang i förhållande till den 

svenska befolkningen. Den svenska befolkningen syns inte i samma sammanhang när man 

framställer dem.  

 

Folk i förhållande till rikedom och fattigdom 

   Andra folk visas med tecken som tyder på fattigdom. Ljushyade visas som civiliserade medan 

man ser mörkhyade som lever primitivt i fattigdom. Lena Olsson redogör i sin undersökning av 

gamla läroböcker att; Likväl rör sig läroböckernas framställning om levnadsnivå i olika länder 

till största delen kring frågor om produktion och konsumtion.101 Jag använder detta citat för att 

styrka mitt påstående om levnadsstandard som mått på grad av utveckling. Konsumtion och 

produktion skildras positivt, något som hänger samman med rikedom, medan bristen på 

konsumtion återkommande visas i samband med andra folk. Allra tydligast blir det i förhållandet 

mellan Europa i förhållande till U-länder, här står européer för det högt utvecklade och det högt 

värderade i samhället. De boende i Afrika intar däremot en plats av andra rang. Som i många 

bilder speglar en låg utvecklingsgrad och låg standard. Endast i So-direkt nr.3 visas andra folk 

utanför den västerländska kulturen i rika sammanhang. Detta visar på att bilden av olika folk inte 

är alltför selektiv och ensidig för att kalla den stereotyp. På sida 110 ser man en asiatisk kvinna 

som har något avancerat instrument framför sitt vänstra öga samtidigt som hon håller i ett annat 

elektroniskt instrument. På en annan bild ser man mörkhyade som arbetar med datorer och i en 
                                                 
101 Olsson, Kulturkunskap i förändring, Malmö: Liber, (1986), s. 107 
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annan ser man en muslimsk kvinna som pratar i telefon. Att säga att läromedlen är stereotypa är 

att gå för långt. Däremot anser jag utifrån de bilder som har undersökts att man gör en negativ 

typing av andra folk i allmänhet. Generellt ser jag tendenser till att bilderna med sina tecken visar 

på en skillnad i levnadsstandard och levnadssätt beroende på vem man framställer i bilden utifrån 

faktorerna rikedom och fattigdom. Beroende på vem som presenteras i bilden visas en 

uppsättning av positiva och negativa utvalda tecken.  

Ingen bild visar på fattiga förhållanden i Sverige. När det svenska samhället presenteras görs det 

genomgående i alla tre läromedlen genom att visa ljushyade personer med antingen blont eller 

brunt hår. Ytterst få personer i det svenska samhället tillhör en etnisk minoritet eller har annan 

hudfärg än ljus finns representerade. De få gånger som de gör det är det i form av kända personer 

som till exempel artisten Timbuktu eller andra kända profiler från Tv eller barn som visas i 

personporträtt. Läromedlen lyckas inte spegla ett mångkulturellt Sverige. Avsnittet som 

presenterar ett mångkulturellt Sverige gör det enbart i egenskap av andra folk än svenskar och 

detta görs i en endaste bild. 

   Bilderna i min undersökning har benägenhet för att visa rikedom och fattigdom tätt 

sammanvävd med hudfärg. När man visar fattigdom gör man det genom att visa svält och misär i 

form av avsaknad på naturresurser som vatten och mat, återkommande är att detta görs i samspel 

med mörkhyade personer. Tecknen i dessa bilder samspelar på ett sätt som utmålar mörkhyade i 

större utsträckning som fattiga än vad ljushyade och den svenska befolkningen görs. Detta görs 

exempelvis i bilden från So-direkt bok nr. 1 på sida 44 där tecken som; hus med halmtak, 

kameravinkeln och bildtexten som uttryckligen frågar om familj och trygghet är ännu viktigare 

om man är fattig. Denna bildtext visas i samband med en bild där totalt 10 mörkhyade personer 

dansar i en ring. Dessa tecken signalerar på ett negativt sätt i samspel med de mörkhyade 

personer som avbildas i bilden. I kontrast till detta finns det bilder på ljushyade som så gott som 

aldrig framställs i fattiga sammanhang i boken. På sida 136 i So-direkt nr. 3 finns bilden på 

ljushyade Daniel som bor o Brasilien. Bildtexten gör tydligt för läsaren att han är rik, han är 

lyckligt lottad. Trots att de båda tillhör annan folkgrupp än den svenska majoritetsbefolkningen 

så visar man på skillnad mellan ljushyad (positiv sammanhang) och mörkhyad (negativ 

sammanhang). 

Bilder som visar tecken på teknologiska avancerade redskap som bil, dator, mobiltelefon och 

andra tecken som visar på rikedom och utveckling är betydligt många fler än vad de är när man 
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visar andra folk i andra delar av världen. Bilder som visar etniska minoriteter i Sverige är som 

sagt få och därav saknas det bilder som visar dem i förhållande till rikedomar 

Just dessa motsatser tycker jag mig se i hur de framställs i bilder utifrån dikotomier där den 

svenska majoritetsbefolkningen tenderar att värderar sig själv positivt och ”de andra” på ett 

negativt sätt. 

 

Kulturell Imperialism 

   Boken används i den svenska skolan och är tillverkad av ett svenskt förlag. Jag tycker mig se 

uttryck för det som Iris Marion Young betecknar för kulturell imperialism efter att ha undersökt 

bilderna. Med kulturell imperialism menar hon att kultur och maktutövning hänger samman. 

Kulturell imperialism innebär att en minoritet eller andra folkgrupper beskrivs på majoritetens 

villkor utifrån deras tolkning utan möjlighet för minoriteten att korrigera eller att göra sin röst 

hörd.102 I ett samhälle där en grupp har tolkningsföreträde är risken stor för stereotypisering. En 

stereotypisering som yttrar sig genom att visa på motsatser snarare än likheter mellan olika 

individer, etniska minoriteter, folkgrupper och majoritetsbefolkningen. Läromedlens bilder visar 

inte genomgående motsatsförhållande. Däremot tycker jag att läromedlen undviker att lyfta fram 

likheter och vad vi har gemensamt. To experiance cultural imperialism means to experiance how 

the dominant meanings of a society render the particular perspective of one´s own group invible 

at the same time as they stereotype one´s group and mark it out as the other.103 

Att säga att läromedlen är stereotypa är att gå för långt. Däremot anser jag utifrån de bilder som 

har undersökts att man gör en negativ typing av folk i allmänhet. 

   Den svenska majoritetsbefolkningen med sitt tolkningsföreträde tenderar att värderar sig själv 

positivt och ”de andra” på ett negativt sätt. För att förtydliga och ge exempel på detta visar jag det 

i dikotomiska motsatspar; civiliserat/primitivt, rik/fattig, ljushyad/mörkhyad. Edward Said 

analyserar i sin bok Orientalism (1997) där Europa i västerländsk forskning sammanfogas till en 

diskurs av systematiska skillnader, där Europa presenteras som rationellt, utvecklat, humant och 

suveränt samtidigt som orienten framstår som förfallet, outvecklat, fattigt, ojämlikt och statiskt.104 

                                                 
102 Öhlander, Magnus, Bruket av kultur, Studentlitteratur Lund, (2005) 
103 Young, Justice and the politics of difference, Princeton University (1990), s. 58-59 
104 Öhlander, Magnus, Bruket av kultur, Studentlitteratur Lund, (2005) 
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 Det är genom denna kulturella imperialism som (väst)europeisk identitet framstår som 

överlägsen i förhållande till alla icke europeiska folk och kulturer.105 

 

Vad säger Lpo 94 

   I Lpo94 står det att; Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med 

samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt 

påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.106 

Med undervisningen syftar man på såväl lärare, ämnesstoff och dess läromedel. Enligt min 

undersökning av läromedlets bilder tycker jag mig se svaga tendenser på att detta skulle stämma 

överens med det ovan nämnda citatet från Lpo94, bilderna är inte konsekvent ensidiga men långt 

ifrån allsidiga när de ska beskriva det svenska samhällets mångfald som såväl omvärlden utifrån 

faktorerna rikedom och fattigdom. De etniska minoriteterna är kraftigt underrepresenterade i 

läromedlen, framför allt i So-direkt nr.2 som koncentrerar sig på Sverige och det svenska 

samhället. I Lpo94 står det att; Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 

verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda 

för ett samhälle med täta kontakter över kultur och nationalgränser.107 Detta citat tycker jag 

utifrån vad läromedlen redovisar av omvärlden inte heller vara förenligt med i och med att 

läromedlen ger en genomgående negativ bild av omvärlden utanför Europa utifrån vilka som är 

rika och de som är fattiga i världen.  

   Kunskapsmålen som ska uppnås i grundskolan enligt Lpo94 är bland annat följande; Har 

kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.108 Inte heller på 

denna punkt tycker jag att Bonniers skolböcker i samhällskunskap svarar mot detta utifrån vad 

bokens bilder som såväl text redovisar. Den kunskap som förmedlas om nationella minoriteter är 

få och icke nyanserande. 

                                                 
105 Ibid 
106 Lpo94, s. 3 
107 Lpo94 s. 6 
108 Ibid, s. 10 
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   Ett annat citat från Lpo94 är följande; Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.109 

Visserligen problematiseras fattigdomen i omvärlden men även på denna punkt går den i riktning 

mot att vara onyanserad. Bilderna som visar rikedom i förhållande till fattigdom är snedvridna i 

jämförelse med vem som avbildas. Ljushyade syns aldrig i ett sammanhang som tyder på 

fattigdom däremot syns mörkhyade i en mängd av sådana sammanhang. 

 
Vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att se hur skolbarn tolkar bilderna. Genom att låta barnen först titta på 

läromedlens bilder och sedan få redogöra hur de utifrån boken uppfattar vad som är specifikt för 

den svenska befolkningen, andra folk och etniska minoriteter. Kan barnen helt enkelt identifiera 

sig med den verklighet som böckerna visar eller inte. 

En annan aspekt som skulle vara mycket intressant att undersöka skulle vara att jämföra flera 

nutida upplagor av skolböcker för att se om de speglar en liknande verklighet i dess bilder eller 

om den skiljer sig. 

                                                 
109 Ibid, s. 3 
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Bilaga1 

I dag börjar vårterminen. Undervisningen i skolan ska stämma överens med demokratiska värden, 

slår läroplanen fast. Men SvD:s granskning visar att fördomar om homosexuella och invandrare 

florerar fritt i läroböcker i samhällskunskap.  

Homosexuella beskrivs som ”sexuellt avvikande”. Invandrare framställs som bidragstagare som 

rånar svenskar på mobiltelefoner. Fördomarna frodas i nya skolböcker i samhällskunskap. 

Inför terminsstarten i dag har SvD granskat de senaste upplagorna av samhällskunskapsböcker 

för högstadiet från de fyra dominerande förlagen Natur och Kultur, Gleerups, Bonniers och Liber. 

Resultatet är att flera böcker får hård kritik av ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, 

och Skolverket för hur invandrare och homosexuella beskrivs. 

Den verkliga storsäljaren bland samhällskunskapsböckerna är Natur och kulturs läromedelsserie 

Sol. Den senaste upplagan heter Samhälle i dag (Sol 3000) och ”präglas av förnyelse”, enligt 

förlagets marknadsföring. Men den helt nya boken döms ut av ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering. 

Sidorna om invandrare och flyktingar i boken för årskurs nio är fulla av fördomar, anser Ann-

Christin Hartman, enhetschef på DO, som har läst avsnittet på SvD:s begäran. 

– Hela texten är fördomsfull och generaliserande. Risken är att elever som läser detta blir kränkta, 

säger hon. 

I boken, som gavs ut 2003, ges bilden av att invandrare bor i förorter och lever på bidrag, 

konstaterar Ann-Christin Hartman. Eleverna får lära sig att ”invandrarungdomar i grupper” rånar, 

trakasserar och förödmjukar svenska ungdomar. I boken står det också att det uppstår problem i 

alla familjer, men att ”det kan bli extra problematiskt” i invandrarfamiljer. 

Ann-Christin Hartman är upprörd över innehållet och tycker inte att skolor ska använda boken. 

Hon drar paralleller mellan läroboken och främlingsfientliga politiker. 

- Det finns en tankestruktur i boken som liknar vad Sverigedemokraterna brukar föra fram,  

säger Ann-Christin Hartman. 

Även i en annan av Natur och kulturs högstadieböcker, Puls Samhällskunskap, finns liknande 

formuleringar. Där står det att ”en del invandrare” anser att mannen ska ”bestämma i familjen” 

och har ”rätten att bestraffa”. 

I samma bok kan eleverna också läsa: ”I många invandrargrupper är fadern familjens överhuvud.  
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Söner anses mer värda än modern och döttrarna.” 

Men Natur och kultur är inte ensamt om att använda den här typen av formuleringar i skolböcker. 

I Libers/Almqvist & Wiksells bok SOS Samhällskunskap har SvD inte hittat några kränkande 

citat. Men i både Gleerups bokserie Punkt SO och Bonniers lärobok SO Direkt finns 

formuleringar som, enligt DO, kan uppfattas som fördomsfulla. 

”Sverige, som tidigare varit befolkningsmässigt homogent, utsätts nu för en stor invandring och 

därmed också för sociala påfrestningar”, står det i Punkt SO. I SO Direkt berättar 14-årige Rajib 

att det ibland blir bråk i höghusområdet där han bor och avslutar med att konstatera: ”Det bor 

många invandrare här”. 

- Svenskar framställs som normala och laglydiga. Invandrare beskrivs som bidragsberoende  

och kvinnomisshandlare, sammanfattar Ann-Christin Hartman sin kritik mot de undersökta 

böckerna. 

Gleerups bok Punkt SO får också kritik för att ett avsnitt om homo- och bisexuella har rubriken  

”sexuellt avvikande”. Även i texten talas det om ”homosexuella och andra avvikande sexuella”. 

Skolverkets chefsjurist Ingegärd Hilborn förklarar att det egentligen inte är hennes uppgift att 

recensera läroböcker. Trots det riktar hon hård kritik mot formuleringen om sexuellt avvikande. 

– Rubriken är direkt olämplig i förhållande till skolans värdegrund. Det handlar om alla 

människors lika värde, säger hon. 

Sören Andersson, ordförande för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, är av samma 

åsikt. 

– Jag ifrågasätter formuleringen väldigt starkt. Den är ogenomtänkt och kan uppfattas som 

kränkande, säger han. 

Sören Andersson är förvånad över att benämningen ”sexuellt avvikande” finns med i en ny 

lärobok. 

– Det är en typ av formulering som användes på tidigt 70-tal. Att betecknas som avvikande, det 

låter ju som om man kommer från Mars, säger han. 
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Bilaga 2 – E-post 

Mitt namn är Rikard Kreuzer och skriver min c-uppsats inom pedagogik. Jag skulle gärna vilja 

veta vilken samhällskunskapsbok (So-bok) nianvänder i åk 7-9. När ni svarar och jag hoppas att 

ni har tid med det vore det tacksamt om ni angav bokens namn, förlag och tryckår. 

 

Mvh 

Rikard Kreuzer 

 

 


