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 Abstract 

 

 

The purpose of this study is to show in which way the intercultural conception is presented in 

schoolbooks for the Swedish senior high school used in the teaching of Swedish. My definition of the 

intercultural conception includes ethnicity, sexuality, class and gender. This is important to find out as 

the Swedish school has an important democratic commission to fulfill.  

The method I used for this is a qualitative text analysis. The study covers two basic schoolbooks used in 

the teaching of Swedish.  

 

The result of the study shows that the writers have good intention, for example to include people with 

other sexuality than heterosexuality and people with other ethnicity than Swedish. But even with the 

good intention there are still stereotype patterns present. The study also finds that the examined 

schoolbooks for the Swedish senior high school completely exclude some people from the books.  

 

 

Nyckelord: Läroböcker, styrdokument, interkulturellt perspektiv, sexualitet, genus, klass, etnicitet, 

textanalys. 
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Skolan i dag har inte bara kunskapsuppdraget och färdighetsuppdraget att förhålla sig till utan skolan har 

även ett viktigt demokratiskt uppdrag att uppfylla. Vilket bland annat innebär en skyldighet att ha ett 

interkulturellt perspektiv i undervisningen Begreppet interkulturalitet använder jag i min analys som ett 

begrepp som innefattar etnicitet, klass, genus och sexualitet. Begreppen interkulturalitet, etnicitet, klass, 

genus och sexualitet förklaras under rubriken ”Centrala begrepp” på sidan 14. Varje skola borde utgå 

ifrån att mångfald är något positivt och inte se mångfalden som ett hinder. Detta ställer självklart stora 

krav på skolans pedagoger eftersom det är de som i stor utsträckning påverkar vilka värderingar 

eleverna kommer att lämna skolan med.  

På grund av att skolan decentraliserats sedan Lpo94, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, och 

Lpf94, läroplanen för de frivilliga skolformerna har den enskilde pedagogen fått mer inflytande över sitt 

eget arbete, Det är dock inte så att pedagogerna ensamma kan bestämma vad som ska läras ut. Det finns 

mål både i läroplanen och i kursplanen som alla elever ska uppnå. Pedagogerna har trots det stor frihet 

om hur och på vilket sätt eleverna ska arbeta för att nå de uppsatta målen, bland annat genom större 

frihet att välja vilket arbetsmaterial som ska användas för att nå dit. Då det ofta är den enskilde 

pedagogen eller pedagogerna i arbetslaget som i samråd bestämmer vilket material som ska användas i 

undervisningen. Decentraliseringen innebär inte bara en större frihet för pedagogerna utan även ett stort 

ansvar.  

 
Som pedagog är det viktigt att välja läromedel som uppfyller det åtagande som gäller enligt Skolverkets 

styrdokument. Detta för att det förstås inte bara är pedagogerna som påverkar elevernas värderingar utan 

även innehållet i de läromedel som används påverkar eleverna i stor utsträckning. Det kanske t.o.m. är 

så att det är den enda litteratur som eleverna kommer i kontakt med. Därför är det viktigt att innehållet 

uppfyller kraven som ställs på goda läroböcker. 
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Är det då så att det finns ett interkulturellt perspektiv i alla läroböcker? Detta är angeläget att ta reda på 

eftersom de flesta pedagoger med stor sannolikhet antar att även läromedlen utgår ifrån ett interkulturellt 

perspektiv. Så här säger Charlotte Samuelsson på skolverket angående en läroboksundersökning 

Skolverket gjort.  

Även om andra typer av läromedel, som Internet och massmedia, används lika ofta, upplever många lärare 

läroboken som en garanti för att undervisningen ska vara i enlighet med läro- och kursplaner. Men subtila 

kränkningar kan vara svåra att upptäcka, vilket ställer oerhört höga krav på lärare.
1
 

 

Jag är i slutet på min lärarutbildning på Södertörns högskola som har en interkulturell profil. Därför 

tycker jag att det är intressant att granska ett par av de läroböcker som används ute på skolorna för att se 

om det finns ett interkulturellt synsätt i dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.senrp.se/sb/d/1682/a/7599;jsessionid=6948CF9A21122055B17C06D28B988FB9 
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1.2 Bakgrund 

Redan 1985 fattade riksdagen ett beslut om att ett interkulturellt synsätt skulle gälla all undervisning i 

skolan.  

 
Undervisningen ur ett interkulturellt perspektiv bör bl. a. syfta till att åstadkomma positiva 

attitydförändringar och motverka negativa attityder och fördomar inte bara hos  

majoritetsbefolkningen utan också hos olika etniska minoritetsgrupper. Undervisningen bör också 

syfta till att öka förståelsen och den ömsesidiga respekten för olika kulturellt betingade 

förhållningssätt. 

Detta gäller givetvis i linje med skolans mål och riktlinjer, enligt vilka skolan skall vara öppen för 

att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs. Samtidigt bör understrykas att skolan enligt t.ex. 

1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) medvetet skall verka för det demokratiska samhällets 

grundläggande värderingar och fostra eleverna till att respektera dem. 

Ett interkulturellt perspektiv på undervisningen kan inte ses som något som genomförs vid en viss 

tidpunkt. I stället kommer det – alltefter erfarenheter – i ett längre tidsperspektiv in som en aspekt i 

bl.a. personalutbildning och läromedel. Ett interkulturellt förhållningssätt förutsätter inte särskilda 

resurser eller ett eget ämne eller ändringar i kursplaner. Ett sådant synsätt bör innefattas i skolans 

verksamhet oavsett resursnivå och beaktas inom ramen för befintliga ämnen och kursplaner.
2
 

 

Detta avsnitt i propositionen som sedan ledde till beslutet om att ett interkulturellt synsätt skulle gälla all 

undervisning handlar mycket om solidaritet och grundläggande demokratiska värderingar som skolan 

har en skyldighet att förmedla till eleverna. I proppositionen hänvisar riksdagen till Lgr80 som var den 

aktuella läroplanen. Det riksdagsbeslut som följde överfördes till dagens gällande läroplaner Lpo94 och 

Lpf94. I det inledande kapitlet om skolans grundläggande uppdrag talas det även här om att skolans 

skyldighet att förankra och förmedla de grundläggande värderingarna som gäller i vårt samhälle. 

 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 

(1985:1 100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar och att var och 

en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §). 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 

    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. 

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. 

    Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. 

 Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet..
3 

 

 

                                                 
2 Proposition 1984/85:100. Regeringens budgetproposition 1985, bilaga 10, s.95 

3 Lpf 94. Läroplan för de frivilliga skolformerna, www.skolverket.se. s. 3. 
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Den nu aktuella läroplanen gör gällande att detta uppdrag gäller alla i skolan och att alla har ett ansvar 

att motverka trakasserier och förtryck.  

 

Alla som arbetar i skolan skall 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet 

och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 

människor, 

• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå 

från ett demokratiskt förhållningssätt.
4
 

 

Att skolan har ett interkulturellt perspektiv på sin undervisning har naturligtvis blivit allt viktigare då 

samhället har förändrats radikalt bara under de senaste årtiondena. Sverige är numera ett mångkulturellt 

land med stor invandring. Homosexualitet betraktas inte längre som en sjukdom som det gjorde ända 

fram till på sjuttiotalet då sjukdomsbegreppet tog borts. Så sent som i november 2008 slår 

socialstyrelsen fast att transexualitet inte längre är en psykisk sjukdom.
5
 De stereotypiska könsrollerna 

luckras upp mer och mer och vi har fått ett mer jämställt samhälle.  

Skolan har både en skyldighet och en potential att motverka okunskap, inskränkthet, intolerans och 

fördomar. Skolan har en möjlighet att skapa förståelse och tolerans för andra människor och deras sätt 

att leva. Detta är möjligt då skolan är en stor, viktig och central mötesplats för ungdomar från många 

olika kulturer och från olika sociala bakgrunder.  

Lpf94 har även under rubriken förståelse och medmänsklighet med att:  

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund 

av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. 

Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser. 
6 

                                                 
4 Ibid, s 12 

5Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2008/Q4/081117nyhet.htm  

6 Lpf 94. Läroplan för de frivilliga skolformerna, www.skolverket.se. s. 3 
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1.3 Lagen om förbud mot diskriminering 

År 2006 kom lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 

Lagen började gälla den första april 2006 och kom till för att motverka diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder.
7
 Självfallet räcker det inte endast med 

att  pedagogen väljer läroböcker utifrån ett interkulturellt perspektiv utan pedagogen måste själv vara 

medveten om sin syn på det interkulturella perspektivet och hur man som pedagog förhåller sig till 

begrepp som kultur, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Har man själv inte först klart för 

sig var man står i dessa frågor får undervisningen lätt ett ”vi och dem perspektiv” vilket naturligtvis inte 

är det man vill uppnå med en interkulturell pedagogik. 
8
 

 

1.4 Granskning av läromedel 

Granskning av läromedel har förekommit under en lång tid. Redan1938 grundades den statliga 

läroboksnämnden i Sverige. Granskningen var då väldigt ingående ur alla tänkbara aspekter. Det mesta 

skulle kontrolleras sådant som språk, innehåll men även till exempel kvalitén på pappret som använts i 

läroboken. De personer som då granskade läroböckerna var verksamma lärare och kunniga inom ämnet. 

Trots att den granskande instansen under följande år då och då bytte namn, fortsatte granskningen i stort 

sett oförändrad fram till 1974 då SIL, Statens institut för läromedelsinformation inrättades. SIL 

genomförde bl.a. ett antal temagranskningar under åttiotalet.  

 

1991 fick skolan kommunalt huvudmannaskap istället för som tidigare statligt, samtidigt upphörde i 

stort sett all statlig granskning av läromedel då SIL avskaffades. Idag är det läromedelsmarknaden själv 

som ska garantera kvalitén på läromedlen. Norge är i dag det enda nordiska land som fortfarande har 

kvar en granskning av läromedel.
 9

 

 

 

                                                 
7 Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 2006 

8 Spowe, Bengt. (2003). Röster från den mångkulturella skolan – om undervisning och lärande iförskola och 

skola. Uppsala: Kunskapsföretaget AB, s 13 

9Långström, Sture. 1997.  Författarröst och lärobokstradition : en historiedidaktisk studie. Umeå: Univ., 1997; 

Umeå : UmU tr. Sammanfattning på 

http://www.svshv.umu.se/personal/hemsidor/sture/avhandling/sammanfattning.html 
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Skolverket är i dag det enda organ i Sverige som har rättigheten att utföra temagranskningar av 

läromedel.
10

 Detta skedde till exempel 2006 då Skolverket fick i uppdrag av regeringen att genomföra 

en granskning av tjugofyra läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap. De fem aspekterna som analyserades var: kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, religion och annan trosuppfattning. Jag redogör för Skolverkets granskning under 

rubriken tidigare forskning i arbetet. 

 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att visa på hur det interkulturella perspektivet, dvs. etnicitet, sexualitet, 

klass och genus framställs i några av de läroböcker i ämnet svenska som används i gymnasiet. Detta är 

viktigt då det fortfarande är så att läroböcker är en central del i skolans undervisning. Enligt en 

enkätundersökning som Föreningen Svenska läromedel gjorde 2003 visade det sig att ungefär 60 

procent av lärarkåren regelbundet använder sig av läroböcker i sin undervisning. Tjugo procent av dessa 

använder läroböcker nästan varje lektion.
11

  Jag hoppas även med denna undersökning göra lärare 

medvetna om hur betydelsefullt valet av läroböcker är.  

 

Frågeställningarna för min analys är följande:  

Vad är det för budskap och värderingar som de undersökta läroböckerna förmedlar gällande det 

interkulturella perspektivet? 

På vilket sätt behandlas etnicitet, sexualitet, klass och genus i de olika läroböckerna? 

 

 

 

                                                 
10 Ibid 

11Levén, Sören. 2003. Lärares attityder till läromedel. Rapport om enkätundersökning 
bland lärare om läroböcker och läromedel. Q-steps i Sverige AB. 
http://www.fsl.se/pdf/FSL-enkatrapport.pdf 
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2 Metod och avgränsningar 

 

Den metod jag har använt mig av i min undersökning är en kvalitativ innehållsanalys. En 

innehållsanalys kan användas för varje analys som på ett systematiskt sätt beskriver ett textinnehåll.
12

 

Den lärobokstext som analyseras är både lärobokstext skriven av läroboksförfattarna och litterära texter 

som finns med i läroböckerna. Jag har även valt att analysera bilder och bildtexter.  

 

Jag har helt valt bort att ha med inslag av kvantitativ textanalys i min undersökning. Den kvantitativa 

metoden kännetecknas av att någonting mäts eller räknas och besvarar frågorna ”hur mycket” eller ”hur 

många”. Vilket jag inte har något intresse av att göra i min undersökning. Detta till skillnad mot den 

kvalitativ metoden som handlar om att skapa en djupare förståelse för texterna som analyserats. 

 

Jag har valt att koncentrera mig på hur etnicitet, sexualitet, genus och klass framställs i läroböckerna. 

Men även avsaknaden av det interkulturella perspektivet är av intresse. 

 

På grund av nödvändigheten av begränsningar och därför att det visade sig i den enkätundersökning som 

Föreningen Svenska läromedel gjorde 2003 att det fortfarande är läroboken som är det dominerande 

arbetsmaterialet i undervisningen, kommer min studie att omfatta två stycken läroböcker som används i 

ämnet svenska på gymnasiet. Den ena av de analyserade läroböckerna används i A kursen i svenska och 

den andra i B kursen i Svenska på gymnasiet.  

Undersökningen kunde även innefatta övningsböcker och annat material som oftast är en del av 

läromedelspaketen. Men då det interkulturella perspektivet har så många, viktiga och komplexa 

utgångspunkter så hade undersökningen blivit för stor om jag inte hade avgränsat mitt material. Genom 

denna avgränsning blir analysen mer djupgående än om materialet hade varit större.  

Även den komplexa frågan gällande religion hade kunnat ingå i undersökningen, då religion skulle 

kunna ingå i det interkulturella begreppet. Jag har dock gjort valet att avgränsa mig till de andra 

aspekterna av det interkulturella perspektivet. Det enda jag kommer att ta upp i min undersökning 

gällande religion är islam som är ett ämne som diskuteras mycket i dagens Sverige.   

 

 

                                                 
12 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, red. (2005). Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. (2:a uppl). Författarna och studentlitteratur, s 44 
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Jag hade velat undersöka de två mest använda läroböckerna i ämnet svenska på gymnasieskolan, men då 

de bokförlag som kontaktades inte ville lämna ut några försäljningssiffror på deras läroböcker, blev det 

omöjligt. Jag har istället valt ut två läroböcker som används på olika gymnasieskolor i Stockholm från 

två olika välkända bokförlag. 

Då mitt material är begränsat till endast två läroböcker gör jag inte anspråk på att min undersökning är 

representativ för alla läroböcker i ämnet svenska på gymnasiet. Utan analysen gäller bara de två 

läroböckerna som har analyserats Undersökningen bör dock vara intressant ur ett ”systemperspektiv”,
13

 

dvs. resultatet av undersökningen kan ge en bild av hur det ser ut i det stora sammanhanget. Alltså i det 

här fallet hur det ser ut i övriga läroböcker gällande det interkulturella perspektivet.  

Min analys visar bara på hur läroböckerna förhåller sig till det interkulturella perspektivet. Jag har inte 

undersökt i vilken mån läroböckerna bidrar till att eleverna når de uppsatta målen i ämnet svenska. Jag 

har inte heller undersökt hur eleverna uppfattar de undersökta läroböckerna och jag har inte låtit 

läroboksförfattarna komma till tals och ge sin syn på innehållet i läroböckerna. 

 

2.1 Hermeneutiken 

Hermeneutiken som är en lära om läsning och tolkning kan även den användas i min undersökning. 

Inom den hermeneutiska forskningen försöker man få svar på frågan, vad är det som visar sig och vad är 

innebörden i det? Hermeneutiken har gamla anor, och användes tidigt för att tyda religiösa och klassiska 

skrifter. Under 1700-talet trädde hermeneutiken fram som en generell tolkningslära för all slags text. I 

allmän mening är alla textanalyser hermeneutiska eftersom all analyserad text bygger på någon form av 

texttolkning. 
14

  

En del i hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som kan användas på olika sätt, en central del är 

att delar av texten tolkas utifrån textens helhet och helheten utifrån textens delar. Om man inte förstår 

helheten förstår man inte delen och viceversa. 

                                                 
13Holme, Idar Magne & Krohn Solvang, Bernt. 2000. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Studentlitteratur, Lund, s 79 

14 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur Lund 2001, s 160 
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 Förförståelse och förståelse ingår också vilket en del forskare anser vara nödvändigt om en tolkning ska 

vara möjlig.
15

 Det är viktigt att man är medveten om den förförståelse eller t.o.m. om de fördomar man 

har då man närmar sig en text. Att man på så sätt aldrig närmar sig en text utan någon som helst 

uppfattning. 

Uttolkaren försöker inte återskapa avsändarens eller mottagarens mening, då det är omöjligt att veta vad 

författaren velat säga med texten eller hur andra som läser texten uppfattar den.  Uttolkarens syfte är att 

ge texten en ny innebörd.
16

  

 

2.2 Material 

Det material jag har använt mig av i min analys är två läroböcker ”Känslan för ord A” och ”Litteraturen 

och språket” som båda används på gymnasiet i ämnet svenska. Jag har valt att endast undersöka 

läroböcker som är utgivna senare än 1994, alltså då Lpo94, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

och Lpf94, läroplanen för de frivilliga skolformerna kom till. Då jag tycker att läroboksförfattare efter 

1994 borde vara medvetna om läroplanens värdegrund och ta hänsyn till alla elevers olikheter. Jag valde 

ut läroböckerna från två olika läromedelsförlag i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Bergström och Boréus 2005, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, s, 24f 

16 Ibid, s, 25 
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2.3 Presentation av de analyserade läroböckerna 

”Känslan för ord A” från 2006 och utgiven på Gleerups förlag. Författarna är Pia Cederholm och 

Anders Danell. Läroboken är tänkt att användas på gymnasiets A kurs i svenska. Det ingår en lärarguide 

i läromedelspaket med olika övningar och förslag på lektioner. En cd – skiva medföljer också där 

pedagogen kan skriva ut material som kan användas på lektionerna. Det ingår även ett häfte ”33 

lektioner med känsla i” med förslag på 33 olika lektioner som kan utföras med utgångspunkt från 

huvudboken ”Känslan för ord A”. Boken är indelad i sex stycken kapitel. De fem första kapitlen är 

indelade efter olika teman och det sjätte kapitlet är tänkt som en uppslagsbok när eleverna ska lösa 

uppgifterna som finns efter varje kapitel.   

 

”Litteraturen och språket” utgiven 2001 på Almqvist & Wiksells förlag. Författare Ylva Eresund 

Rosing och Susanne Nilsson. Den här läroboken är skriven för att användas i gymnasiets B kurs. Även 

här har läraren tillgång till en lärarguide. Boken består av fem olika kapitel. ”Litteraturen och språket” 

ger eleverna en litteraturhistorisk översikt då kapitel 1 presenterar de olika litterära epokerna. Sedan 

följer tre kapitel som är konstruerade kring genrerna, epik, dramatik och lyrik. Det sista kapitlet är ett 

kapitel som heter ”Studiehjälpen” som kan fungera som en uppslagsdel där eleverna får hjälp och tips. 

 

3 Centrala begrepp 

 

Här redogör jag för de centrala begreppen som används i min analys. Jag förklarar begreppet 

interkulturalitet och gör även kortare redogörelser för begreppen, sexualitet, etnicitet, genus och klass. 
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3.1 Interkulturalitet   

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik och forskningsledare vid centrum för interkulturell 

skolforskning på Mångkulturellt centrum i Botkyrka anser att interkulturell pedagogik är ett synsätt som 

ska prägla all verksamhet ute på skolorna. På så sätt skapas förutsättningar för ömsesidig respekt och 

förståelse.
17

 Lahdenperä fortsätter  

Interkulturell pedagogik motsvarar därmed den engelska termen ”intercultural education”. Interkulturell 

pedagogik betraktar jag som ett övergripande begrepp som innefattar interkulturellt lärande, interkulturell 

kommunikation, interkulturell undervissning, mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk 

forskning.  Pedagogiken som ämne rymmer allt som har med lärande, utveckling, vägledning, handledning, 

ledning, undervisning och fostran att göra. Därför är det viktigt att det finns en riktning inom pedagogiken som 

studerar dessa företeelser utifrån olika kulturformerande aspekter där etnicitet, genus och klass är bland de 

kulturformerande kontexter där mening skapas och ges. 
18

 

 

Södertörns högskola som har en lärarutbildning med ett interkulturellt perspektiv nämner på sin hemsida 

för lärarutbildningen att även frågor kring etik, etnicitet, genus, klass ingår i det interkulturella 

perspektivet.
19

   

Som Pirjo Lahdenperä uttrycker så kan begreppet interkulturalitet vara ett förvirrande begrepp då det 

används på så många olika sätt.
20

Som jag nämnde i inledningen kommer jag i den här studien använda 

begreppet som ett begrepp som innefattar etnicitet, klass, genus men även sexualitet. Jag tycker att jag 

har belägg för att även sexualitet bör ingå i begreppet interkulturalitet då statens offentliga utredning 

För den jag är – Om utbildning och utvecklingsstörning talar om en skola för alla och då det finns 

homosexuella och bisexuella elever i skolan så anser jag att sexualitet ska ingå i begreppet.  

En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och 

bemötta, där alla elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever 

får en undervisning som tillgodoser deras behov och krav. I en skola 

för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en 

skola där alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållnings- 

sätt som stärker deras förmåga både att anpassa sig till det moderna 

samhället och att delta i förändringen av detta samhälle.
21

 

                                                 
17 Lahdenperä, Pirjo (2004) Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Studentlitteratur. Lund, s 11f 

18Ibid, s 13 

19 http://webappl.web.sh.se/C1256E5A005107BF 

20 Lahdenperä, Pirjo (2004) Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Studentlitteratur. Lund, s 12 

21SOU (2003:35). För den jag är – Om utbildning och utvecklingsstörning. Stockholm: Fritzes, s 21 
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Det är viktigt att alla elever oavsett etnicitet, kön, klass och sexualitet känner sig sedda och 

representerade i läroböckerna, för att på så sätt inte känna sig utanför och annorlunda Läroböckerna som 

används på skolorna bör beakta mångfalden och inte bara ha ett svenskt heterosexuellt 

medelklassperspektiv i innehållet. Därför är det angeläget att det interkulturella perspektivet genomsyrar 

både utbildningen och de läroböcker som används.  

 

Bengt Spowe tar upp vikten av att begreppet mångkulturell vidgas till att gälla fler människor  

 
 

Vi bör därför betrakta begreppet mångkulturell i ett vidare perspektiv. I det ”mångkulturella klassrummet” 

finns således lärare och elever med olika språkliga, etniska, religiösa och sociala bakgrunder. Varje människa, 

ung som gammal har sin egen identitet som formas och förändras bl a av faktorer som kön, klass, sexualitet, 

etnicitet och handikapp. Hinder för lärande på lika villkor kan uppstå beroende på om jag är flicka istället för 

pojke, homosexuell istället för heterosexuell, om jag kommer från arbetarbakgrund istället för 

medelklassbakgrund, etc. 
22

 

 

Jag anser dock att begreppet mångkulturell allt oftast förknippas bara med etnicitet och att begreppet 

interkulturell bättre beskriver det som Spowe påpekar som viktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Spowe, Bengt. (2003). Röster från den mångkulturella skolan – om undervisning och lärande iförskola och 

skola. Uppsala: Kunskapsföretaget AB, s 18 



16 

 

3.2 Sexualitet 

 Begreppet sexualitet innefattar heterosexuella, homosexuella och bisexuella i min analys. Transsexuella 

anser jag inte bör ingå under begreppet sexualitet då det är en fråga om könsidentitet och inte en sexuell 

läggning. Alla människor har en sexuell läggning, detta gäller naturligtvis även heterosexuella. Det är 

dock väldigt sällan som någon pratar om den heterosexuella läggningen då heterosexualitet ses som det 

normgivande.  

 

Heterosexualitet uppfattas dock som det normala, naturliga och givna. Detta ger heterosexualiteten ett 

självklartföreträde framför andra sexuella läggningar vilket i sin tur innebär att homo- och bisexualitet 

med mera ses som det avvikande. Avvikelserna från det som tas för givet synliggör och befäster normen, dvs. 

heteronormativiteten. Detta innebär att heterosexualitet respektive homo- och bisexualitet inte är jämlika 

sexuella läggningar, utan hierarkiskt ordnade där heterosexualiteten är överordnad. Heteronormativitet har 

under det senaste decenniet uppmärksammats och diskuterats alltmer, både i samhällsdebatten och inom 

forskningen. Heteronormen i samhället med heterosexualitet som det normgivande och homo- och bisexualitet 

som det avvikande kan sägas utgöra grunden för diskriminering. 
23

 

 

 

Min analys under begreppet sexualitet går alltså ut på att se om den rådande heteronormativiteten även 

gäller i läroböckerna. Är det så att homosexuella och bisexuella framställs som de avvikande i de 

undersökta läroböckerna? Eller gör läroboksförfattarna ingen skillnad på de olika sexualiteterna.   

  

3.3 Etnicitet 

Integrationsverkets webbsida ”Sverige mot rasism” definierar begreppet etnicitet så här: 

 

En nutida definition ser etnicitet som en aspekt av en social relation mellan grupper av människor 

vilka ser sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper. En grupps självidentifikation 

är central. 
24

 

 

Etnicitet ses idag som ett dynamiskt begrepp som innebär att gruppens självidentifikation förändras 

under sociala, ekonomiska och historiska processor. Etnicitet har följaktligen att göra med 

grupprelationer. En grupps identitet kan förstärkas genom att gruppen upplever en känsla av utanförskap 

i den staten de lever i. Detta gäller även till exempel om en specifik grupp har sämre tillgång till de 

ekonomiska och politiska resurserna än andra grupper i samhället. 
25

 

 

 

                                                 
23 http://www.fhi.se/upload/ar2005/uppdrag/uppdraghbt_bilaga1_0512.pdf 

24 http://www.cmr.nu/smr/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=29 

25 Ibid 
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Fredsforskaren Helena Lindholm Schulz tar upp att begreppet etnicitet har en tendens att fokusera på 

konflikter vilket hon tycker är fel då etnicitet sällan i sig är en orsak till konflikter. Orsaken är oftast att 

etniska minoriteter exkluderas från den nationella definitionen av ”vi”. 
26

 

 

Det är i det här ”vi” tänkandet” som min analys till största delen tar upp. Är det så att det sitter elever i 

skolan med annan etnicitet än svensk och känner sig exkluderade i läroböckerna?  

 

 

3.4 Genus 

Kön definieras som det bioligiska och är något som inte ändras över tid. Föds du som man eller kvinna, 

kommer detta inte att ändras och du förblir man eller kvinna för resten av livet.  

Begreppet genus däremot står för det sociala könet som är föränderligt under vårt liv. Genus är något 

som vi människor skapar då vi tillskriver värden som är typiskt manligt och kvinnligt.
27

 

 

Yvonne Hirdman som är professor i historia och en av Sveriges mest framstående genusforskare vill att 

ordet genus ska användas för att synliggöra det som tas för givet alltså att vi människor bli mer 

medvetna om hur vi formas till män och kvinnor. Viktigt är även att vara medveten om att dessa 

formuleringar ger upphov till en samhällsordning där kvinnor oftast är underordnad mannen då det är 

mannen som ses som normen i samhället. Hirdman påvisar två huvudsakliga principer i samhället. Det 

ena är isärhållandet, då samhället ständigt betonar vad som skiljer könen åt. Det andra är hierarkin, då 

det alltid är det manliga som är normen i samhället. Sett utifrån detta så är genusforskningen väldigt 

nära förknippat med maktstudier. 
28

 

 

 

 

 

                                                 
26 Ibid 

27http://www.genusbalans.se/makt_och_beslut/ideologi_6.htm 

28 Ibid 
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3.5 Klass 

Min uppfattning är att begreppet klass är ett begrepp som nästan helt har fallit i glömska. Klass är något 

som diskuteras väldigt lite i vårt samhälle i dag.  Visst har samhället förändras mycket sedan 

klassbegreppet infördes av Karl Marx på 1800-talet. Arbetarklassen har blivit färre och medelklassen 

har blivit fler och fått det bättre ställt ekonomiskt. Trots det finns det fortfarande i dag stora 

klasskillnader i det svenska samhället. Begreppet klass i min analys ska ses som en ekonomisk och 

social skillnad människor emellan.   

 

4 Tidigare forskning 

 
Det har gjorts en hel del forskning på läroböcker men jag har inte hittat någon undersökning som tar upp 

alla de aspekterna som jag har inkluderat i det interkulturella perspektivet. Den tidigare forskning som 

jag valt att titta på kom alla efter det att Lpo94 och Lpf94 infördes.  

 

Som tidigare nämnts på sidan 18 under rubriken ”Granskning av läromedel” fick Skolverket 2006 i 

uppdrag av regeringen att genomföra en granskning av tjugofyra läroböcker i biologi/naturkunskap, 

historia, religionskunskap och samhällskunskap. De fem aspekterna som analyserades var: kön, sexuell 

läggning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion och annan trosuppfattning. 

 

Det Skolverket kom fram till i deras sammanfattande bedömning var bl.a. att heterosexualitet 

fortfarande betraktas som det normala och det oproblematiska medan homosexualitet och bisexualitet 

framställs som det specifika och det är problemen som framställs. De gånger som homosexuella och 

bisexuella förekommer i de undersökta läroböckerna är endast då det uttryckligen handlar om homo och 

bisexuella personer. Läroböckerna låter alltså personerna bakom den sexuella läggningen förbli osynliga 

och väljer istället att bara synliggöra den sexuella läggningen. Det ”vi perspektiv” som finns i 

läroböckerna utgår ifrån heterosexualiteten som norm.
29

 

 

Även om jag generellt inte väljer att ta med begreppet religion i min undersökning men då den 

muslimska kulturen har blivit en så viktig och ofta kontroversiell del av det svenska samhället väljer jag 

att ta upp skildringen av islam i min undersökning.  

                                                 
29 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659. S, 42 
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Skolverket konstaterar även att det överlag ges en enkelriktad och negativ bild av islam och muslimer i 

de granskade läroböckerna i ämnet historia och samhällskunskap. Alltför ofta handlar framställningen 

av islam och muslimer om militant islam. Det är sällan muslimer nämns i positiva sammanhang.
30

   

 

I en studie från Migrationsverket från 2004 pekar resultaten från forskning om läroböcker att bilden av 

islam och muslimer är negativ. En av orsakerna till de negativa föreställningar om islam och muslimer 

som finns i samhället i dag tror Göran Larsson är läroböckernas framställning av just muslimer.
31

 

 

Gällande granskningen av hur kön representeras kom Skolverket fram till att de granskade läroböckerna 

nästan helt utestänger transpersoner. Med transpersoner menas oftast personer som genom sin 

könsidentitet avviker från könsnormen. Det kan till exempel vara transvestiter, transsexuella, och 

personer med oklar könsidentitet dvs. det har inte gått att fastställa könet.  

 

 Pojkar och män är överrepresenterade i läroböckerna därför är inte bara läroböckerna heteronormativa 

utan genomsyras även av manligheten som norm. Flickor och kvinnor görs till ”den andra”. Det 

allvarligaste är dock att Skolverkets granskning visar på exempel där flickor och kvinnor nedvärderas, 

förlöjligas och skuldbeläggs i de undersökta läroböckerna. I de granskade historieböckerna framställs 

även männen stereotypiska i synnerhet då krig och andra konflikter framställs och där fokus ligger på 

våld och död. 
32

  

 

 Ingen av de 24 granskade läroböckerna är utan brister även om det också visade sig finnas goda 

exempel. Granskningen visar istället att det finns allvarliga brister i de undersökta läroböckerna och att 

de inte stämmer överens med skolans värdegrund. Elever som identifierar sig som homosexuella eller 

bisexuella kan på grund av sin sexuella läggning känna sig både kränkta, diskriminerade och utestängda 

eftersom de inte ingår i det ”vi perspektivet” som framställs i läroböckerna.  

 

                                                 
30Ibid , s, 43 

31 Larsson, Göran (2005): Islamfobi 2004. Integrationsverket: Rasism ochfrämlingsfientlighet. Rapporter och 

delstudier om rasism och främlingsfientlighet iSverige 2004. Integrationsverkets rapportserie 2005:02. 

Norrköping: Integrationsverket.    

32 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659, s, 43 
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Elever med annan etnisk bakgrund än svensk, speciellt de muslimska eleverna kan känna sig negativt 

utpekade och ha svårt att känna igen den bild som ges av islam och den muslimska världen. Denna 

negativa bild av islam som förmedlas i läroböckerna anser jag kan orsaka främlingsfientlighet.  

Även transpersoner och flickor kan ha svårt att känna igen sig och identifiera sig med innehållet i 

böckerna men naturligtvis också känna sig kränkta av innehållet.
33

   

 

I huvudrapporten från projektet ”jämställdhet i läromedel” från 1998 har Moira von Wright  

undersökt läromedel i fysik. Det Moira von Wright undersökt är hur läromedlen i fysik är upplagda och 

om dessa vänder sig till likvärdigt både till flickor och pojkar. Hennes utgångspunkt var om 

lärobokstexterna främjar jämställdheten, i vilken mån texten är genusmedveten och inkluderande och 

inte exkluderar vissa potentiella läsare oavsett kön.
34

  

 

Undersökningen visar att det sällan förekommer någon genuskänslighet eller genusmedvetenhet  i 

läroböckerna i fysik. I flera fall fann Moira von Wright texterna vara i konflikt med jämställdheten och 

de krav som ställs på en jämställd text. Hon anser att förklaringen till detta är att de flesta 

läroboksförfattarna i fysik inte kunnat drömma om att fysik har någonting med jämställdhet att göra.
35

 

 

Jag har inte kunnat finna någon forskning alls som visar på hur klassperspektivet framställs i läroböcker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33Ibid 

34 Von Wright, Moira, 1998, När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Genus och text, Skolverket, 

Erlanders Gotab: Stockholm, s 29 

35 Ibid, s 62 
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5 Analys och resultatredovisning 

 

Frågeställningarna som ligger till grund för min analys är som jag tidigare nämnde i kapitel 1.5. Vad är 

det för budskap och värderingar som de undersökta läroböckerna förmedlar gällande det interkulturella 

perspektivet? Och på vilket sätt behandlas etnicitet, sexualitet, klass och genus i de olika läroböckerna? 

I analysen kommer jag att redogöra för min granskning av läroböckerna. Jag kommer med hjälp av 

exempel ur läroböckerna beskriva hur läroböckerna förhåller sig till min definition av det interkulturella 

perspektivet. Jag har undersökt, sexualitet, etnicitet, genus och klass var för sig. Jag kommer inte att 

återge alla de övningsuppgifter som följer efter varje kapitel, men då det finns sidhänvisningar efter 

varje exempel jag tar upp är det lätt för den som är intresserad att titta på de arbetsuppgifter som 

förekommer till texterna.   

Slutligen har jag sammanfattat mitt resultat och sammanfattat slutsatsen av min undersökning.  

 

5.1 Sexualitet 

I en text från ”Känslan för ord” i avsnittet ”Vem är du, vem är jag” kan man läsa i en text om ett samtal 

som utspelades 1966. 

S säger att han inte kan älska mig eftersom jag är kvinna. Han tror att han föredrar män. […] 

– Homosexuell… eller bög, är det ord man helst använder i homosexuella kretsar, sade S […]  

Bög, upprepade han, en man som föredrar att älska med en annan. […] - Om du är sjuk kan jag följa med dig 

till doktorn? […] Nu har jag grubblat fram och tillbaka i flera dagar och kommit på att han har nog rätt. Det 

syns till och med utanpå att han är en… fikus. Han viftar med armarna, fnittrar högt och hoppar upp i luften 

när han är glad. 
36 

 

Författarna till den här läroboken har säkert goda intentioner och viljan att synliggöra och skapa 

förståelse för homosexuella. Men välviljan tenderar till att  handla om problemen runt homosexualiteten 

och som något avvikande från normen. Man kan även fråga sig varför författarna väljer en text som är 

full av stereotypa skildringar av homosexuella. Är det så att alla homosexuella män viftar med armarna, 

fnittrar högt och hoppar upp i luften av glädje?  Nej, naturligtvis inte. Även om så vore fallet så borde 

det inte ses som något onormalt. Dessa klichéartade skildringar leder bara till att fördomar förstärks. 

                                                 
36Cederholm, Pia, Danell, Anders, 2006: Känslan för ord. Malmö: Gleerups, s. 19-20 



22 

 

Dessa stereotypa skildringar av homosexuella män ifrågasätts inte heller någonstans i de uppgifter som 

följer på texten.  

 Homosexualitet framställs även i texten som en sjukdom. Att läsa en sådan text och vara en ung 

människa som kanske precis börjat fundera på sin sexuella läggning och sin egen ”komma ut” process, 

gör det nog svårt för den unga killen eller tjejen att komma ut som homosexuell. Då de tror att det här är 

de reaktionerna som de har att förvänta sig. Det är synd att författarna alltför sällan väljer att visa på 

positiva reaktioner då en ung människa kommer ut som homosexuell.  

Det som dock framställs positivt i den här texten är att ordet ”bög” inte används som ett skällsord utan 

förklaras med att det är det ordet som oftast används av homosexuella själva om homosexuella män.  

De efterföljande uppgifterna till texten handlar om olika ord för homosexuell, t.ex. frågor om när det 

passar bättre att skriva homosexuell istället för ordet bög. Och vad som i samtalet hade varit annorlunda 

om samtalet hade ägt rum i dag istället för 1966
37

 

Författarna väljer att för övrigt inte alls diskutera textens innehåll. Här tycker jag att författarna hade 

chansen till diskussion om varför killen i texten möts av de reaktionerna han fick från flickan. Det 

positiva med frågeställningen ”Vad som hade varit annorlunda idag jämfört med 1966?” i 

arbetsuppgifterna Är att författarna väljer att ha ett historiskt perspektiv på frågan som kan förklara 

flickans reaktion då detta samtal utspelade sig för över 30 år sedan. 

 När läroboksförfattarna väljer att skriva om homosexuell kärlek är det oftast manlig homosexuell kärlek 

som skildras. På så sätt exkluderar man kärleken mellan kvinnor. Ett av de få exempel på kvinnlig 

kärlek som omtalas är när man berättar om Selma Lagerlöf och hennes vän Sophie Elkan. Ett brev 

daterat trettonhelgen 1910 från Lagerlöf till Elkan delges läsarna. Författarna kommenterar det 

kärleksfulla brevet så här: 

     Ett av ryktena säger att man i breven ska kunna utläsa en homosexuell kärlek mellan de båda 

     kvinnorna. Om det verkligen är så har man dock inte kunnat fastslå helt och hållet.
38

 

 

 

 

                                                 
37 Ibid, s, 21 

38 Ibid, s, 26 
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Här väljer läroboksförfattarna att koncentrera sig på Lagerlöfs sexualitet istället för att berätta om allt 

som hon åstadkom som författare och hennes för övrigt fascinerande liv.  Författarna hade även här en 

chans att ge en historisk tillbakablick på de homosexuellas situation i samhället och klargöra för 

eleverna att det hade varit omöjligt för Lagerlöf och Elkan att öppet visa sin kärlek på 1800 – talet, då 

homosexualitet fortfarande var förbjudet enligt svensk lag.  

När eleverna läser texten kan det tänkas att de bara får intrycket av att man inte är säker på om 

kvinnorna hade en kärleksrelation eller inte, inga som helst förklaringar ges historiskt och varför de inte 

kunde visa sin kärlek öppet, om nu så var fallet att de hade ett förhållande. .   

En av de mest positiva skildringarna av homosexualitet i ”Känslan för ord” som finns med i kapitlet om 

”kärlek” är konstigt nog från en av världens äldsta texter som man tror skrevs redan 2000 år f.Kr. Det är 

texten om kung Gilgamesj som drömmer om att han blir förälskad i en yxa och drömtyderskan Nin – 

sun berättar för Gilgamesj att yxan symboliserar en man, Enkidus, som han är förälskad i och att 

Enkidus alltid ska finnas vid hans sida. Historien slutar med att de två männen efter ett bråk kysser 

varandra.
39

 

 

Som läsare slås man av att det är besynnerligt att en text som skrevs ner 2000 år f.Kr. kan skildra två 

män som kysser varandra som något helt normalt. Medan de verkar som om vi idag måste kommentera 

de flesta texter i läroböckerna som handlar om homosexualitet utifrån ett heterosexuellt perspektiv. Det 

är även bra att läroboksförfattarna inte lägger in några som helst kommentarer om att det faktiskt var två 

män som kysste varandra i berättelsen. 

 

På tjugofem minuter hinner man med förälskelse, otrohet, svek och död och brännbara ämnen som 

homosexualitet, incest och alkoholism. 
40

   

 

 

Detta är ett utdrag från ”Litteraturen och språket” från ett kapitel som heter ”Skilda världar – tragedier”. 

I det här kapitlet tar man bl.a. upp fenomenet med såpoperor och varför dessa är så populära. Här tycker 

författarna att homosexualitet är ett lika brännbart ämne som incest och alkoholism. Incest är förbjudet 

enligt svensk lagstiftning och alkoholism är att betrakta som en sjukdom. 

 

                                                 
39 Ibid, s, 226-227 

40 Rosing Eresund Ylva, Nilsson Susanne, 2001: Litteraturen och språket. Uppsala: Almqvist & Wiksell, s, 201 
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 Homosexualitet är varken förbjudet eller en sjukdom. Tidigare i stycket pratade författarna om 

förälskelse, det är alltså så att homosexuella inte ingår i den ”normala” gruppen av människor som kan 

bli förälskade enligt författarna, utan här utgår författarna endast från den heteronormativa normen. 

Eleverna som läser sådana här texter måste få en väldigt konstig uppfattning om homosexualitet om det 

”buntas” samman med något olagligt och en sjukdom som alkoholism.    

 

Författarna nämner även Sapfo från ön Lesbos i Grekland som levde på 600-talet f.Kr. Texten berättar 

att Sapfo undervisade unga kvinnor i poesi, musik och dans och att man trott att hon var homosexuell 

eftersom hon skrev kärleksdikter till sina elever. Det berättas även att hon var gift och hade barn.
 41

   

Här borde författarna förklara att det med stor sannolikhet var omöjligt för en kvinna på den tiden att 

leva som lesbisk om hon nu var det, och att hon säkert var tvungen att gifta sig och skaffa barn eftersom 

man som kvinna var beroende av en man.  

 

Du är på bio med en kompis av samma kön som du. I biomörkret känner du hur kompisen tar tag i din hand.
42

 

 

 

I det här avsnittet vill författarna att eleverna ska reflektera hur de reagerar om kompisen som är av 

samma kön tar deras hand. Här utgår författarna ifrån att det vore onormalt och konstigt om någon 

kompis av samma kön skulle ta tag i din hand. Och att det vore rätt att reagera mer än om det var en 

kompis som inte är av samma kön. Varför väljer författarna att se det som om det stora problemet är att 

kompisen är av samma kön. Hur ska en homosexuell elev i klassrummet kunna tänka igenom ett sådant 

här konstig påstående, det hade varit så mycket bättre om författarna bara valt att skriva. Du är på bio 

med en kompis, i biomörkret känner du hur kompisen tar tag i din hand. Då hade läsaren bara behövt 

fundera på hur det skulle kännas om en kompis gör närmanden, vilket vore ett dilemma i sig. Då hade 

alla elever, homosexuella, bisexuella och heterosexuella kunnat reflektera över det påståendet. Än en 

gång påvisas det att det är heteronormen som fortfarande anses som den rådande normen i samhället och 

så även i läroböckerna i svenska.   

 

 

 

 

 

                                                 
41 Ibid, s, 160 

42Cederholm, Pia, Danell, Anders, 2006: Känslan för ord. Malmö: Gleerups, s. 236 
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5.2 Etnicitet 

I kapitlet ”Skolan är granne med helvetet” i ”Känslan för ord” har jag plockat ut följande frågeställning 

som ställs efter en text om en begåvad huvudperson som trotsar skolans system. 

 

Svenskläraren Fatima är också en outsider, som fått kämpa sig igenom en mur av motstånd. Men där 

huvudpersonen trotsar systemet, har hon istället anpassat sig och blivit ”en normal svensk”. Varför, tror du, 

kan hon inte stå på den begåvade men missförstådda personens sida? 
43

 

 

 

 

Väldigt ofta när en person har en annan bakgrund än etnisk svensk, så framställs de som outsiders som 

fått kämpa. Naturligtvis är det även här så att författarna har goda intentioner och en välvilja att 

synliggöra andra kulturer. Men frågan är om det hjälper att personer med en annan kulturell bakgrund 

alltid nästan framställs som offer.  Det kan lika gärna leda till att de själva ser sig som offer och alltid 

uppfattas som offer av den svenska majoriteten. Jag tror att det skulle vara bra för elever med 

invandrarbakgrund att oftare läsa om invandrare som faktiskt mår bra och har lyckats i livet. 

 

Väldigt konstigt också att man tar med ett uttryck som ”normal svensk” Finns det en normal svensk? 

Och är det i så fall bättre att vara en ”normal svensk” än att vara någon från en annan kultur och hur 

många svenskar är normala svenskar? Detta borde kunna uppfattas kränkande både av elever med 

svensk bakgrund och de eleverna från andra kulturer.  

 

”Känslan för ord” har ett kapitel som heter ”Läsare utan gränser” där det finns många övningar och 

texter som berör det interkulturella perspektivet. Jag kommer även senare i min analys återkomma till 

detta kapitel.  En av de texterna är ”Den långa vandringen in” som handlar om Azis som är föräldralös 

och växter upp bland zigenare. Han försörjer sig på att stjäla bilradioapparater, har ett falskt pass och är 

illegalt i landet. Allting fungerar bra tills myndigheterna en dag vill statuera ett exempel och utvisa en 

illegal flykting.
44

 

 

 

 

 

                                                 
43Ibid, s, 64 

44 Ibid, s, 116 
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Återigen skildras en invandrare som offer men här har författaren även lyckas få med många av de 

fördomar gentemot invandrare som finns i samhället. Speciellt då man berättar att Azis växer upp bland 

zigenare, ja man väljer att använda ordet zigenare istället för romer. Sedan berättar man att Azis 

försörjer sig genom att stjäla och det är tyvärr en alltför vanlig fördom att romer stjäl. I och med detta 

tror jag att sådana här texter bara förstärker de fördomar som redan finns. Istället för att försöka få 

eleverna att inse värdet med kulturell mångfald och vidga deras perspektiv. 

 

På sidan 121i ”Känslan för ord” finns en bra uppgift med rubriken ”Olagligt att leva” i anslutning till 

texten om Azis som kan få eleverna att sätta sig in i flyktingarnas situation här i Sverige. Uppgiften går 

ut på att eleverna ska skriva dagbok från sin första dag som illegal invandrare efter att de flytt från 

Sverige och hamnat i häkte eftersom de är illegala invandrare. Detta kan faktiskt vara ett försök till att 

skapa solidaritet grupper emellan.  

 

Det som är negativt med en sådan övning är att det faktiskt kan sitta ungdomar i klassen som har fått fly 

till Sverige och har dramatiska minnen från det. Som pedagog är det viktigt att man är medveten om 

detta då man följer lärobokens uppgifter.  

 

Författarna i ”Litteraturen och språket” väljer även de i en text att skildra ungdomar med en annan 

kulturell bakgrund än majoriteten i samhället utifrån problematiken med att vara invandrare och tillhöra 

två kulturer. I ett utdrag från” Beni eller ett eget paradis” kan man läsa om Beni som är född och 

uppväxt i Frankrike med föräldrar som ursprungligen är från Algeriet.  

I texten sitter Beni eller Ben Abdallah Bellaouina som han egentligen heter och tänker att när han blir 

mer självsäker och kan ska han byta namn till ett mer franskt namn eftersom läraren envisas med att inte 

kalla honom för Beni. I avsnittet där texten presenteras skriver författarna att Beni vägrar att bli en andra 

klassens medborgare.
45

  Så för att inte bli en andraklassens medborgare är det bra att byta sitt namn, det 

är de signalerna som författarna sänder ut till eleverna som inte har ett svenskt klingande namn.  

 

Om jag hade varit en elev med en annan kulturell bakgrund än den svenska så hade jag med stor 

sannolikt känt mig kränkt av texten och att mitt namn inte dög.  

 

 

                                                 
45 Rosing Eresund Ylva, Nilsson Susanne, 2001: Litteraturen och språket. Uppsala: Almqvist & Wiksell, s,116-120 
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Det som är bra här är dock att författarna i de efterföljande uppgifterna ger eleverna en möjlighet att 

diskutera om de själva eller någon annan de känner blivit utsatta för rasistisk behandling.  

 

Skolan ska även bidra till att eleverna får en förståelse och kunskap inte bara om det specifikt svenska 

utan även det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. 

 

Under rubriken ”kunskaper” i Lpf94 står det följande: 

 

• har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet, 

• har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia, 

• har kunskaper om internationell samverkan och globala samband och 

• kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och 

globalt perspektiv.
46

 

 

 

Det jag saknar i bägge de undersökta läroböckerna är att det inte nämns någonting om vår svenska 

minoritetsbefolkning och deras historia och språk. Trots att det så klart uttrycks i Lpf94 att skolan har en 

uppgift att undervisa om det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Lpf 94. Läroplan för de frivilliga skolformerna, www.skolverket.se. s. 10 
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5.3 Genus 

De två författarna till ”Känslan för ord” verkar vilja vara mycket genusmedvetna. Författarna väljer 

väldigt ofta att ha ett feministiskt perspektiv i texterna som presenteras i läroböckerna.  

Ett exempel på detta är när James Mill pappan till John Stuart Mill porträtteras. Författarna berättar om 

James Mill och hur obesmittad han var av fördomar i sitt förhållande till kvinnor och hur han gjorde sin 

livspartner Harriet till sin tankepartner och berömde hennes kapacitet. Detta i en tid då män uppfattade 

sig själva som överlägsna kvinnan. 

 Detta sätt att tänka tyckte dock Miller bara var ett gammalt unket vanetänkande sätt att se på kvinnor.
47

 

Författarna har även i anslutning till det här kapitlet med en faktaruta där ordet ”feminism” förklaras så 

här 

 

– jämställdhetsfilosofi, rörelse som vill lyfta kvinnors rättigheter till samma nivå som mäns.
48

  

 

I de efterföljande frågorna till texten får eleverna ta ställning till hur kvinnors geniala idéer kunde hitta 

vägar ut i samhället då rollen som geni var reserverad mannen. Författarna har även valt att ta med 

värdeladdade ord som ”fjättra”, och ”restriktioner”, då man talar om kvinnor under den här tiden. Vilket 

naturligtvis görs för att det ska framgå att det var så kvinnor kunde känna sig under den här tiden. 
49

 

 

Det som dock är lite märkligt är att eleverna i en annan uppgift i anslutning till texten bl.a. ska ta 

ställning till ”tjejers och killars olika inställningar om skolan” här förutsätter författarna att tjejer och 

killar har olika inställningar till skolan.
50

 Vilket inte känns speciellt genomtänkt att anta.  

 

I kapitlet ”pojkar, flickor, skilda världar” står det: 

 

De flesta av oss (men inte riktigt alla) föds som antingen flicka eller pojke. Alla (där kommer ingen undan) 

måste från dag 1 i livet börja öva in sin könsroll för att i vuxen ålder kunna spela den utan misstag. Det finns 

skäl att se könstillhörigheten som den mest betydelsefulla delen av en människas identitet.
51

 

 

 

                                                 
47Cederholm, Pia, Danell, Anders, 2006: Känslan för ord. Malmö: Gleerups, s. 47 

48 Ibid, s, 45 

49Ibid, s, 48 

50 Ibid, s, 47 

51 Ibid, s, 100 
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Men trots att läroboksförfattarna försöker vara genusmedvetna glömmer de nästan helt bort de andra 

aspekterna gällande genusperspektivet. Här hade författarna haft en stor möjlighet att kunna diskutera 

transpersoner och personer med oklar könsidentitet också. Men istället så väljer författarna bara att 

konstatera att nästan alla föds som pojke eller flicka utan några som helst förklaringar till detta.  

Ingeting om transpersoner eller personer med oklar könsidentitet nämns heller i de tillhörande 

uppgifterna i kapitlet. Det här exemplet tycker jag visar på att författarna är dåligt insatta i genusfrågor 

trots att de i läroboken har så många exempel om kvinnors ställning i samhället. Det verkar som att de   

har ett mer feministiskt perspektiv än ett genusperspektiv på texterna i läroboken återigen så presenteras 

en faktaruta med förklaring till ordet ”feministisk”  

Ett par sidor senare pratar författarna om ”Det första könet och det andra”. Där löneskillnaden mellan 

kvinnors och mäns arbete tas upp även här konstaterar författaren att det bara finns två kön att förhålla 

sig till. 
52

 

 

Författarna har även med en hel del konstiga påståenden som att ”killar bara tänker på en sak” och 

”kvinnor kör bättre än män” I påståendet att killar bara tänker på en sak så hänvisar författarna till en 

professor i neurofysiologi som har påståt detta. Dessa påståenden är det sedan meningen att eleverna ska 

diskutera i arbetsuppgifterna som följer. Risken med dessa stereotypa påståenden är att det är det som 

eleverna kommer ihåg och att till exempel eleverna tycker att de har rätt att hävda att kvinnor kör bil 

bättre än män eftersom de läst det i en lärobok.    

 

 Det är bra att läroboksförfattarna förmedlar de orättvisor som kvinnor har fått utstå på grund av sitt kön 

och de orättvisor som fortfarande finns idag mellan könen. Men det blir lätt en koncentration på bara 

flickor och deras svårigheter och att pojkarna glöms bort. Medan bilden av förtryckta kvinnor framställs 

i läroböckerna finns det nästan ingenting om att även pojkar t.ex. förtrycks och utnyttjas sexuellt. Pojkar 

tillåts inte vara svaga och gråta Nej, tvärtom männen framställs som starka och hjältemodiga som när 

författarna berättar om Göran Kropp och hans äventyr handlar det inte om några svaga män utan det är 

tuffa män som bl.a. får amputera fingrar på grund av sina hjältedåd. 
53

 

 

 

 

 

                                                 
52 Ibid, s, 102 

53 Rosing Eresund Ylva, Nilsson Susanne, 2001: Litteraturen och språket. Uppsala: Almqvist & Wiksell, s,59-66 
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Det författarna gör här är bara att stärka de uppfattningarna som finns när de gäller det manliga könet att 

killar ska vara tuffa och manliga. Ingenstans i de efterföljande uppgifterna diskuteras problematiken 

med att killar hela tiden måste framstå som tuffa för att till exempel inte behöva bli kallade för ”jävla 

bög”. Då det är ett skällsord som ofta används ute på skolorna då pojkar uppfattas som veka och inte 

lever upp till normen om vad som är manligt. Det verkar som om bägge två läroböckerna bara betraktar 

genus utifrån ett kvinnligt perspektiv och att pojkarnas perspektiv glöms bort.   

 

I kapitlet ”klassiska äventyrare” är det bara manliga äventyrare som presenteras alltifrån Odysseus till 

Robinson Crusoe och även här är det bara manligt hjältemod och äventyr som skildras. Det är krig, 

tappra soldater och våghalsiga män. Inga skildringar om starka kvinnor förekommer. Den enda 

kvinnoskildringen som finna är om Odysseus fru Penelope som troget väntat på honom i tjugo år. 
54

  

Vilket även det kan förstärka fördomar om den trogna väntande kvinnan och den starka stridande 

mannen.  

 

5.4 Klass 

I ”Känslan för ord” har författarna valt att ha med flera sidor om klass. Där kan man bl.a. läsa att man 

inom sociologin räknar med att alla svenskar tillhör antingen överklassen, medelklassen eller 

arbetarklassen. Författarna tar även upp vilka kriterierna i statistiken är för att bestämma vilken 

socioekonomisk grupp befolkningen ingår i. 
55

 

 

Invandrarnas situation belyses med problematiken att i hemlandet kunna tillhöra övre medelklassen som 

till exempel en välbetald jurist men som i Sverige bara får städjobb och tillhör här arbetarklassen. Här 

räknas även andra yrken upp som författarna tycker tillhör arbetarklassen till exempel industriarbetarna, 

pizzabagarna, varmkorvtanten och den lågavlönande personalen på sjukhus. Överklassen eller eliten 

som författarna även väljer att kalla överklassen för består enligt dem av de som har ett adligt efternamn, 

välbetalda och kända skådespelare och de som lever på räntor och därför inte behöver ha ett avlönat 

jobb. 
56

 

 

                                                 
54 Ibid, s, 72-77 

55Cederholm, Pia, Danell, Anders, 2006: Känslan för ord. Malmö: Gleerups, s. 129 

56Ibid, s, 129 
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Det sättet som författarna väljer att beskriva de olika socioekonomiska grupperna leder bara till ännu 

större motsättningar bland ungdomar då vi vet att de sällan möts över klassgränserna. På det här sättet 

skapas bara ett ännu tydligare ”vi och dom” perspektiv. Författarna ger även en negativ bild 

överklassen. Ingenstans berättas det att det väldigt ofta är människor som studerat hårt och genom hårt 

arbete tjänat sina pengar. Och varför välja att kalla överklassen ”eliten”? På det sättet gör man gällande 

att människor i arbetarklassen är mindre värda. Samtidigt verkar det även som om författarna 

nedvärderar vissa viktiga yrkesgrupper i vårt samhälle och de får ordet arbetarklass att låta som något 

negativt.   

 

Det som är bra dock är att författarna tar upp att den viktigaste punkten inom statistiken för vilken 

socioekonomisk grupp man tillhör är vilken utbildningsnivå individen har. Det berättas även om 

journalisten Alexandra Pascalidou och hur hon som invandrare från arbetarklassen på universitetet bland 

medelklassungdomarna lyckades göra sin klassresa från arbetarklassen till medelklassen. 

 

Naturligtvis vill författarna här få eleverna att förstå vikten av studier. Det är alltid bra att peka på 

människor som trots sin bakgrund lyckats ”ta sig fram” och att det faktiskt går att göra en klassresa 

genom hårt arbete. Det är det här som ungdomarna behöver höra, om människor som faktiskt lyckats här 

i livet trots att de hade alla odds emot sig.  

 

Nutidens klassperspektiv saknas helt i ”Litteraturen och språket” de enda gångerna det överhuvudtaget 

nämns är när författarna skriver om författaren Henning Mankell om hur han ser på världen och de 

fattigas situation, och att han tycker att de samhällsproblem han ville skriva om skulle passa bra i en 

kriminalroman. Det hela illustreras med en bild på ett gatubarn i Rio de Janerio och bildtexten ”En 

anständig värld?” 
57

 

 

Författarna till de båda böckerna väljer dock att inte kommentera bilden eller bildtexten för övrigt eller 

att följa upp de fattiga gatubarnens situation i de efterföljande frågorna som tillhör kapitlet utan väljer 

istället att koncentrera sig på frågor som rör kriminalhistorier. 
58

 

 

                                                 
57 Rosing Eresund Ylva, Nilsson Susanne, 2001: Litteraturen och språket. Uppsala: Almqvist & Wiksell, s, 122- 123 

58 Ibid, s, 124-125 
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6 Sammanfattning 

 

Syftet med den här undersökningen var att visa på vilket budskap de undersökta läroböckerna förmedlar 

gällande det interkulturella perspektivet och på vilket sätt etnicitet, sexualitet, genus och klass 

behandlas. Men även om alla elever oavsett sexualitet, etnicitet, kön och klass kan känna sig 

inkluderande i läroböckerna. 

 

Författarna till de bägge undersökta läroböckerna väljer att synliggöra både sexualitet, genus, etnicitet 

och i viss mån även klass i de undersökta läroböckerna. De olika aspekterna av min definition av det 

interkulturella perspektivet behandlas dock olika och verkar anses som olika viktigt av författarna. 

 

När det gäller sexualitet behandlas bara homosexualitet och nästan uteslutande bara manlig 

homosexuallitet. Det är dock fortfarande så att den manliga homosexualiteten framställs som något 

utanför normen och som något avvikande. Den kvinnliga homosexualiteten skildras bara undantagsvis i 

läroböckerna.  

 

Det finns grupper som blir totalt bortglömda då de bägge läroböckerna helt väljer att utesluta bisexuella 

och transpersoner. Det jag tycker är mest allvarligt är när författarna vill att eleverna ska ta ställning till 

påståenden där homosexualiteten framställs som ett problem för den heterosexuella majoriteten. 

Önskvärt vore även att homosexuell kärlek inte skulle behöva ingå i ett eget avsnitt utan borde ingå där 

den heterosexuella kärleken skildras. Så även om författarna har välviljan att synliggöra och skildra 

homosexuella så blir det ändå något som skiljer sig från normen i samhället.  

 

Genus verkar annars vara det som författarna tycker är viktigast att skildra i läroböckerna. Problemet här 

som jag ser det är att det tyvärr är så att pojkarna lätt glöms bort då det nästan uteslutande handlar om 

flickors situation i samhället. Författarna gör även här flickorna till offer tycker jag men det intressanta 

är att de trots deras genusmedvetenhet väldigt ofta framställer stereotypa könsroller i läroböckerna. 

Även här glöms transsexuella bort då det hela tiden bara finns två kön att förhålla sig till. 
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Etnicitet är även det något som författarna lägger stor vikt vid, naturligtvis beror på att de är medvetna 

om de motsättningar som kan finnas mellan ungdomar med invandrarbakgrund och svenskfödda 

ungdomar. Jag kan dock tycka att det blir lite mycket ”offer” känsla då det oftast bara är invandrare som 

får kämpa som framställs. Väldigt sällan framställs de som verkligen har lyckats i det nya landet. Det 

blir även här väldigt mycket ”vi och dom” känslan då invandrarna oftast skildras för sig.  

Klassperspektivet förekommer i väldigt liten utsträckning i de bägge läroböckerna, kanske beroende på 

att författarna inte tycker att det är lika viktigt som de andra aspekterna. Då det förekommer tycker jag 

att det bara förstärker klyftorna mellan de olika socioekonomiska grupperna, detta pga. hur de olika 

grupperna skildras.    

 

6.1 Slutdiskussion 

Då skolans styrdokument är målstyrande och bara ger pedagogerna svar på vad eleverna ska lära sig och 

inte hur de lär sig tycker jag att det är viktigt att man som pedagog använder sig av läroböcker som 

förhåller sig till det interkulturella perspektivet. Speciellt då det visat sig att pedagogerna upplever 

läroböckerna som en garanti för att skolans styrdokument ska uppfyllas. Min undersökning visar dock 

på att det inte är någon garanti att styrdokumentens mål uppfylls bara för att man som pedagog använder 

läroböcker. Min undersökning visar även att det som pedagog är viktigt att kritiskt granska läroböckerna 

innan de används i undervisningen för att på det sättet säkerställa att läroböckerna har ett interkulturellt 

perspektiv.  

 

Det framgår i Lpf94 att inga elever ska behöva känna sig diskriminerade eller utsättas för annan kränkande 

behandling.
59

 Ingen elev ska år 2009 behöva sitta i skolan och känna sig exkluderad och kränkt av läroböckerna.  

    

Slutsatsen av min undersökning blir att viljan finns i de bägge läroböckerna att synliggöra det 

interkulturella perspektivet även om det som det har visat sig inte bara räcker med viljan.  

Tyvärr är det så att det fortfarande år 2009 kan sitta elever i skolan och känna sig exkluderade och 

kränkta då de använder de läroböcker som används i skolan i dag då läroböckerna fortfarande inte 

inkluderar alla eleverna i skolan.  

 

 

                                                 
59 Lpf 94. Läroplan för de frivilliga skolformerna, www.skolverket.se, s, 3 



34 

 

 

Det kan även diskuteras om läroböckerna hjälper till att öka förståelsen för de grupper som ingår i det 

interkulturella perspektivet. Jag är tveksam till om det gör det snare är det kanske så att författarna bara 

förstärker de fördomar som finns trots de goda ambitionerna de verkar ha med sina läroböcker.   
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