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Abstract 
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This thesis deals with textbooks for the school subject Swedish as a Second Language 
published during the period of 1995-2005. The target group for the textbooks in Swedish as a 
Second Language in this study is young people or adults who have immigrated to Sweden. 
Immigrants and people of foreign origin who live in Sweden are in general structurally 
subordinated as regards to socioeconomic factors, which connects to the socio-economical 
segregation problem. Using this as a point of departure the ideology production in the 
textbooks is studied, mainly from the representations of gender, ethnicity and class.  

The thesis takes its theoretical departure in the Italian Marxist Antonio Gramsci’s (1891-
1937) concept of hegemony which is based on a mutual understanding between the 
dominating social classes and the dominated social classes within society. The hegemony is 
not static but open for negotiation and it is constantly reshaped and renewed. The point of 
departure is that the teaching materials on the free market are considered to be an arena for 
ideological struggle, where counter-hegemonic activities occur. The questions posed in the 
thesis concern which ideologies are produced in the textbooks and the relation between the 
ideology production and the target group of the teaching materials.  

results from the ideology analysis show that the ideology produced in the textbooks varies. 
The most coherent ideology appears in textbooks which politically connect to the far left and 
to the Social Democratic party. It is also in these textbooks that the assimilation tendency is 
the strongest, pertaining to Swedish gender equity and child rearing. One of the textbooks has 
counter hegemonic content which connects to the anti-globalization movement. 

In the analysis of the ideological content of the textbooks in relation to the target group it 
is shown that the expectations are low for them. This is expressed through content relating to 
the target group concern salary earners and public sector. Focus on entrepreneurship and 
enterprising is rare and concern famous Swedish companies and trademarks and does not 
relate to the target group and their provision in Sweden. Thereby the target group is 
subordinated on the Swedish labour market. The representation also implies in several 
respects the target group as ignorant. The image of the Swedish homogenous society rests on 
certain rather hegemonic perception; that is the secular, scientific and rationally built modern 
society. This representation entails that the multiculturalism that has existed historically and 
in contemporary society is not acknowledged.  
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Förord 

 
Med en snickarutbildning i bagaget kom jag till Sverige hösten 1987. Under 
några år arbetade jag i varvs- och byggnadsbranschen. I samband med den så 
kallade kasinoekonomins kollaps i början av 1990-talet blev jag friställd, och 
därmed inledde jag en lång utbildningsväg. Jag känner stor tacksamhet till 
Jakobsbergs folkhögskola, där jag som vuxen hade möjlighet att komplettera 
mina betyg för att få högskolebehörighet. Många år senare, med 
gymnasielärarexamen, lärarerfarenhet och fil.mag. i litteraturvetenskap blev 
jag antagen som doktorand i didaktik år 2004. Avhandlingen som nu 
äntligen är färdig har inte skrivits inom något forskningsprojekt eller aktiv 
forskargrupp. Detta har gett mig stor frihet på gott och på ont. Det positiva 
har varit den långtgående självständigheten. Friheten har ändå periodvis 
inneburit teoretiskt och vetenskapligt famlande i mörker. Det har självfallet 
funnits personer och sammanhang som varit viktiga för att avhandlingen 
skulle låta sig skrivas och ta den form som den fått. Jag vill främst tacka mina 
två handledare som gett mig stöd, uppmuntran och frihet under hela 
doktorandtiden. Utan den hjälp min huvudhandledare professor Lena Kåreland 
har gett genom sina många och noggranna läsningar hade avhandlingen inte 
blivit färdig. Ett stort tack! Jag vill även tacka min biträdande handledare 
professor Donald Broady för viktiga kommentarer och framförallt för 
uppmuntran, något en doktorand aldrig kan få för mycket av. 

Utöver mina handledare har två personer haft synnerligen stor betydelse för 
avhandlingsarbetet, nämligen religionshistorikern Johan Wickström som var 
opponent på mitt halvtidsmanus och gav mig den avgörande knuffen angående 
avhandlingens teoretiska utgångspunkt. ”Ta fram den där vänsterpartisten i 
dig!” sa han. Och jag gjorde det, rent teoretiskt. Sociologen Marie Carlson 
granskade, med nya göteborgska ögon, mitt slutmanus och gav många viktiga 
synpunkter. 

Fredagsseminariet SIDES och professor Carl Anders Säfström, som ledde 
in mig på roliga och avancerade poststrukturalistiska villovägar i 
begynnelsen av forskarstudierna, har betytt mycket, och tack för alla flabb! 
Tack också till Niclas Månsson som fungerade som någon form av mentor 
under de första åren. Utan SIDES hade jag möjligen missat Gramsci!  

Vännen, idéhistorikern Tony Gustafsson ska ha ett stort tack för 
korrekturläsning och jatkosota-diskussioner. Ett stort tack till lärar- och 



 10 

doktorandkollegan Petra Hansson som stått för översättningen av den 
engelska sammanfattningen. Tack doktorandkollegorna Jenny Berglund, 
Silvia Edling och Martin Karlberg som tog in mig i gemenskapen då jag 
ramlade in som den fjärde, och tack för alla grubblerier, exempelvis om 
vad didaktik kan tänkas vara. Tack Jenny för att du visat var det finns 
pengar att hämta och för de viktiga kontakterna. Ett stort kollektivt tack till 
alla kollegor inom pedagogik, didaktik och utbildning, kultur och media som 
befolkat seminarierna och verkat som den kritiska massan, postseminarierna 
inte att förglömma. Tack Anneli för insatsen på slutrakan.  

Slutligen vill jag tacka min sambo Isabelle som läst manus, men framförallt 
för tålamodet och att du alltid peppat & pepprat. Jag vill tacka pappa Kai som 
lyssnar och tror på det jag säger samt storasyster Cora som är stolt, där borta i 
Sion. Mina döttrar Tove och Molly vill jag tacka för att ni finns. 

Dånö-Gamlan, Ålands hav 2008.09.29  
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1. Inledning 

Föreliggande avhandling i didaktik behandlar läroböcker i svenska som 
andraspråk1 och de uppfattningar och värderingar om det svenska samhället 
dessa förmedlar. Avhandlingen hamnar därmed i skärningsfältet mellan ämnes- 
och allmändidaktik. Didaktiken handlar om undervisningens eller skolämnets 
intentionella innehåll, vilket i min undersökning gäller undervisningens 
dominerande medium, läroboken.2 Därmed belyser inte avhandlingen skolans 
eller undervisningens sammantagna meningserbjudande som inbegriper 
interaktionen mellan lärare och elev samt deras förståelse och perspektiv på 
undervisningsinnehållet. Studien är enbart produktorienterad. Det är 
läroböckernas innehåll som står i fokus. 

Bokens titel Skolbokspropaganda? anspelar på statsvetaren Herbert 
Tingstens klassiska verk Gud och fosterlandet. Studier i hundra års 
skolpropaganda från 1969.3 Begreppet propaganda i titeln kan te sig 
paradoxalt eftersom avhandlingen tar sitt teoretiska avstamp i den italienska 
samhällstänkaren Antonio Gramscis texter, där hegemonibegreppet är 
centralt. Hegemoni är uttryckligen inte enkelriktad propaganda utan det som 
upplevs som common sense. Trots denna motsättning finner jag att begreppet 
propaganda i titeln har både en associativ och en reell funktion i läroboks-
analysen, då den manifesta ideologiproduktionen i vissa fall tar sig 
propagandaliknande uttryck. Min utgångspunkt är att läroböcker och 
läromedel i vid bemärkelse är arenor för ideologiproduktion och hegemoni-
strävanden. Ideologianalysen utgår ifrån de tre kategorierna kön, etnicitet 
och klass. Jag har emellertid inte för avsikt att teoretiskt utveckla 
kategorierna, då var och en för sig är mångtydig och bygger på ibland 
motstridiga forskningstraditioner. Det är därför inte möjligt att inom ramen 
för denna avhandling göra en mer ingående genomgång av alla tre 
kategorierna. Det kunde ha varit befogat om jag enbart studerat t.ex. frågor 
som rört kön och jämställdhet. Fördelen med en analys där flera kategorier 
beaktas är att studien av läroböckernas ideologiproduktion därmed lutar sig 

                               
1 Fortsättningsvis kommer förkortningen sva att användas då det är adekvat. 
2 Wolfgang Klafki, ”Kritisk-konstruktiv didaktik”, Didaktik – teori, reflektion och praktik, red. 
Michael Uljens (Lund, 1997), s. 216ff; Tomas Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, 
Didaktik – teori, reflektion och praktik, red. Michael Uljens (Lund, 1997), s. 127. 
3 Begreppet propaganda används även i Jaroslav Suks licentiatavhandling Propaganda i 
skolböcker. Jämförelse Sverige – Sovjetunionen – Tjeckoslovakien; matematik och historia 
1976–1987 (Uppsala, 1993). 
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mot fler parametrar. På så sätt kan man komma åt heterogena och mot-
stridiga ideologiska tendenser i läroböckerna samtidigt som man kan se hur 
de tre kategorierna sammanfaller och producerar en koherent ideologi. 

På ett mer personligt plan har avhandlingsämnet vuxit fram genom mina 
erfarenheter som lärare i svenska som andraspråk i gymnasieskolan under 
fyra år i början av 2000-talet. Lärararbetet innebar reflektion över ämnets 
innehåll i relation till mina elevers bakgrund och sociala situation. Vissa av 
sva-eleverna var födda och uppvuxna i Sverige, men hade på grund av 
samhällets långtgående segregation inte tillägnat sig tillräckliga färdigheter i 
svenska språket för att gå i den ordinära svenskundervisningen. Att kunna 
följa sva-undervisningen är dock frivilligt och sva-ämnet kan därför ha 
karaktären av stödämne, där inte enbart språkfärdigheterna gäller som 
urvalskriterium.4 Avhandlingens övergripande fråga bottnar således i det 
svenska samhällets integrationsproblematik och socioekonomiska 
segregering, vilken trots den socialdemokratiska regeringens manifesta 
intentioner ökat under åren 1995–2005, den period som denna avhandling 
omspänner. Mot denna bakgrund har min nyfikenhet på ämnesinnehållet 
vuxit fram. Speciellt är jag intresserad av hur majoritetssamhället och 
målgruppen i ett ideologianalytiskt perspektiv gestaltas i läroböckerna. Läro-
böckerna riktar sig exklusivt till dem som har invandrat till Sverige, 
alternativt har utländsk bakgrund. Sva-ämnets syfte är att ge eleverna ökade 
färdigheter i svenska språket och förståelse för den svenska kulturen och 
grundläggande värden.5 Det är det sistnämnda syftet som står i fokus i denna 
avhandling. Således är det böckernas medborgarfostrande innehåll, d.v.s. det 
som rör socialisation och integration som uppmärksammas. 

Avhandlingen är disponerad i tre huvudkapitel, där det inledande kapitlet 
presenterar ämnet svenska som andraspråk och dess tillkomsthistoria. 
Härefter presenteras övergripande problem och frågeställningar. I det 
följande avsnittet beskrivs materialet och dess avgränsningar, varefter de 
begrepp och kategorier som analysen utgår från tas upp och definieras. De 
konkreta metodfrågorna behandlas därefter. Kapitlet avslutas med en 
forskningsöversikt. Det andra kapitlet utgörs av en analys av 
läroboksmaterialet utifrån de tre kategorierna kön, etnicitet och klass. Det 
tredje och avslutande kapitlet är en konklusion, där ideologiproduktionen 
och hegemonisträvandena diskuteras i ett jämförande och integrations-
perspektiv. 

                               
4 Här utgår jag från egen erfarenhet. Delvis bekräftas denna problematik av rapporten från 
Myndigheten för skolutveckling, se Helena Frisell; m.fl., ”Kartläggning av svenska som 
andraspråk” (Stockholm, 2004). 
5 Skolverket, Gy 2000:16. Samhällsvetarprogrammet. Programmål, kursplaner, 
betygskriterier och kommentarer (Stockholm, 2000), s. 186f. 
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1.1.1 Svenska som andraspråk – en historik 
Ämnet svenska som andraspråk är numera ett kärnämne likvärdigt med 
modersmålssvenskan och följaktligen behörighetsgrundande till universitets- 
och högskoleutbildningar. Ämnets tillkomsthistoria är lång och komplex, 
beroende på att det har etablerat sig i de olika skolformerna och som 
universitetsämne med olika motiveringar, vid olika tidpunkter och med olika 
status. I det följande ges en översikt över ämnets tillkomst. 

Undervisning i svenska riktad till invandrare växte fram i takt med den 
ökade invandringen till Sverige under 1950- och 60-talen. Det bör anmärkas 
att trenden var europeisk, och 1968 rekommenderade Europarådet 200 
timmars språkundervisning för invandrade arbetstagare. År 1970 kom LO 
och SAF överens om att invandrare skulle få 200 timmars svensk-
undervisning, 1973 höjdes timantalet till 240 och efter drygt tio år var 
timantalet uppe i genomsnittliga 700 timmar inom grund- och påbyggnads-
undervisningen i svenska för invandrarundervisning (sfi). I begynnelseskedet 
tillhandahöll studieförbunden utbildning i sfi, och relativt snart insåg lärarna 
att främmandespråksdidaktiken, alltså den didaktik som präglar exempelvis 
engelskundervisningen i svenska skolor, inte var adekvat i sammanhanget. 
Därför blev svenska som främmande språk (sfs) under 1970-talet ett 
universitetsämne, delvis på grund av lärarnas behov av vidareutbildning. 
Universitetsämnet växte följaktligen fram underifrån. Det dröjde dock till 
1987 innan man inrättade en särskild lärarutbildning för undervisning i 
svenska för invandrare och samtidigt blev svenska som andraspråk ett eget 
ämne i lärarutbildningen. Det handlade om en ettårig utbildning riktad till 
1–7 och 4–9 lärare med svenska och ett främmande språk som inriktning.6 

I slutet av 1970-talet argumenterade man inom skolöverstyrelsens handlings-
program för arbete med invandrarfrågor för att skolämnet svenska som 
främmande språk skulle etableras. Ett viktigt argument var att svenska som 
modersmål saknade komparativa inslag och att undervisningen inte var 
anpassad till andraspråksinlärning. Man hade även ett övergripande 
samhällsrelaterat argument: ”Goda kommunikationsfärdigheter i svenska är 
nödvändiga för att klara fortsatt skolgång efter den obligatoriska skolan samt 
i yrkeslivet. Att utveckla en god språkfärdighet i svenska är också en 
förutsättning för att delta i det komplicerade samhällsarbetet samt i 
föreningsliv och kulturell verksamhet utanför den egna gruppen.”7 

Under det tidiga 1980-talet arbetade språkforskare och lärare inom sva-
fältet för en statushöjning av undervisningen i svenska som andraspråk.8 De 
                               
6 Gunnar Tingbjörn, ”Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv – en 
tillbakablick”, Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, red. 
Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (Lund, 2004), s. 743–760. 
7 Skolöverstyrelsen ”Invandrarna och utbildningsväsendet – handlingsprogram för SÖ:s arbete 
med invandrarfrågor” (Stockholm, 1979), s. 39. 
8 Se exempelvis Anders-Börje Andersson & Gunnar Tingbjörn, Invandrarbarnen och 
tvåspråkigheten (Stockholm, 1981); Kenneth Hyltenstam, Språkmöte: svenska som främmande 
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var självfallet genuint intresserade av ämnet och utgick ifrån att det fyllde en 
viktig funktion, men tillika gällde det rimligtvis även en kamp om positioner 
inom akademien och utbildningssystemet. Ett något märkligt argument för 
ett eget ämne framfördes av Gunnar Tingbjörn. Han ansåg att moders-
målssvenskans kvalitet var hotad: 

Om sfs inte får vara ett eget ämne kommer förstås de 140 olika förstaspråken 
att istället finnas representerade i modersmålsämnet. De svenska elevernas 
chans att få lära sig svenska på sina egna villkor med en undervisning 
anpassad för dem är alltså beroende av om elever med annat hemspråk än 
svenska får sitt eget svenskämne, svenska som främmande språk.9 

Detta starkt segregerande resonemang är uppseendeväckande i och med att 
man ser sfs som förutsättning för bevarad kulturell homogenitet och kvalitet 
för svenska elever i modersmålssvenskan. Argumentationen är unik och har 
inte påträffats vare sig i tidigare eller senare textmaterial som behandlar sva-
ämnet. 

I läroplansarbetet (Lgr 80) fanns det starka krafter som förespråkade sfs 
som eget ämne, däribland Lärarnas Riksförbund samt lärare och skolledare i 
invandrartäta kommuner. Lärarförbundet däremot ställde sig avvisande till 
sfs både som lärarutbildningsämne och skolämne. Enligt Tingbjörn var den 
rådande situationen förödande för undervisningens status. Han framhöll att 
sfs-undervisningen tjänat som avlastning för utarbetade lärare, eftersom 
denna undervisning inte var särskilt krävande och eleverna ofta var från-
varande. Lärare som velat läsa sfs vid högskola/universitet avsade sig sina 
platser då de annars riskerade att förlora sina skoltjänster till äldre utarbetade 
lärare som uppfattade ”sfs-undervisningen som en sinekur och en räddning 
undan betungande klassundervisning”.10 

Lärarförbundet, som representerar majoriteten av klasslärarna, var mot sfs 
som eget ämne. De tog rimligtvis ställning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv 
snarare än från ett ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. I den 
språkvetenskapliga forskningsrapporten Invandrarbarnen och tvåspråkigheten 
berörs behovet av sfs som eget ämne utifrån en språkvetenskaplig 
argumentation. Man framhöll att sfs hade en egen ämnesteori och en egen 
ämnesmetodik. Argumentationen för ett eget ämne sattes även in i ett större 
samhällsperspektiv, och författarna höjde ett varnande finger: 

                                                                                                                             
språk: hemspråk: tolkning (1981); Gunnar Tingbjörn, ”Svenska som främmandespråk i 
ungdomsskolan”, Språkmöte: Svenska som främmande språk: hemspråk: Tolkning, red. Kenneth 
Hyltenstam (Lund, 1981). 
9 Tingbjörn, 1981, s. 80. 
10 Ibid., s. 77. 
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Den ökande ungdomsarbetslösheten drabbar främst de grupper som inte 
lyckats göra sig gällande i skolutbildningen. Om det företrädesvis är 
invandrarungdomar som tvingas till arbetslöshet, därför att skolan har 
misslyckats med att ge dem det avgörande verktyget för personlighets-
utveckling – ett väl fungerande språk – torde påfrestningarna på solidariteten 
i det svenska samhället bli svåra och smärtsamma. Ingen skall tro att 
minoritetsgruppernas ungdomar kan slås ut utan att det åsamkar det svenska 
samhället dryga kostnader, även ekonomiskt.11 

Författarna menade vidare att samhällskostnaderna skulle bli högre på grund 
av utslagningen än vad införandet av en tvåspråkig undervisning skulle bli. 
Deras uttalande visade på bredden i argumentationen för ett eget sfs-ämne. 
Argumenten kan delas in i två huvudgrupper, dels de ämnesdidaktiska, dels 
de integrationspolitiska. 

Ämnets etablering i grundskolan, gymnasieskolan, Grundvux och Kom-
vux är komplicerad på grund av att det praktiserats dels som stöd-
undervisning, dels som skolämne med betyg. De skilda verksamheterna har 
även benämnts olika, bland annat svenska för invandrarundervisning (sfi), 
svenska som främmande språk (sfs) och svenska som andraspråk.(sva) Den 
sistnämnda beteckningen är den nu gällande inom grund- och gymnasie-skolan 
samt inom lärarutbildning och universitet. Sva är en anpassning till den 
anglosaxiska terminologin. Sfi står för en verksamhet riktad till vuxna 
nyanlända invandrare (grund-sfi) med påbyggnads-sfi som vidareutbildning. 
Sfs är den benämning ämnet hade i Lgr 80. Stödundervisning för ny-
invandrade elever nämns redan i Lgr 69 och i Lgy 70, men ses uttryckligen 
som en verksamhet vilken så snabbt som möjligt ska slussa in eleverna i den 
ordinära undervisningen och klasserna. Svenska som främmande språk med 
egen kursplan finns beskrivet i Lgr 80, men ses då som ett stödämne till 
modersmålssvenskan: ”Nybörjarundervisning måste vid behov ges i alla 
årskurser och då påbörjas när som helst under läsåret. Elever som förvärvat 
tillräckliga kunskaper för att väl kunna tillgodogöra sig den reguljära 
undervisningen i svenska övergår till denna.”12 Stödfilosofin har i stor 
utsträckning legat till grund för ämnets låga status då den implicerar ett 
handikapp som eleverna så snart som möjligt ska övervinna för att kunna 
lämna stödämnet. 

Under senare delen av 1980-talet arbetade Skolöverstyrelsen för 
inrättandet av svenska som andraspråk i gymnasieskolan men ämnet 
etablerades först 1989. Sva gav behörighet till högskola och universitet 
1997.13 I grundskolan inrättades svenska som andraspråk som eget ämne med 

                               
11 Andersson & Tingbjörn, 1981, s. 57. 
12 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan. Lgr 80 (Stockholm, 1980), s.142. 
13 Catarina Economou, Gymnasieämnet Svenska som andraspråk – behövs det? (Malmö, 
2007), s. 33. 
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kursplan så sent som 1995. Detta var en följd av regeringsskiftet 1994 och 
den då nytillträdda socialdemokratiska skolministern Ylva Johanssons 
proposition om att svenska som andraspråk skulle bli ett eget ämne inom 
hela utbildningsväsendet.14  

Under år 2004 uppstod åter en debatt om ämnet svenska som andraspråk. 
Trots att ämnet i sig är ytterst litet vad gäller elevantal och resurskrav väcker 
det starka känslor som berör frågor om differentiering, segregering och 
marginalisering i skolan. Detta framkom tydligt i den debatt som följde den 
rapport som Myndigheten för skolutveckling gav ut i mars 2004. Enligt 
rapporten har ämnet svenska som andraspråk formellt en stark ställning men 
i praktiken är det splittrat. Elevunderlaget sviker, en stor del av de 
undervisande lärarna saknar formell kompetens, och undervisningen varierar 
kraftigt i de olika skolor som myndigheten hade studerat. I den konsekvens-
analys som rapporten presenterar riktades allvarlig kritik mot själva 
uppdelningen av svenskämnet i två: ett för modersmålssvenska, ett för 
svenska som andraspråk. Detta leder till en homogen syn på skolan och till 
att det heterogena, det vill säga flerspråkigheten och det mångkulturella, blir 
ett undantag. Rapporten visar dock att de allra flesta flerspråkiga eleverna 
läser modersmålssvenska. Uppdelningen i två ämnen är således i realiteten 
en form av differentiering, en nivågruppering, där svenska som andraspråk 
riktar sig till svaga elever. Utredarna föreslår att ämnet svenska som 
andraspråk och svenska ska bilda ett enda ämne, nämligen ett vidgat 
svenskämne som i sig inkluderar heterogeniteten. Den kompetens som finns 
i svenska som andraspråk ska ingå i det vidgade svenskämnet men även i 
alla andra ämnen. Utredningen föreslår att svenska som andraspråk ska 
finnas kvar i förberedelseklasser för nyinvandrade elever.15 Rapporten 
förespråkar följaktligen en återgång till stödämnestanken. 

Under våren 2006 blev svenskämnet återigen aktuellt på Dagens Nyheters 
(DN) kultursidor. Startpunkten var en skoldebatt i SVT 24 den 26 mars, där 
litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström angrep regeringens satsning på 
hemspråk i stället för på en förstärkning av svenskämnet. Även frågan om 
”Rinkebysvenskans” intåg i Svenska akademiens ordlista 2006 togs upp i 
den debatt som följde bland annat på DN:s kultursidor. Svenska som 
andraspråk sågs som segregerande, och Witt-Brattström relaterade till 
Myndigheten för skolutvecklings ovan nämnda utredning. Ellen Bijvoet och 
Kari Fraurud från Centrum för tvåspråkighetsforskning replikerade i DN den 
18 maj på Witt-Brattströms kritik och hävdade att kritiken beror på hur 
ämnet praktiseras i de enskilda skolorna. Ämnet i sig är varken segregerande 
eller dåligt för språkutvecklingen. Witt-Brattström polemiserade mot den 
rådande tvåspråkighetsforskningen och framhöll istället det samhällsbärande 
svenska språket med betoning på läsning av den litterära kanon. Debatten 

                               
14 Tingbjörn, 2004, s. 743–760. 
15 Frisell, m.fl, 2004, s. 46–52. 
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avslutades av DN:s kulturredaktör Maria Schottenius som stödde Witt-
Brattström i hennes strävan att stärka svenskämnet. Men hon tog samtidigt 
parti för de debattörer som betonat vikten av ett förstaspråk, exempelvis 
tvåspråkighetsforskaren Kenneth Hyltenstams inlägg i DN den 22 april. 

Ämnet svenska som andraspråk är således fortfarande omtvistat och belyser 
den i svenska sammanhang inflammerade frågan om nivellering och 
differentiering av elevgrupper. Debatten om sva-ämnet berör även över-
gripande perspektiv på skolan och dess utformning och innehåller sålunda 
även en integrationspolitisk diskussion. Vilken integrationspolitik ska Sverige 
ha? Hur och i vilken mån ska den kulturella mångfalden ta sig uttryck i det 
svenska samhället? 

1.1.2 Problemformulering och frågeställningar 
Målgruppen för läroböckerna i svenska som andraspråk är som framgått 
huvudsakligen unga eller vuxna elever vilka invandrat till Sverige, i vissa 
fall även personer med utländsk bakgrund som är födda och uppvuxna i 
Sverige. I ett svenskt sammanhang är invandrare och personer med utländsk 
bakgrund underordnade i strukturellt avseende, vilket med andra ord kan 
beskrivas som en övergripande samhällelig segregationsproblematik (se 
avsnitt 1.3.4). Det är sålunda av intresse att se vad läroböcker exklusivt riktade 
till denna målgrupp förmedlar för uppfattningar och värderingar. Gestaltningar 
av det svenska samhället består av mer eller mindre dolda uppsättningar av 
värderingar och uppfattningar, vilka här förstås som ett uttryck för ideologi-
produktion. Den grundläggande frågan i denna avhandling är vilken 
ideologiproduktion som kommer till uttryck i läroboksmaterialet, och i vilken 
utsträckning läroböckernas ideologiproduktion avviker från varandra. En 
utgångspunkt är nämligen att läroböckerna på den fria läromedelsmarknaden 
är en arena för ideologisk maktkamp. Den givna följdfrågan gäller denna 
ideologiproduktions relation till målgruppen, med andra ord: vilka förvänt-
ningar ställs på målgruppen och hur återspeglar läroböckerna samhällets 
kulturella mångfald?16 

Den övergripande problemformuleringen kan delas upp i två frågeställningar: 
 

� Vilka ideologier produceras i läroboksmaterialet? Tonvikten läggs vid 
representationer av kön, etnicitet och klass. 

� Vilka är denna ideologiproduktions relationer till läroböckernas 
målgrupp? 

                               
16 Olika modeller och perspektiv på det mångkulturella samhället presenteras i avsnitt 1.3.4 
under rubriken ”Det mångkulturella samhället”. 
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1.2 Material och avgränsning 

1.2.1 Läromedelsbegreppet    
Läromedel ingår i genren sakprosa som har tre huvudfunktioner, nämligen 
att upprätthålla ett kollektivt minne, normera sociala praktiker och sprida 
kunskaper. Dessa tre huvudfunktioner stämmer väl in på den traditionella 
lärobokens kulturreproducerande karaktär där de tre funktionerna är 
sammanvävda.17 Läromedel är samtidigt ett mångfasetterat och vitt begrepp. 
Det inkluderar i likhet med begreppet pedagogisk text mer än den 
traditionella läroboken. Både läromedel och pedagogisk text brukar ofta 
användas tillsammans med det så kallade vidgade textbegreppet, vilket 
utöver skriven text avser både ljud och bildmedier producerade ”för en 
bestämd, institutionaliserad användning, ett utbildningssystem med en egen 
rumslig, tidslig och social organisering som klasser, lektioner, stadier osv.”18 
Peder Skyum-Nielsen talar i sin diskussion rörande pedagogiska texter om 
primära pedagogiska respektive sekundära pedagogiska texter. Den förra 
kategorin avser läromedel som primärt är producerade för utbildning och 
undervisning, medan de sekundära pedagogiska texterna kan vara skönlitterära 
texter och journalistiskt material som används i undervisningen.19 

Statens institut för läromedelsinformation urskiljer två typer av läromedel. 
Den ena gruppen är basläromedel och den andra definieras som läromedel 
utan prefixet bas. Följande typer av läromedel klassas som basläromedel: 

 
� Faktabok, grundbok, kursbok, basbok, textbok i språk, läslära för låg- och 

mellanstadiet samt bibel. 
� Talböcker enligt punkt 1 för synsvaga och andra funktionshindrade. 
� Arbetsinstruktion (ofta förekommande inom tekniska ämnen och 

yrkesinriktad utbildning) eller faktabok med arbetsinstruktion. 

Exempel på läromedel som inte klassas som basläromedel är bland annat 
övningshäften, arbetsböcker, ordlistor, antologier och IKT-läromedel.20 Mitt 
material ingår i kategorin basläromedel och omfattar textbok och grundbok, 
d.v.s. de böcker som kan utgöra ämnets och kursens huvudsakliga läsning 
och som behandlar de flesta kursmål eleven ska uppnå. I det följande 
                               
17 Boel Englund & Jan Svensson, ”Sakprosa och samhälle”, Teoretiska perspektiv på 
sakprosa (Lund, 2003), s. 62–64; se även forskningsöversikten, avsnitt 1.5. 
18 Staffan Selander, Lärobokskunskap. Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i 
historia 1841–1985 (Lund, 1988), s. 17; Staffan Selander, ”Pedagogiska texter och andra 
artefakter för kunskap och kommunikation. En översikt över läromedel – perspektiv och 
forskning”, Läromedel – specifikt –. SOU 2003:15. (Stockholm, 2003), s. 53f., 222f. 
19 Peder Skyum-Nielsen, ”Analysing Educational Texts”, Text and quality. Studies of 
Educational Texts, red. Peder Skyum-Nielsen (Köpenhamn, 1995), s. 172. 
20 Selander, 2003, s. 219. 
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kommer jag att använda begreppet lärobok synonymt med textbok och 
grundbok. Begreppet läromedel avser i min framställning även andra medier 
än boken och implicerar följaktligen ett vidgat textbegrepp. Avgränsningen 
till basläromedel bygger i denna avhandling på att läroböckerna som 
kategori generellt är producerade för att uppfylla de kursplaner som utgör 
ramarna för ämnet. 

Möjligtvis kan en uppfattning vara att den traditionella läroboken har 
spelat ut sin roll, och denna studie skulle då endast granska en föråldrad typ 
av läromedel. Läroboken har emellertid, trots nya medier och förändrade 
pedagogiska ideal visat sig vara livskraftig i dagens undervisning. I en norsk 
undersökning svarade 80 % av lärarna att deras lektionsplanering utgick 
ifrån läroböcker (læreboka), och 78 % svarade att elevernas läxor utgår ifrån 
läroböckerna. 75 % av lärarna angav att eleverna ofta arbetar med läro-
böckernas texter och skrivuppgifter.21 I boken Pedagogiske tekster for 
kommunikasjon og læring från 2004 menar Staffan Selander och Dagrun 
Skjelbred att läroboken trots läroplanernas påbud om projektorienterat arbete 
och alternativa läromedel behållit sin position som den viktigaste 
pedagogiska texten. Läroboken ger ett skolämne dess status, och trots att 
läroplaner förordar en ny pedagogik har den traditionella läroboken behållit 
sin centrala position i undervisningen enligt svensk och norsk forskning. 
Läroboken utgör ett kontrakt mellan lärare och elever om vilka målen i 
kursen är, och den är på så vis en tolkning av läroplanen.22 I Skolverkets 
rapport Läromedlens roll i undervisningen från 2006 bekräftas läroböckernas 
fortsatt styrande funktion, framförallt för hierarkiskt uppbyggda ämnen 
såsom språk-, so- och no-ämnen.23 

Lärobokens fortsatt starka ställning i undervisningen framgår även i 
Marita Tholey och Gert Rijlaarsdam artikel ”A heuristic model for the 
evaluation of textboks” från 2002. Den utgörs av en värdering av 
nederländska läroböcker i främmande språk vilka, precis som i Sverige, 
produceras på en icke-reglerad marknad. Tholey & Rijlaarsdam framhåller 
att nya pedagogiska begrepp som livslångt lärande, problemlösning och 
autonomt lärande, vilka introducerats genom de senare läroplansreformerna 
borde underminera positionen för den traditionella läroboken. Men istället 
har en ny nisch skapats i läromedelsbranchen: 

                               
21 K. Bachmann, Lærebøkenes rolle i iverksettingen av reform 97. (2003), refererat genom 
Staffan Selander & Dagrun Skjelbred, Pedagogiske tekster for kommunikasjon og læring. 
(Oslo, 2004), s. 88. 
22 Selander & Skjelbred, 2004, s. 77–91. 
23 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen. Grundslokelärarnas val, användning och 
bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap (Stockholm, 2006), s. 129, 
132; se även Boel Englund, ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande”, Pedagogisk 
forskning i Sverige, nr 4, 1999. 
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educational publishers increase their production of all-in course packages, 
consisting of textbooks, workbooks, tests, educational software, teacher’s 
guides etc.. [sic] On the other hand this is quite understandable. When there 
is a large-scale curriculum reform implying new curriculum content and new 
pedagogical subjects course packages are a first attempt to translate the new 
curriculum for classroom practice.24 

Man kan här relatera till svenska förhållanden och säga att läroboken 
formulerar och konkretiserar kurs- och ämnesinnehållet i en tid då läro- och 
kursplanerna i allt högre grad betonar individualisering och i allt lägre grad 
erbjuder anvisningar och konkret handledning om innehåll. Denna fråga är 
på intet vis ny utan diskuterades av pedagogen Donald Broady i Kritisk 
utbildningstidskrift 1981, då den progressiva pedagogiken infördes genom 
Lgr 80. Broady förmodade att läromedelsindustrin skulle komma att erbjuda 
”färdiga ’förslag’ till arbetsplaner, och ha därtill avpassade läromedelspaket i 
bakfickan”.25 Angerd Eilard visar i sin avhandling Modern, svensk och 
jämställd om skolans läseböcker att 1990-talets läromedel, speciellt för de 
yngre barnen, ofta är så kallade läromedelspaket bestående av material för 
olika medier.26 

1.2.2 Nivå- och periodavgränsning 
Denna avhandling begränsar sig till att studera läroböcker efter sfi-nivå, 
d.v.s. böcker för den avancerade nivån vad gäller språkfärdighetskrav. Dessa 
böcker innehåller ett mer krävande text- och bildmaterial än de läroböcker 
som riktar sig till de tidigare stadierna. Det finns exempelvis en större andel 
sekundära texter, d.v.s. skönlitterärt och journalistiskt material som inte är 
språkligt förenklat. Det rör sig alltså om ett mer avancerat texturval avsett 
för ungdomar och vuxna. Denna nivåavgränsning innebär att studien 
förmodligen behandlar de mest avancerade texter som explicit är riktade till 
målgruppen invandrare. 

Studien omfattar läroböcker som är publicerade mellan åren 1995 och 
2005. Denna tidsavgränsning har huvudsakligen två motiv. Det första är sva-
ämnesrelaterat; det andra är politiskt och historiskt förankrat, både nationellt 
och internationellt. Det ämnesrelaterade argumentet är att svenska som 
andraspråk etablerades som kärnämne med kursplaner och betyg i samtliga 
skolformer så sent som 1995. Genom att låta läroboksanalysen ta sin början 
detta år står samtliga läroböcker under aktuella läroplaners och kursplaners 

                               
24 Marita Tholey & Gert Rijlaarsdam, ”A heuristic modell for the evaluation of textbooks”, 
New educational media and textbooks. The 2nd IARTEM Volume, red. Selander, Tholey & 
Lorentzen (Stockholm, 2002), s. 148. 
25 Donald Broady, ”Den dolda läroplanen”, Kritisk utbildningstidskrift, nr 127 (Göteborg, 
2007), s. 91; artikeln publicerades ursprungligen i Kritisk utbildningstidskrift, nr 16, 1981. 
26 Angerd Eilard, Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans 
läseböcker 1962–2007 (Malmö, 2008), s. 336. 
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inflytande.27 Om även böcker utgivna före 1995 togs med skulle arbetet bli 
mer läroplansteoretiskt och historiskt inriktat. Det läroplansteoretiska 
området angående svenska som andraspråk är dock redan relativt utforskat.28 

Det andra motivet till tidsavgränsningen är att perioden 1995–2005 är 
intressant med tanke på utbildningens och skolans socialiserande funktion 
både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Denna tid präglades dels 
av att det kalla kriget upphörde genom Sovjets kollaps 1991, dels av att 
Sverige blev medlem i EU 1995. Dessa två händelser är i sin tur resultat av 
stora politiska/ideologiska omvälvningar redan under 1980-talet,29 vilka 
självfallet påverkar föreställningar om det svenska samhället. Det kalla 
krigets upphörande kan, för att tala med Jürgen Habermas, placera den 
aktuella tidsperioden inom en post-nittonhundratalsperiod.30 Den andra 
historiska händelsen, EU-medlemskapet, innebar minskad nationell autonomi 
och anknyter till en övergripande globaliseringsprocess.31 

Året 2005 är självfallet inte lika enkelt att motivera annat än genom att 
studien därmed omfattar en jämn tioårsperiod. Ämnet svenska som 
andraspråk har förvisso åter granskats och diskuterats dels i den 
utredning Myndigheten för skolutveckling gjorde 2004,32 dels genom det 
kursplaneförslag som lades fram av Skolverket 2005, vilket väsentligen 
avviker från den nu gällande kursplanen.33 Kursplaneförslaget kan tolkas 
som en anpassning till en ny omvärldsbild och en ny förståelse av ämnets 
socialiserande aspekter i ett mer postnationellt, globaliserat perspektiv. 
Gy 07, där kursplaneförslaget ingick, lades dock ned i samband med 
regeringsskiftet 2006. 

Tioårsperioden 1995–2005 kan sammanfattningsvis karaktäriseras som en 
tid präglad av globalisering, internationalisering och regionalisering, en tid 

                               
27 För översikt av sva-ämnets tillkomsthistoria se avsnitt 1.1.1. 
28 Ann-Christin Torpsten, Ett monokulturellt erbjudande. Om svenska som andraspråk i 
grundskolans läro- och kursplaner (Växjö, 2006). 
29 Här avses de nyliberala strömningarna thacherism och reaganism men även det svenska 
fenomen som populärt benämndes ”kanslihushögern” d.v.s. den högervridning som skedde 
inom socialdemokratiska arbetarpartiet från och med 1982. Se exempelvis Joe L. Kincheloe & 
Shirley R. Steinberg, Changing Multiculturalism (Buckingham & Philadelphia, 1997), s. 
110ff; Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk 
maktresurs 1892–2000 (Stockholm, 2001), s. 358ff. 
30 Jürgen Habermas, Den postnationella konstellationen (Göteborg, 2000), s. 11–30. 
31 Begreppet globalisering är omstritt. För en översikt, se exempelvis David Held & Anthony 
Mc Grew, Den omstridda globaliseringen (Göteborg, 2003). Ett belysande statistiskt faktum 
är dock att det i början av 1900-talet fanns 37 mellanstatliga organisationer och 176 icke-
statliga internationella organisationer medan antalet år 2000 var 6743 mellanstatliga och 
47098 icke-statliga internationella organisationer. Det ökade antalet internationella avtal och 
organisationer (exempelvis EU) leder till att de enskilda staternas inrikes- och utrikespolitik 
har blivit mer sammanflätad och därmed har det inrikespolitiska handlingsutrymmet minskat. 
Statistiken ur: Union of international associations 2001, refererat ur Held & McGrew, 2003, s. 31. 
32 Frisell, 2004. 
33 Skolverket, Gy 07 Kursplan för ämnet Svenska som andraspråk, www.skolverket.se, 
2005.11.17. Fullständiga webb-adresserna anges i Referenser. 
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som utmanar föreställningar om den homogena nationalstaten. Tidsperioden 
är intressant ur ett läromedelsanalytiskt perspektiv i och med att den å ena 
sidan torde innehålla uttryck för ett delvis nostalgiskt tillbakablickande på 
nationalstaten/folkhemmet, å andra sidan ge utrymme för framväxten av 
nygamla idéer om världsmedborgaren i ett globaliserat samhälle.34 

1.2.3 Läroböcker inom avgränsningen 

Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (FSL) har fram till år 2000 gett 
ut läromedelskataloger över befintliga läromedel. År 2000 övergick 
katalogen till att endast publiceras i webb-format för att sedan upphöra helt 
den sista december 2005. Läromedelskatalogen torde vara den mest full-
ständiga förteckningen över läromedel i Sverige. Från och med 2006 
hänvisar FSL till respektive bokförlags kataloger etc.35 Jag har vad gäller 
mitt urval utgått ifrån FSL-katalogerna från 1996, 2000 och 2005. 

En faktor som avgränsar materialet ytterligare är att FSL:s förteckningar 
inkluderar nybörjarnivån, eftersom förteckningarna gäller sva-läromedel för 
gymnasieskolan och vuxenundervisningen men även särskola och special-
undervisning. Dessvärre är FSL:s förteckningar inkonsekventa när publicerings-
år och upplaga anges. Ytterligare en problematisk avgränsningsfråga gäller 
de titlar vilka i FSL-förteckningarna benämns textbok eller lärobok, men 
som trots det består av mindre än 50 sidor. De titlar som ingår i min studie 
ska utöver att vara basläromedel även kunna utgöra den huvudsakliga 
läsningen under en kurs, vilket kräver att boken har ett större omfång, minst 
150 sidor. Det angivna sidantalet är självfallet godtyckligt och grundar sig på 
min lärarerfarenhet av läroböcker. Sammantaget ska läroböckerna i 
avhandlingen stämma överens med följande avgränsningskriterier: 
 

� Utgivningsår: 1995–2005 
� Nivå: läroböcker i svenska som andraspråk efter sfi A-D/Avancerad nivå 
� Läromedelstyp: basläromedel 
� Omfång: kan fungera som huvudsaklig läsning under sva-kurs, d.v.s. 

cirka 150 sidor 

                               
34 Peter Kemp, Världsmedborgaren: Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet. 
(Göteborg, 2005). 
35 Katalogverksamhetens upphörande kan ses som ett uttryck för den nyliberala idéströmning 
som förlagt ett större ansvar till individen och marknadskrafterna. 
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De läroböcker som uppfyller ovanstående kriterier presenteras i nedanstående 
tabell. 

Tabell 1. 

Basläromedel i FSL:s förteckningar från åren 1996, 2000 och 2005 vilka utgör 
avhandlingens studieobjekt. 

Huvudtitel Förlag Publiceringsår 

Dikt och verklighet Almqvist & 
Wiksell/Liber AB 

1996 

Nya mål 3 Natur och Kultur 2001 

På G Bonnier Utbildning 2004 

På tapeten Almqvist & 
Wiksell/Liber AB 

2002 

Vi lär känna Sverige Studentlitteratur  1995 

I avhandlingen behandlas alltså böcker från fyra förlag, och samtliga 
läroböcker är skrivna av olika författare. Publiceringsåren visar att studien 
kommer att rikta in sig på avgränsningens inledningsskede: 1995, 1996 samt 
den senare halvan av avgränsningen: 2001, 2002, 2004. 

Ambitionen att avgränsa studien till sva-läroböcker på avancerad nivå har 
lett till en exkludering av sfi-läroböcker. Gränserna mellan stadierna efter 
sfi-nivån fastställs inte entydigt i läroböckerna, vilket dels beror på den 
individualisering som råder inom utbildningen generellt och självklart även i 
sva-undervisningen för vuxna och ungdomar, dels på bokförlagens ambition 
att ha en så stor målgrupp/marknad som möjligt. Avsaknaden av bestämd 
kurs- och nivådefinition framgår i de valda läroböckerna genom deklarationer 
från läromedelsförfattarnas/läromedelsförlagens sida. Här några exempel 
från de fem läroböckerna som studeras i avhandlingen: 

”Dikt och verklighet är ett läromedel i svenska som andraspråk på B-kursnivå 
i gymnasieskolan och vuxenutbildningen […] Materialet är avsett för 
invandrarlever och svenska elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.” 
(min kursivering) 36 

                               
36 Ingegerd Enström & Margareta Holmegaard, Dikt och verklighet. Textbok (Stockholm, 
1996), s. 5 och baksidestexten. 
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”Nya Mål 3 är i första hand tänkt för kurser i svenska som andraspråk inom 
den kommunala vuxenutbildningen och på en nivå efter svenska för 
invandrare (sfi), men passar också för kurser på motsvarande nivå inom 
andra skolformer.” (min kursivering) 37 

”På G är ett läromedel i svenska som andraspråk på G, dvs. Grundläggande 
vuxenutbildning, och motsvarande utbildningar.” (min kursivering) 38 

”På tapeten är en bok i svenska som andraspråk. Den vänder sig till dig som 
kommit en bit på väg i svenska språket.” (min kursivering) 39 

”[Vi lär känna Sverige. Svenska för vuxna invandrare] ger en 
sammanhängande berättelse i dialogform. Dialogavsnitten är ibland lätta och 
ibland språkligt avancerade, vilket gör boken lämplig för såväl nybörjare som 
fortsättare.” (min kursivering) 40 

Läroböckerna kan alltså användas i olika skolformer och på olika nivå. I 
denna studie ingår både mindre avancerade böcker för grundläggande vuxen-
utbildning och mer avancerade för en målgrupp inom gymnasiets eller den 
kommunala vuxenutbildningens svenska som andraspråk B-kurs, alternativt 
inom modersmålssvenskan. Fyra av läroböckerna riktar sig explicit till 
vuxna invandrare. Trots nivåskillnaderna inom avgränsningen utgör de 
läroböcker som studeras ett relativt sammanhållet material inom sva-ämnet, 
riktat till en ung och vuxen målgrupp. 

1.2.4 Primära, sekundära och pseudoautentiska texter 
Läroböckerna i svenska som andraspråk består i allmänhet av ett varierande antal 
texttyper författade av olika personer. De olika texttyperna kan kategoriseras 
utifrån olika principer. Jag har valt att formulera två övergripande textkategorier 
som anknyter till Peder Skyum-Nielsens definition av pedagogiska texter (se 
avsnitt 1.2.1). Principen för de två kategorierna utgår ifrån vilken relation 
texternas upphovsmän har till läroboken och till sva-undervisningen: 

                               
37 Harriet Risérius, Åke Sandahl & Sune Stjärnlöf, Nya Mål 3 (Stockholm, 2001), s. 3. 
38 Kristina Asker & Sigrid Nordberg, På G. Svenska som andraspråk för Grundläggande 
vuxenutbildning (Stockholm, 2004), baksidestexten. 
39 Torun Eckerbom & Eva Källsäter, På tapeten (Stockholm, 2002), s. iii. 
40 Inger Jansson, Vi lär känna Sverige Svenska för vuxna invandrare (Lund, 1995), s. 7. 
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� texter som primärt är avsedda för undervisning och utbildning och skrivna 
av läroboksförfattare. Dessa benämner jag primära texter 

 
� texter skrivna av utomstående författare och skribenter. Denna kategori är 

mångskiftande och innehåller allt från runstenstexter till texter av äldre 
och kända nu verksamma författare och skribenter. Det gemensamma för 
dessa är att de inte primärt är producerade för sva-undervisning och den 
specifika läroboken. Dessa benämner jag sekundära texter 

 
� primära texter som genom sin layout och stil ger intryck av att vara 

sekundära texter. Dessa benämner jag pseudoautentiska texter 

Läromedelsförfattarna eller/och förlagens textredaktörer är de som bestämmer 
urvalet av sekundära texter som ska ingå i läroboken. De komponerar genom 
sina primära texter ramen för förståelsen av de sekundära texterna. 
Diskussionsfrågor och uppgifter kontrollerar inte enbart målgruppens 
kunskaper utan vittnar även om hur texterna ska förstås.41 De sekundära 
texternas mening eller budskap kan med andra ord i varierande grad 
påverkas genom de primära texterna. Följaktligen skapar de primära texterna 
ett sammanhang, vilket på ett avgörande sätt påverkar läroböckernas 
ideologiproduktion. 

De primära texterna består av facktexter, introduktioner, dialoger och 
övningar samt diskussionsfrågor och uppgifter. De kan även anta en 
sekundär karaktär, men är s.k. pseudoautentiska texter, textavsnitt som i 
layout och stil ger sken av att vara tidningsartiklar eller privata brev. Men då 
källa saknas kan man förmoda att de är skrivna av eller avsevärt bearbetade 
av läromedelsförfattarna/förlaget. 

                               
41 Natalija Mazeikiene, ”Machiavellianism in history textbooks: investigating the hidden 
curriculum”, ’Has Past Passed?’. Textbooks and Educational Media for the 21st Century, red. 
Mike Hornsley, Susanne V. Knudsen & Staffan Selander (Stockholm, 2005), s. 144. 
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1.3 Begrepp och kategorier 
I följande avsnitt presenteras för avhandlingen centrala begrepp och kategorier. 
Läroboksanalysen fokuserar på de två övergripande begreppen ideologi och 
hegemoni. De tre kategorier som avhandlingen kommer att utgå ifrån är kön, 
etnicitet och klass. Dessa tre kategorier är tillika teman i läroboksanalysen 
och redskap för att komma fram till de för denna avhandling centrala 
begreppen ideologi och hegemoni. Hur kategorierna framställs ger en bild av 
de värderingar och uppfattningar som läroböckerna förmedlar. Med andra 
ord vittnar framställningen av kategorierna om ideologiska ställnings-
taganden. Kön, etnicitet och klass är de kategorier som i läromedelsanalyser 
uppmärksammats i studier av marginalisering i USA.42 Då ideologianalysen 
baseras på flera kategorier innebär det att diskussionen om kategori-
definitionerna inte kan bli lika djuplodande och begreppsutvecklande som 
om endast en kategori hade använts. Fördelen är dock att ideologianalysen 
med de tre kategorierna som utgångspunkt bättre kan visa läroböckernas mer 
generella ideologiska tendenser. 

1.3.1 Ideologi 
Ideologibegreppet definieras i denna avhandling som en samling uppfattningar 
och värderingar om samhället. Min utgångspunkt är att ideologi och ideologi-
produktion inte enbart är knutet till den dominerande samhällsgruppen eller 
klassen utan kan uppstå inom samtliga samhällsgrupper och klasser. Därmed 
anknyter min ideologidefinition endast i begränsad utsträckning till den slags 
marxistiska doktrin, där ideologi är något entydigt falskt och knutet till den 
dominerande klassen. Enligt denna uppfattning är ideologi en illusion, en 
camera obscura-effekt, vilken har som funktion att upprätthålla den 
dominerande klassens maktposition.43 Denna kategoriska syn på ideologi-
begreppet är det idag få som anammar. Litteraturvetaren Raymond Williams 
menar att de två ovan nämnda ideologiperspektiven med fördel kan 
kombineras, nämligen att ideologi gäller samtliga klassers föreställnings-
system samtidigt som ideologi kan upprätthålla ett dominansförhållande 
genom falska idéer, i kontrast till vetenskaplig kunskap av olika slag baserad 
på verkligheten snarare än på illusioner.44 Att ideologi är knutet till specifika 
                               
42 Michael W. Apple & Linda K. Christian-Smith, ”The Politics of the Textbook”, The 
Politics of the Textbook, red. Michael W. Apple & Linda K. Christian-Smith (New York & 
London, 1991), s. 6f; Kincheloe & Steinberg, 1997, s. 83, 112f. 
43 Karl Marx, ”Feuerbach”, Karl Marx. Texter i urval, red. Sven-Eric Liedman (Stockholm, 
2003), s. 109–116. 
44 Raymond Williams, Marx och kulturen. En diskussion kring marxistisk kultur- och 
litteraturteori (Stockholm, 1980), s. 50; Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier”, Om ideologi 
och ideologianalys. Uppsatser och texter, red. Sven-Eric Liedman & Ingemar Nilsson 
(Göteborg, 1989). 
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samhällsgrupper eller klasser kommer till konkret uttryck genom klass-
relaterat röstande och klassrelaterade attityder.45 Sociologen Anthony 
Giddens skriver: 

Ett användbart begrepp vid analysen av beroendeförhållandet mellan 
konsensus och konflikt är begreppet ideologi – dvs värden och uppfattningar 
som bidrar till att säkra en viss grupps maktposition på bekostnad av andra, 
mindre mäktiga gruppers inflytande. Makt, ideologi och konflikt har alltid ett 
nära samband med varandra.46 

Giddens uppfattning om ideologi anknyter till ett marxistiskt perspektiv och 
kan definieras som en kritisk ideologidefinition. Detta framkommer genom 
att han utgår ifrån ett uttalat maktperspektiv.47 

Traditionellt kan de tre stora politiska ideologierna liberalism, socialism 
och konservatism utgöra exempel på ideologier som uppstått och knutits till 
vissa samhällsgrupper eller klasser. Idag har en mångfald nya ideologier, 
ofta med kopplingar till äldre idébildningar, uppstått såsom ekologism, 
feminism, nationalism och islamism.48 Dessa är att betrakta som politiska 
ideologier till skillnad från de uppfattningar och värderingar som utgör den 
dominerande ideologi som förmedlas av statens ideologiska apparater, 
exempelvis skolan. Skolan står inte under endast ett partis inflytande utan är 
ett uttryck för konsensussträvanden. Den dominerande ideologin är inte ett 
koherent system av värden och uppfattningar utan något komplext och 
dynamiskt.49 Pedagogen Tomas Englund beskriver hur den dominerande 
ideologin ”förändras i takt med ständiga förskjutningar i det jämviktsläge 
som uttrycker styrkeförhållandet mellan olika sociala krafter i kampen om 
statsmakten och statsapparaterna.”50 Den är ett uttryck för de kompromisser 
som leder fram till konsensus. När den dominerande ideologin har etablerat 
sig till den grad att den betraktas som common sense har den blivit 
hegemonisk. 

                               
45 Göran Cigéhn, ”Arbetarklassidentiteten återuppväckt. Klassmässig polarisering och 
klassröstande”, Klassamhällets återkomst. Om klassidentitet, arbetsliv och fritid vid tröskeln 
till ett nytt sekel, red. Göran Cigéhn, Mats Johansson & Lena Karlsson (Umeå, 2001), s.17–
32; Stefan Svallfors, Klassamhällets kollektiva medvetande. Klass och attityder i jämförande 
perspektiv (Umeå, 2004). 
46 Anthony Giddens, Sociologi. Volym 1 (Lund, 1994), s. 57. 
47 Den kritiska synen på ideologi kan kontrasteras mot den neutrala synen på ideologi, vilken 
härstammar från upplysningstiden och avser vetenskapen om idéer. John B. Thompson, 
Ideology and Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of Mass Communication 
(Cambridge, 1990), s. 52f. 
48 Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid (Lund, 2006); Iain MacKenzie, ”The idea of 
ideology”, Political Ideologies. An introduction. Third edition, red. Robert Eccleshall m.fl. 
(London & New York, 2003). 
49 Kincheloe & Steinberg, 1997, s. 112. 
50 Tomas Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension (Göteborg, 2005), s. 146. 
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1.3.2 Hegemoni 
Enligt statsvetaren Peter Ives ska den italienske samhällstänkaren Antonio 
Gramscis (1891–1937) texter ses mot bakgrund av den italienska nations-
bildningen och standardiseringen av det italienska språket. Gramsci var från 
Sardinien, vilket innebar att han själv befann sig i periferin både i geografisk 
och språklig bemärkelse. Han engagerade sig i tidig ålder i den socialistiska 
rörelsen och flyttade sedan till fastlandet för att studera vid universitetet i 
Turin. Genom lingvistikstudierna fick Gramsci upp ögonen för hegemoni-
begreppet, där det italienska begreppet egemonia är synonymt med attraktion 
(fascino) och prestige (prestigio). Gramsci intresserade sig för de 
geografiska och sociala centra som var hegemonisträvande i standard-
iseringen av språket.51 Trots att Gramsci var verksam under den tidigare 
delen av 1900-talet är hans tankar om språk, utbildning, skola och samhälle 
av relevans för denna avhandling. 

Det moderna samhällsteoretiska hegemonibegreppet härstammar från 
Vladimir Lenin och Georgij Plechanov och har då betydelsen ledning genom 
en klassallians. Klassalliansen handlade i första hand om den ryska 
demokratiska borgerligheten och arbetarrörelsen före revolutionen 1905 och 
efter 1917, då det fanns en allians mellan arbetarklassen, allmogen och andra 
förtryckta grupper. Samhällsteoretiskt anslöt sig Gramsci inledningsvis till 
Lenins hegemoniförståelse som han senare utvecklade i sina fängelse-
anteckningar. Till en början gällde begreppet enbart arbetarklassens 
hegemonisträvanden för att senare omfatta de styrande klasserna generellt.52 
Gramscis syn på klasskampens förutsättningar präglades av den uteblivna 
socialistiska omvälvningen av samhällsförhållandena i Västeuropa under de 
första decennierna av 1900-talet. Gramscis politiska verksamhet bottnade i 
konkreta missförhållanden i det italienska samhället samt i det faktum att 
han hölls fängslad av fascisterna från 1926 till sin död 1937. De sista 
månaderna var han dock inlagd på sjukhus. Hans intellektuella kamp mot 
materialismen och idealismen grundade sig på en övertygelse om 
nödvändigheten av att förena teori och praktik till en praktikens filosofi.53 
Enligt John Merrington visade sig skillnaden mellan teori och praktik 
konkret i den italienska arbetarklassens svårigheter med att verka i ett 

                               
51 Peter Ives, Language and Hegemony in Gramsci (London & Winnipeg, 2004), s. 2, 7f, 34f. 
52 Chantal Mouffe, ”Hegemony and ideology in Gramsci”, Gramsci and Marxist Theory 
(London, Boston & Henley, 1979), s. 179. 
53 Gramsci anknöt angående idealismen främst till den samtida italienska filosofen Benedetto 
Croce. Antonio Gramsci, The Gramsci reader. Selected Writings 1916–1935, red. David 
Forgacs (New York, 2000), s. 195; Eric Hobsbawm, ”Hegemony, relations of force, historical 
bloc Introduction”, The Gramsci reader. Selected Writings 1916–1935, red. David Forgacs 
(New York, 2000), s. 190. 
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borgerligt samhälle och utnyttja dess institutioner samtidigt som de 
eftersträvade att kullkasta detsamma. Detta förhållande ledde till det 
kommunistiska partiets defensiva hållning och utopiska retorik.54 

Gramsci polemiserade mot den ortodoxa marxismen och den materialistiska 
teorin där överbyggnaden konstitueras helt av basen.55 Gramscis förståelse av 
relationen mellan bas och överbyggnad är dialektisk, vilket med andra ord 
innebär att basen och överbyggnaden påverkar varandra ömsesidigt. Det 
dialektiska förhållandet konkretiseras bl.a. i hans skrift ”Americanism and 
Fordism”, där han ser ett växelspel mellan den nya amerikanska bilindustrin, 
det löpandebandet och de politiska ramarna, d.v.s. ideologin.56 Trots 
Gramscis betoning av det språkliga och det politiska understryker han ändå 
basens, alltså ekonomins betydelse: ”for though hegemony is ethico-
political, it must also be economic, must necessarily be based on the decisive 
function exercised by the leading group in the decisive nucleus of economic 
activity.”57 På grund av Gramscis levnadsförhållanden är hans samhälls-
teoretiska anteckningar fragmentariska, och det är sannolikt därför han aldrig 
definierade hegemonibegreppet eller gjorde klart var han stod i 
epistemologiskt avseende. Detta har lett till en fortgående kamp mellan 
poststrukturalistiska och materialistiska Gramsci-läsningar, där ytterlighets-
positionerna är dels de poststrukturalistiska teorierna som tar avstamp i 
Gramsci men rör sig bortom hans horisonter, såsom Chantal Mouffe och 
Ernesto Laclau i Hegemony and socialist strategy från 1985, dels mer 
Gramsci-trogna teorier som filosofen Deb J. Hill representerar. Hill har i sitt 
verk om hegemoni och utbildning utgått ifrån hela Gramscis författarskap, 
där hans journalistiska texter före 1926 är centrala.58 Den numera rätt 
omfattande litteratur, i vilka det relateras till Gramsci eller där 
hegemonibegreppet mer explicit behandlas, kan följaktligen ha vitt skilda 
utgångspunkter. I detta avseende är även de många förorden och 
introduktionerna till olika Gramsci-upplagor av vikt. I det följande är 
ambitionen att försöka precisera hegemonibegreppet för denna avhandling. 

Enligt förordet till den svenska upplagan av Gramscis samhällsteoretiska 
texter upprätthålls samhällsordningen genom att de underordnade ansluter 
sig till den styrande klassens världsåskådning. Denna världsåskådning blir 
sunt förnuft, ”massornas filosofi” som inkluderar den moral, de traditioner 
                               
54 John Merrington, ”Theory and Practice in Gramsci’s Marxism”, Western Marxism: A 
Critical Reader, (London, 1977), s. 146f. 
55 Karl Marx, ”Till kritiken av den politiska ekonomin”, Karl Marx. Texter i urval, red. Sven-
Eric Liedman (Stockholm, 2003), s. 240. 
56 Gramsci, 2000, s. 277–299. 
57 Ibid., s. 211f. 
58 Ives, 2004, 126-165; Deb J. Hill, Hegemony and Education. Gramsci, Post-Marxism, and 
Radical Democracy Revisited (Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, 2007). 
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och de levnadsnormer som samhället bygger på.59 Hegemoni är på så vis ett 
maktmedel vid sidan av våld och förtryck och innebär en oskiljaktig förening 
av politiskt ledarskap och intellektuellt och moraliskt ledarskap.60 Hegemoni 
skall dock inte förstås som enkelriktade opinionsyttringar och manipulation. 
Enligt läroplansforskaren Michael W. Apple handlar det om något mycket mer 
djupgående och fundamentalt: 

The crucial idea embedded in this passage is how hegemony acts to 
“saturate” our very consciousness, so that the educational, economic and 
social world we see and interact with, and the commonsense interpretations 
we put on it, becomes the world tout court, the only world. Hence, hegemony 
refers not to congeries of meanings that reside at an abstract level somewhere 
at the “roof of our brain.” Rather, it refers to an organized assemblage of 
meanings and practices, the central, effective and dominant system of 
meanings, values and actions which are lived.61 

Hegemonin är inte statisk utan i grunden öppen för förhandlingar. Den 
återskapas och förnyas ständigt. En sådan dynamik möjliggör för aktiviteter 
riktade mot hegemonin (counter-hegemonic activity). Dynamiken består av 
samband och motsättningar på flera plan: det civila och det politiska, 
samtycke och tvång, ledarskap och dominans.62 Norman Fairclough tar också 
fasta på det dynamiska i hegemoniska dominansförhållanden i sin definition 
av begreppet: 

Hegemony is leadership as much as domination across the economic, 
political, cultural and ideological domains of society. Hegemony is the power 
over society as a whole of one of the fundamental economically-defined 
classes in alliance with other social forces, but is never achieved more than 
partially and temporarily, as an ‘unstable equilibrium’. Hegemony is about 
constructing alliances, and integrating rather than simply dominating 
subordinate classes, through concessions or through ideological means, to 
win their consent. Hegemony is a focus of constant struggle around points of 
greatest instability between classes and blocs, to construct or sustain or 
fracture alliances and relations of domination/subordination, which takes 
economic, political and ideological forms. Hegemonic struggle takes place on 
a broad front, which includes the institutions of civil society (education, trade 
unions, family), with possible unevenness between different levels and 
domains.63 

                               
59 René Coeckelberghs, ”Inledning”, Antonio Gramsci, En kollektiv intellektuell, red. René 
Coeckelberghs (Staffanstorp, 1967), 9f. 
60 Mouffe, 1979, s. 179. 
61 Michael W. Apple, Ideology and Curriculum, Third edition (New York & London, 2004), s. 4. 
62 Williams, 1980, s. 95; Eric Hobsbawm, ”Glossary of key terms”, The Gramsci reader. 
Selected Writings 1916–1935, red. David Forgacs (New York, 2000), s.422ff. 
63 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Cambridge & Malden, 1992), s. 92. 
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Både Apple och Fairclough nämner utbildning (education) som en av de 
domäner där hegemonisträvanden äger rum. Detta tas upp i nedanstående 
avsnitt. Enligt Gramsci var det kraftrelationerna på den politiska nivån, 
graden av politisk organisering och de oppositionella krafternas ideologiska 
kampförmåga som var det centrala. I denna ideologiska terräng finns olika 
skikt av intellektuella, som eftersträvar hegemoni. Gramsci delar upp de 
intellektuella i de medelintellektuella (lärare, präster m.fl.), vilka förmedlar 
de idéer som kommer från de stora intellektuella (författare, filosofer m.fl.). 
De intellektuella kan även delas upp i organiskt och traditionellt 
intellektuella. Enligt Gramsci har alla samhällsskikt behov av egna 
(organiska) intellektuella för att lyckas i sin strävan efter hegemoni. Man 
försöker också undvika att vara helt beroende av de (traditionellt) 
intellektuella från det dominerande samhällsskiktet. Enligt Gramsci är de 
traditionellt intellektuella den dominanta gruppens ombud. De utövar den 
politiska styrningen och hegemonisträvandet, trots att de ofta tror sig vara 
autonoma.64 Gramsci utvecklade en teori om de intellektuellas funktion som 
experter i fråga om legitimering och förmedling av den hegemoniska 
strukturens ideologiska och politiska enhet, något som de kunde förmedla till 
allierade och underordnade grupper.65 

De intellektuella, exempelvis lärare och präster, fungerar på så vis som 
budbärare eller förmedlare mellan toppskikt och massa. Däremot menar 
Gramsci att det för varje hegemonisträvande grupp är väsentligt att 
assimilera de traditionellt intellektuella. En sådan assimilation påskyndas 
och effektiviseras ju mer den hegemonisträvande gruppen samtidigt ut-
vecklar sina egna organiska intellektuella.66 De hegemonibevarande och 
traditionella intellektuella kan även ses som organiska, nämligen som knutna 
till den dominerande gruppen. Gramscis åtskillnad mellan organiskt och 
traditionellt intellektuella saknar i viss mån precision och blir därmed inte så 
intressant för denna avhandling.67 

Gramsci tar i sina texter enbart upp klass och europeiska/italienska 
förhållanden. Detta gör att köns- och etnicitsfrågor inte behandlas i hans 
skrifter, även om könsrelaterade frågor och etnicitet berörs på några sidor i 
skriften ”Americanism and Fordism”.68 Pasqual Verdicchio, som översatt 
Gramscis The Southern Question, poängterar dock i sin introduktion att 

                               
64 Gramsci, 2000, s. 301–311. 
65 Merrington, 1977, s. 153. 
66 Detta avsnitt finns inte återgivet i Gramsci, 2000, varför jag hänvisar till den svenska 
utgåvan Antonio Gramsci, En kollektiv intellektuell, red. René Coeckelberghs (Staffanstorp, 
1967), s. 148. 
67 Peter Mayo, Gramsci, Freire and Adult Education. Possibilities for Transformative Action, 
(London & New York, 1999), s. 41; Åsa Linderborg visar i sin avhandling föga intresse för 
Gramscis diskussion om de organiskt och traditionellt intellektuella även om hon i övrigt 
utgår ifrån Gramscis hegemonibegrepp. Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. 
Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892–2000 (Stockholm, 2001), s. 41. 
68 Gramsci, 2000, s. 277–299. 
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Gramscis analys från 1926 är relevant även i dagens diskussioner om 
statsbildning, diaspora och strategiska allianser.69 I linje med Verdicchio 
menar jag att ett gramscianskt perspektiv inte enbart behöver vara knutet till 
modernitet och italienska/europeiska klassförhållanden. Det kan också 
användas i analyser av det senmoderna mångkulturella samhället, där kön 
och etnicitet jämte klass kan utgöra analyskategorier. I förordet till den nya 
utgåvan av Hegemony and Socialist Strategy från 2001 beskriver diskurs-
teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe hur världsläget förändrats 
sedan originalutgåvan publicerades 1985. De visar hur den nyliberala 
hegemonin upprätthålls genom globaliseringsdiskursen och talar om ett ”no 
alternative dogma”, vilket byggts upp under många års nyliberal hegemoni. 
Detta innebär att det på grund av globaliseringsdiskursen i det närmaste är 
omöjligt att göra nationella omfördelningspolitiska avsteg från den 
nyliberala linjen. Globaliseringens krafter har skilts från det politiska 
området, vilket gör att de framstår som en historisk nödvändighet. En analys 
av hegemoniska relationer visar att den förhärskande världsordningen inte är 
den enda tänkbara och att den bygger på vissa maktstrukturer. Ett av de 
grundläggande syftena med Hegemony and Socialist Strategy var att i ett 
nytt vänster-hegemoniskt och radikaldemokratiskt projekt förena olika typer 
av demokratisk kamp mot olika former av underordning.70 I mina läro-
boksanalyser kommer jag dock inte att beakta de poststrukturalistiska och 
diskursteoretiska Gramsci-läsningarna, eftersom jag studerar böckernas 
ideologiproduktion i relation till icke-diskursiva samhällsförhållanden. 

Utbildning och hegemoni 
Gramsci engagerade sig aktivt som folkbildare inom arbetarrörelsens 
studiecirklar i Turin och i alfabetiseringsarbete i södra Italien. Han var även 
verksam som journalist både i det kommunistiska partiets dagstidning och 
som kulturskribent i den italienska motsvarigheten till den svenska 1930-tals-
tidskriften Clarté, nämligen L’Ordine Nuovo.71 

I Gramscis skrifter finner man en i stora delar progressiv syn på 
utbildning och skola. Han betonar vikten av praktiskt lärande och av aktiv 
ömsesidighet, d.v.s. ett aktivt deltagande av både elever och lärare.72 Han före-
språkar en enhetsskola i internatform för att eliminera de bättre bemedlade 
elevernas försprång vad gäller hem- och familjerelaterade studieför-
utsättningar. Det är förövrigt slående hur Gramsci i sitt resonemang om 

                               
69 Pasquale Verdicchio, ”Introduction”, The Southern Question, Antonio Gramsci (Toronto, 
Buffalo, Chicago, Lancaster, 2005), s. 8f. 
70 Detta referat har endast syftet att visa hur Gramscis hegemonibegrepp kan förstås i ett 
2000-talssammanhang och ska inte uppfattas som ett diskursteoretiskt perspektiv i 
avhandlingen. Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy. Towards 
a radical Democratic Politics. Second Edition (London & New York, 2001), s. xvi–xix. 
71 Mayo, 1999, s. 10f, 35–57; Gramsci, 1967, s. 165–187. 
72 Gramsci, 2000, s. 348. 
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studieförutsättningar närmar sig långt senare tankar som finns hos Bourdieu, 
nämligen kapital- och habitusbegreppet.73 

De underordnade grupperna (Norditaliens arbetare och Syditaliens lant-
arbetare) måste, menade Gramsci, förenas i ett gemensamt italienskt standard-
språk, och denna förening sker väsentligen genom utbildningsinsatser. Han har 
ett tydligt klassgränsöverskridande bildningsideal som gäller historia, språk 
och litteratur.74 Anmärkningsvärt är att Gramscis argumentation för ett 
gemensamt standardspråk och en klassöverbryggande bildning påminner om 
resonemangen i debatten om svenskämnet och svenska som andraspråk, samt 
om kanondebatten som pågick under våren och sommaren 2006.75 Ett av de 
konservativa/liberala huvudargumenten för en litterär kanon gällde nämligen 
rätten till språklig och litterär bildning, oavsett klass eller etnicitet. Så har 
också Gramscis syn på utbildningens innehåll och kanontänkandet av senare 
uttolkare beskyllts för att ha konservativa drag.76 

Enligt Gramsci är varje hegemoniförhållande också ett pedagogiskt 
förhållande.77 Pedagogikforskaren Peter Mayo uttrycker detta på följande sätt: 

Gramsci argues that, in Western Society, the State is surrounded and propped 
up by a network of these institutions that are conceived of as ‘a powerful 
system of fortresses’ and earthworks which makes its presence felt whenever 
the State ‘trembles’[…] As such, social institutions such as schools and other 
educational establishments are not ‘neutral’ but serve to cement the existing 
hegemony, therefore being intimately tied to the interest of the most powerful 
social groups, especially the bourgeoisie.78 

Mayos militära och byggnadstekniska metaforik har ett starkt konflikt-
perspektiv, vilket enligt min mening skymmer det samförstånd och den 
dynamik som hegemoniförhållanden bygger på. Hegemonin är och kan 
aldrig bli cementerad. I Raymond Williams essä från 1973 beskrivs hur den 
dominerande klassen upprätthåller sin dominans och hegemoni genom 
utbildningssystemets selektiva traditioner: 

The educational institutions are usually the main agencies of the transmission 
of an effective dominant culture, and this is now a major economic as well as 
a cultural activity; indeed it is both in the same moment. Moreover, at a 
philosophical level, at the true level of theory and at the level of history of 
various practices, there is a process which I call the selective tradition: that 
which, within the terms of an effective dominant culture, is always passed off 

                               
73 Se exempelvis inledningen i Donald Broady, ”Inledning”, Kulturens fält, red. Donald 
Broady (Göteborg, 1998), s. 13. 
74 Gramsci, 2000, s. 311-320; Gramsci, 1967, s. 165–174. 
75 Rickard Jonsson, Blatte betyder kompis: om maskulinitet och språk i en högstadieskola 
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as ‘the tradition’, ‘the significant past’. But always the selectivity is the point; 
the way in which from a whole possible area of past and present, certain 
meanings and practices are chosen for emphasis, certain other meanings and 
practices are neglected and excluded. Even more crucially, some of these 
meanings and practices are reinterpreted, diluted, or put into forms which 
support or at least do not contradict other elements within the effective 
dominant culture.79 

 
Den selektiva traditionen kommer till uttryck bl.a. genom att utbildningen 
betonar social harmoni, exkluderar kunskaper som inte bekräftar den vita 
medelklassens normer samt utesluter konfliktperspektiv gällande orättvisor 
som berör kategorierna klass, kön och etnicitet. Hegemonin ska för den skull 
inte förstås som propaganda eller manipulation riktad till en passiv och 
manipulerbar målgrupp utan som en samförståndsprocess.80 

Utbildning är följaktligen någonting fundamentalt för upprätthållandet av 
dominansförhållanden. Men utbildning är även ett av de viktigaste verktygen 
för de underordnade, marginaliserade grupperna. Framför allt var vuxen-
utbildningen central när Gramsci formulerade strategier för en omdaning av 
samhället. Detta gällde även den tidiga arbetarrörelsens utbildnings-
verksamhet i Sverige. I ett senmodernt sammanhang kan anti-
globaliseringsrörelserna ses som ett sådant mot-hegemoniskt fenomen, vilket 
pressar skolan att leva upp till sina demokratiska syften. De kan utgöra en 
motkraft mot nyliberalismens och kapitalismens sociala och politiska 
hegemoni, inkarnerad i G-8, enligt sociologen Carlos Alberto Torres.81 Här 
kan också vissa av dagens svenska folkhögskoleutbildningar nämnas som 
exempel på mot-hegemonisk verksamhet, nämligen Bona folkhögskola som 
har en vänsterradikal inriktning och Kvinnofolkhögskolan som har ett 
genusperspektiv i sin utbildningsverksamhet och där enbart kvinnor tillåts 
studera.82 Enligt 1991 års folkbildningsproposition (Prop1990/91:82) ska 
staten inte föreskriva mål och syften för folkbildningen och därigenom 
renodla folkbildningens särart i förhållande till det offentliga skolväsendet. 
Tanken är dock att de olika ideologiska profiler som folkhögskolorna 
uppvisar är viktiga för demokratin.83 
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Författaren, läroboken och strävan efter hegemoni 
Historiskt sett innehåller läroböcker det budskap, det vill säga den ideologi, 
som läraren ska förmedla mellan toppskikt och massa.84 Givetvis har även 
äldre läroböcker ideologiska tendenser och olika fokus till följd av 
samhällsförändringar och författarnas sociala positioner. Men då läro-
böckerna var statligt kontrollerade eftersträvades ideologisk likriktning.85 
Kanske kan man hävda att den selektiva traditionen var statligt reglerad. I ett 
internationellt perspektiv har det ofta påvisats att läroböcker använts för att 
stödja och tjäna nya revolutionära regimer såsom i Iran och Kina under de 
senaste decennierna. I samband med det socialistiska maktövertagandet i 
Grenada år 1979 skrevs ett tjugotal läroböcker om för att stödja den nya 
regimen och utmanövrera den tidigare styrande klassens hegemoni. Och i 
motsatt ideologisk riktning ersattes de tidigare östtyska läromedlen med 
västtyska efter Tysklands återförening.86 

I dagens Sverige med dess oreglerade och fria läromedelsproduktion och 
marknad kan olika intressegrupper och samhällsgrupperingar hypotetiskt 
producera egna läromedel och följaktligen nå ut med ett mer eller mindre 
manifest ideologiskt budskap som verkar mot den rådande hegemonin.87 Här 
tänker jag mig intressegrupper och samhällsgrupperingar som formuleras 
exempelvis utifrån kategorierna klass, etnicitet, religion/livsåskådning och 
kön. I begränsad omfattning har så också skett i den konfessionella islam-
undervisningen i svenska muslimska friskolor sedan friskolereformen 1992. 
Avsaknaden av för svenska förhållanden relevanta läromedel i islam har lett 
till produktion av egna läromedel, och även till försök att producera egna 
läroböcker i ämnet. Även inom hemspråksundervisningen importeras läro-
medel från ursprungsländer.88 De nationella minoriteterna producerar och 
importerar läromedel och läroböcker för sin undervisning.89 Detta kan 
betraktas som ett ytterst marginellt fenomen, men det visar ändå hur 

                               
84 Se exempelvis Herbert Tingsten, Gud och fosterlandet. Studier i hundra års 
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organiskt intellektuella ur en språklig, etnisk eller religiös minoritetsgrupp 
arbetar hegemonisträvande eller mot-hegemoniskt i språkligt, etniskt eller 
religiöst avseende. 

De läromedel som produceras och marknadsförs av de stora etablerade 
förlagen torde dock generellt ge uttryck för den dominerande ideologin, med 
betoning på konsensusförhållanden. I detta avseende har läromedels-
författarna och förlagskulturen en stor betydelse precis såsom konsum-
enterna har på den fria marknaden. 

Idag är nio av tio svenska läromedelsförfattare lärare.90 För ett halvt sekel 
sedan och tidigare var läromedelsförfattarna snarare verksamma forskare, 
t.ex. docenter och professorer.91 Detta förhållande säger dock inget om vilka 
politiska åskådningar och övertygelser läromedelsförfattarna de facto har 
eller hade. För att anknyta till ett gramscianskt perspektiv kan lärboks-
författarna dels betraktas som traditionellt intellektuella, vilka bidrar till 
upprätthållandet av en hegemonisk ideologi, dels kan man se dem som 
traditionella men i mot-hegemonisk verksamhet assimilerade intellektuella. 
Att jag väljer att placera dem bland de assimilerade traditionella grundar sig 
på deras starka koppling till akademien eller till andra delar av utbildnings-
väsendet samt till deras relativt höga utbildningsnivå.92 Frågan hur gräns-
dragningen mellan organiskt och traditionellt intellektuella ska ske är 
emellertid, som tidigare har nämnts, problematisk. 

En reservation bör här göras angående ideologiproduktionen och 
författarnas roll. Förlagen i sig har olika kulturer som genom olika former av 
styrning, exempelvis genom aktivt medverkande redaktörer och referens-
grupper påverkar rekryteringen av författare och även läroboksförfattandet.93 
Ytterligare en styrmekanism ligger i förlagsindustrins fundamentala driv-
kraft, det ekonomiska vinningssyftet. En lärobok som inte förväntas ge 
ekonomisk vinst favoriseras inte och följaktligen är det ekonomiska incitamentet 
avgörande.94 Detta förhållande är förstås ett avhandlingsämne i sig. 

Författarna till de läroböcker som behandlas i denna avhandling 
presenteras nedan. Uppgifterna kommer inte att användas i läroboksanalysen 
utan är att betrakta som bakgrundsinformation. I de fall där ingen källa anges 
har de biografiska uppgifterna hämtats ur respektive läroboks 
författarpresentation. 
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Lärobok Författare Kön Akademisk 
grad 

Yrke/befattning 

Vi lär känna Sverige 
(1995) 

Inger Jansson F uppgift 
saknas 

Språkpedagog, uni.lärare 

Ingegerd Enström F FD Universitetslektor, studierektor. 
95 

Dikt och verklighet 
(1996) 

Margareta 
Holmegaard 

F FD Gymnasielärare, lärarutbildare, 
uni.lektor. 96 

Harriet Risérus F FM Sva-lärare, bitr. rektor. 97 

Åke Sandahl M uppgift 
saknas 

Folkhögskolerektor. 98 

Nya Mål 3 (2001) 

Sune Stjärnlöf M FM Programchef gymnasiet i 
Järfälla. 99 

Torun Eckerbom F FM Gymn.lärare Spa/Eng Sva. 100 På tapeten (2002) 

Eva Källsäter F - Sfi-lärare, journalist Utb.ledare 
vux.utb. 101 

Kristina Asker  F FM Lärare vuxenutbildning. 102  På G (2004) 

Sigrid Nordberg F FM Lärare vuxenutbildning. 103 

Man kan konstatera att författarna till de aktuella sva-läroböcker stämmer 
väl överens med den generella läromedelsförfattarprofilen, dock med den 
avvikelsen att andelen män är låg. Samtliga författare har en tydlig koppling 
till utbildningssystemet som lärare, lektorer, lärarutbildare eller med någon 
chefsposition inom skolan. Nivåerna på de akademiska titlarna varierar, men 
författarna har alla akademiska yrkesexamina och/eller akademiska grader. 
                               
95 Ingegerd Enström, e-postintervju, 2007.08.21. 
96 Margareta Holmegaard, e-postintervju, 2007.09.11. 
97 Harriet Risérus, telefonintervju, 2007.08.14. 
98 Sundbybergs folkhögskola, www.sundbyberg.fhsk.se, 2007.08.10. 
99 Sune Stjärnlöf, e-postintervju, 2007.08.14. 
100 Torun Eckerbom, e-postintervju, 2007.08.16. 
101 Källsäter, Eva, e-postintervju, 2007.08.14. 
102 Sigrid Nordberg, telefonintervju, 2007.08.15. 
103 Nordberg, 2007.08.15. 
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De sju läromedelsförfattare som jag har intervjuat har som motiv till 
läromedelsförfattandet främst angett att relevanta läromedel i sva-ämnet på 
den gällande nivån saknats eller att man velat skapa läroböcker med ett annat 
innehåll än i de redan existerande läroböckerna. En av de intervjuade ansåg 
även att man genom läroboksproduktion etablerar och höjer statusen på sva-
ämnet generellt, ett motiv som stämmer väl överens med forskningens syn 
på den traditionella läroboken, nämligen att den höjer statusen och 
legitimerar ett ämne.104 Två av de intervjuade anförde ekonomisk förtjänst 
och prestige som motiv till författandet. 

1.3.3 Klass 

De som endast äger sin arbetskraft, de som äger kapital och de som äger jord, 
vilkas respektive inkomstkällor är arbetslön, profit och jordränta, alltså 
lönearbetare, kapitalister och jordägare, bildar de tre stora klasserna i det 
moderna på det kapitalistiska produktionssättet vilande samhället. 105 

Det marxistiska klassbegreppet är som bekant kopplat till människors 
förhållande till produktionsmedlen och ägandet, vilket ovanstående citat 
uttrycker. Därmed kan man förenklat tala om en tudelning av samhället dels 
i en klass som endast äger sin arbetskraft och producerar mervärde, dels i en 
klass som äger produktionsmedlen eller är jordägare. 

I ett senmodernt eller postindustriellt samhälle med en allt större 
tjänstesektor, där produktionsindustrins behov av arbetskraft har minskat 
och/eller produktionen flyttat till låglöneländer, är det marxistiska klass-
begreppet föråldrat, men för den skull tillhör inte klassamhället det 
förgångna.106 Numera studeras samhällets sociala skiktning istället utifrån 
definitioner inspirerade av sociologen Max Webers mer komplexa analys. 
Han beskriver i Ekonomi och samhälle från 1922 tre faktorer som strukturerar 
samhället, nämligen klass, stånd och parti. Klass relaterar till ekonomiska 
förhållanden, stånd till social status och parti till intressen, betingade av både 
klass- och ståndssituationen och har en organiserande funktion. Politisk makt 
och social status spelar sålunda en stor roll i den weberska samhällsanalysen. 

                               
104 Se avsnitt 1.2.1. 
105 Karl Marx 1894, citerat efter Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald & Håkon Leiulfsrud, 
Klassamhällets förändring (Lund, 1992), s. 15. 
106 Antaganden om klassamhällets död har visat sig vara falska. I det svenska samhället har 
individens kollektiva identitet med andra människor i en likartad social eller arbetsmässig 
situation stärkts under 1990-talet. Denna utveckling sammanfaller med välfärdssamhällets 
urholkning och ökade inkomstklyftor under 1990-talet. Cigéhn, ”Arbetarklassidentiteten 
återuppväckt. Klassmässig polarisering och klassröstande”, Klassamhällets återkomst. Om 
klassidentitet, arbetsliv och fritid vid tröskeln till ett nytt sekel, red. Göran Cigéhn, Mats 
Johansson & Lena Karlsson (Umeå, 2001), s. 17–32; SOU 2001:79, Välfärdsbokslut för 1990-
talet. Slutbetänkande av Kommittén Välfärdsbokslut (Stockholm, 2001). 
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Weber tar liksom Gramsci avstånd ifrån den deterministiska marxismen. 
Med andra ord betonar man i den weberska traditionen individegenskaperna, 
främst utbildning snarare än ägande.107 

De nu aktuella klassdefinitionerna, den internationella Goldthorpe-modellen, 
som i svensk tappning går under beteckningen SEI-koden (socioekonomisk 
indelning), utgår från Webers samhällsteorier. Indelningen av befolkningen 
baseras på individens yrke, utbildning och fack-tillhörighet.108 Social klass och 
SEI/socioekonomisk indelning är begrepp som används i bl.a. skriften 
”Kommittén välfärdsbokslut” som kom till på Socialdepartementets begäran 
1999. Femton delbetänkanden utmynnade sedan i Välfärdsbokslut för 1990-
talet.109 Angående klassbegreppet konstateras i delbetänkandet Välfärd, ofärd 
och ojämlikhet: 

Ett centralt begrepp för att konkretisera ”social struktur” är social klass. Klass 
är därmed ett försök att både teoretiskt förstå och i konkreta undersökningar 
fånga det faktum att människor i olika sociala positioner lever under olika 
förutsättningar. Klassbegreppet är däremot inte ett uttryck för en värdering av 
människor. Tvärtom, alla människors lika värde är grunden för ett allmänt 
intresse av att analysera och söka förstå varför livsvillkoren ändå skiljer sig 
åt.110 

Även om klassbegreppet alltså inte ska förstås som en värdering av människor, 
innebär det ett värderande av sociala positioner, vilket framkommer i begreppets 
vertikala metaforik: överklass, medelklass, arbetarklass och underklass, eller 
socialklass I-III, en indelning i analogi med existerande och äldre tiders reella 
första-, andra- och tredjeklass tågkupéer och fartygsdäck. 

Jag vill återkoppla till den weberska traditionen och särskilt till utbildningens 
betydelse för ett idag relevant klassbegrepp. Utbildning påverkar den 
enskildes grad av inflytande i arbetssituationen. Utbildningsgraden kan på så 
vis relateras till sociologen Eric Olin Wrights diskussion om klass-
begreppet. Han menar att klasstillhörighet kan knytas till en persons grad av 
kontroll och inflytande över produktionens fysiska medel, över investeringar 
och särskilt till kontrollen och makten över andra anställda.111 Detta har 
samband med huruvida en person har en instrumentell attityd till sitt arbete. 
Med andra ord i vilken grad man upplever sitt arbete som meningsfullt. Det 
monotona arbetet vid ett löpande band leder till en instrumentell attityd, 

                               
107 Max Weber, Ekonomi och samhälle. Förståendesociologins grunder (Lund, 1987), s. 34–46; 
Anthony Giddens, The Class Structure of the Advanced Societies (London, 1973), s. 41–51. 
108 Cigéhn, ”Klassidentitet -97. Bakgrund, teori, metod”, Klassamhällets återkomst. Om 
klassidentitet, arbetsliv och fritid vid tröskeln till ett nytt sekel, red. Göran Cigéhn, Mats 
Johansson & Lena Karlsson (Umeå, 2001), s. 9. 
109 SOU 2001:79. 
110 SOU 2000:41, Välfärd, ofärd och ojämlikhet – levnadsförhållanden under 1990-talet 
(Stockholm, 2000), s. 23f. 
111 Eric Olin Wright, Classes (London & New York, 1985), s. 47. 
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d.v.s. att arbetet utförs enbart för levebrödets skull.112 Detta anknyter till Marx 
alienationsteori, där utgångspunkten är att arbetaren alieneras på grund av att 
han/hon inte kan förverkliga sig själv genom industriarbetet. Avsaknaden av 
kontroll över produktionsprocessen sägs vara huvudorsaken till 
alienationen.113 

I det senmoderna samhället kan social skiktning även förstås utifrån idén 
om en övergång från produktionssamhälle till konsumtionssamhälle, där 
identitetsskapandet, och även klasstillhörigheten enligt min mening, snarare 
har med konsumtionen att göra än med yrket/produktionen.114 För att 
konkretisera detta något kan en person utan eller med låg utbildning 
knappast förvänta vare sig stort inflytande över den egna arbetssituationen 
eller hög valfrihet vad gäller boende och konsumtionsvanor. Klass kan i 
denna belysning förstås som ett maktbegrepp, som gäller makten över den 
egna livssituationen, där boende, arbete och konsumtion är centrala delar. 

1.3.4 Etnicitet, invandring och det mångkulturella samhället 

Etnicitet 
Etnicitetsbegreppet innebär en klassificering av människor, en uppdelning i 
ett vi och ett de andra. Det är ett begrepp som delar in olika grupper som 
kulturellt eller socialt särpräglade i relation till andra. Denna uppdelning 
baseras på skillnader och gränsdragningar inom grupperna. Etnicitet står 
dock för något helt annat om man söker sig mot essentialistiska eller 
konstruktivistiska förståelser av begreppet. I exempelvis en EU-resolution 
om romers och resandes rätt till skola och utbildning är utgångspunkten för 
inringandet av dessa grupper essentialistiskt; man blir inte rom, man föds till 
det.115 En essentialistisk utgångspunkt finns även i etnologerna Billy Ehns 
och Karl-Olov Arnstbergs bok om de etniska minoriteterna i Sverige, där de 
skriver: 

Människor byter i princip inte etnisk identitet utan det förefaller som om det 
är mycket svårt att bli fullvärdig medlem i en annan etnisk kategori än den 
man är född till medlemskap i.116 

                               
112 Mats Johansson, ”Klass och arbete. Instrumentell attityd och arbetsglädje under 90-talet”, 
Klassamhällets återkomst. Om klassidentitet, arbetsliv och fritid vid tröskeln till ett nytt sekel, 
red. Göran Cigéhn, Mats Johansson & Lena Karlsson (Umeå, 2001). 
113 Robert Blauner, Alienation and Freedom. The Factory Worker and His Industry (Chicago 
& London, 1964), s. 1–34. 
114 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1999). 
115 Niclas Månsson, ”Romers möte med den svenska skolan”, Den mångtydiga skolan. 
Utbildning i det postmoderna samhället, red. Carl Anders Säfström (Lund, 2006), s. 114. 
116 Karl-Olov Arnstberg & Billy Ehn, Etniska minoriteter I Sverige förr och nu (Lund, 1976), s. 10. 
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I ett långt historiskt perspektiv formas och förändras dock befolknings-
grupper. Etnicitet bör då ses som dynamiska konstruktioner snarare än som 
statiska och essentiella kategorier. Exempel på en starkare konstruktivistisk 
förståelse av etnicitetsbegreppet finns i antropologisk forskning om 
förortsungdomar, där nya etniciteter skapas. Dessa behöver inte vara bundna 
till medlemmarnas kulturella, språkliga eller religiösa bakgrund. Det handlar 
istället om tillfälliga och dynamiska etniciteter bundna till förorten som 
formas genom motstånd och behovet av gemenskap mot bakgrund av 
socioekonomisk marginalisering i ett segregerat samhälle.117 

Etnicitetsbegreppet är följaktligen svåravgränsat och kan omfatta ett 
flertal olika typer av grupper alltifrån ursprungsbefolkningar till nya etniska 
minoriteter i storstädernas förorter. En tämligen stor samstämmighet råder 
ändå kring att begreppet refererar till ”gruppbildning, kulturell och/eller 
social gränsdragning mellan ’oss’ och ’de Andra’, identitet, känsla av 
samhörighet, symbolgemenskap osv”.118 

Begreppet etnicitet kan även vara något påtvingat som den enskilda 
individen inte identifierar sig med.119 Tvånget kan komma inifrån den etniska 
gruppen, och det kan även sanktioneras av majoritetssamhället i de fall där 
en etnisk grupp får polyetniska rättigheter, vilket innebär särskilda 
grupprättigheter för en minoritet.120 Det innebär att den enskilda individens 
integritet och frihet kan inskränkas på bekostnad av grupprättigheterna. 
Detta behandlas vidare i avsnittet om det mångkulturella samhället. Den 
tvingande etniciteten kan, enligt min mening, även riktas mer entydigt från 
majoritetssamhället. Det kan röra sig om diskriminering med anledning av 
namn och/eller hudfärg, vilka kan förknippas med en särskild etnicitet, 
religion och kultur. 

Den sistnämnda tvingande aspekten av etnicitetsbegreppet kan jämföras 
med hur ordet invandrare används i vardagliga sammanhang. Ordet har 
kommit att definiera något icke-svenskt samtidigt som det inte verkar 
inkludera samtliga icke-svenska etniciteter eller nationaliteter, exempelvis 
västeuropéer och nordamerikaner bosatta i Sverige. I detta fall handlar det 
följaktligen om samhörighet, som inte är knutet vare sig till medborgarskap 
eller nationella territorier.121 Genom det opreciserade och vardagliga 
användandet av ordet invandrare formas parallellt ett tämligen vagt 

                               
117 Ove Sernhede, Alienation is my nation. Hiphop och unga mäns utanförskap i det nya 
Sverige (Stockholm, 2002), s. 239f. Angående s.k. neostammar se Michel Maffesoli, The 
Time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass Society (London, 1996). 
118 Alexandra Ålund, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etnicitet. Kön, klass, identitet 
och ras”, Etnicitetens gränser och mångfald, red. Erik Olsson (Stockholm, 1999), s. 30. 
119 Göran Graninger, ”Förord”, Etnicitetens gränser och mångfald, red. Erik Olsson 
(Stockholm, 1999), s. 7f; Ålund, 1999, s. 27–77. 
120 Will Kymlicka, Mångkulturellt medborgarskap (Nora, 1998), s. 39f. 
121 John Crowley, ”The Politics of belonging: some theoretical considerations”, The Politics 
of Belonging. Migrants and Minorities in Contemporary Europe, red. Andrew Geddes & 
Adrian Favell (Aldershot, Brookfield, Singapore, Sydney, 1999). 
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svenskt/västerländskt etniskt vi, vilket placerar den som påtvingas epitetet 
invandrare i underordning och främlingskap.122 Även i offentliga utbildnings-
politiska sammanhang har begreppet invandrare inkluderat personer födda i 
Sverige i syfte att inringa elever som har utländsk bakgrund eller helt enkelt 
ett annat hemspråk än svenska.123 Begreppet invandrare avgränsar alltså inte 
en etnisk grupp i traditionell mening, såsom en ursprungsbefolkning, vars 
medlemmar ofta förenas av ett gemensamt språk, en gemensam kultur och 
religion. Det som förenar är den symboliska och i varierande grad reella 
exkluderingen från den föreställda svenska (och västerländska) gemen-
skapen. Med andra ord menar jag att termen invandrare i hög grad speglar 
de gränsdragningsprocesser som ingår i skapandet och inringandet av svensk 
etnicitet.124 I denna avhandling används begreppet invandrare huvudsakligen 
i bokstavlig bemärkelse, nämligen om en person som är född utomlands och 
sedermera folkbokförd i Sverige. I vissa fall används ordet invandrare i den 
oprecisa och vardagliga bemärkelsen för att belysa ett läroboksperspektiv, 
men då anges detta tydligt i textsammanhanget. 

Svensk invandringshistorik 1995–2005 
Även om min avgränsning för läroboksanalysen gäller 1995–2005 är det 
relevant att ta i beaktande det tidiga 1990-talets invandring som kan ha 
påverkat läroböckernas utformning. I statistiken över asylsökande under 
denna period framträder två heterogena ursprungsområden. Dels är det en 
stor våg av asylsökande under första halvan av 1990-talet med en topp-
notering 1992, då 69 396 asylsökande kom från före detta Jugoslavien på 

                               
122 Diskussionen om termen invandrare baseras huvudsakligen på egen erfarenhet och 
reflektion över begreppets konnotationer. Min förståelse knyter dock an till postkoloniala 
perspektiv, där liknande analyser görs, se exempelvis Amanda Peralta, ”Det sagda och det 
tänkta. Begreppsanvändning och begreppsskifte i diskursen om invandrare och 
invandrarpolitik”, SOU 2005:41, Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflexioner om makt, 
integration och strukturell diskriminering, red. Paulina de los Reyes & Masoud Kamali 
(Stockholm, 2005); Ann Runfors, Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av 
hur invandrarskap formas i skolan (Stockholm, 2003); Kerstin von Brömssen, ”’Varför 
kommer ’dom’ inte hit och åker skridskor?’: Om postkolonial teori och undervisning”, 
Hermeneutik, didaktik och teologi. En vänbok till Björn Skogar, red. Susanne Olsson & David 
Thurfjell (Uppsala, 2008); Satu Gröndahl, ”Politik, litteratur och makt”, Framtidens 
feminismer. Intersektionella interventioner i den feministiska debatten, red. Paulina de los 
Reyes & Satu Gröndahl (Stockholm, 2007); Ylva Brune, ”’Invandrare’ i mediearkivets 
typgalleri”, Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, 
red. Paulina de los Reyes, Irene Molina & Diana Mulinari (Stockholm, 2002). 
123 Ds 2000:43. Begreppet invandrare – användningen i myndigheters verksamhet 
(Stockholm, 2000), s. 19–23; SCB:s rekommendationer för att kategorisera en person med 
utländsk bakgrund är att personen är född utomlands eller i Sverige men att båda föräldrarna 
är födda utomlands, SCB, Personer med utländsk bakgrund. Riktlinjer för redovisning i 
statistiken (Stockholm, 2002), s. 10. 
124 Ordet föreställd relaterar till Benedict Andersons verk om nationalismens uppkomst Den 
föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning 
(Göteborg, 1992). Min utgångspunkt är att det inte finns en essentiell svensk och västerländsk 
gemenskap. 
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grund av Balkankriget, dels är det en jämn och successivt växande grupp 
asylsökande från Irak. Tre grupper asylsökande, som blivit fler under 2000-
talet men som i storlek inte kan jämföras med de föregående två, är statslösa 
palestinier, ryssar och somalier.125 Det är viktigt att poängtera att statistiken 
över asylsökande inte sammanfaller med statistik över invandrare. 
Toppnoteringen 1992 av asylsökande från forna Jugoslavien syns i 
invandringsstatistiken först 1994. Det föreligger således en förskjutning på 
ca två år mellan asylansökan och invandring. Enligt statistiken ökade 
invandringen till Sverige kraftigt under 1980-talet för att nå en kulmen 1989 
med drygt 65 000 invandrade. Under de följande åren avtog invandringen 
något för att nå en ny kulmen med 83 598 invandrade år 1994. Antalet 
invandrare halverades år 1996 till 39 895 för att sedan åter stadigt öka i 
antal. År 2005 invandrade 65 229 personer till Sverige.126 Sammantaget kan 
man av statistiken se att antalet invandrare och asylsökande ökat under 
perioden 1995–2005. Samtidigt framgår det att antalet invandrare fluktuerat 
kraftigt, vilket blir än tydligare om man studerar en längre tidsperiod. Den 
flyktingvåg som kom från forna Jugoslavien och syns i statistiken över 
asylsökande 1992 och i invandringsstatistiken 1994 kunde möjligen göra 
avtryck i det läroboksmaterial denna avhandling omfattar. Men i övrigt är 
sådana antaganden om specifika flykting- eller invandrargrupper svåra att 
göra. Man kan dock utifrån denna översikt konstatera att målgruppen för 
sva-läroböckerna både omfattar utomeuropeiska invandrare från 
Mellanöstern och europeiska invandrare från balkanområdet, en del av det 
kommunistiska östblocket fram till 1991. 

Det mångkulturella samhället127 
Syftet med detta avsnitt är att klargöra begrepp som är relevanta i analysen 
av läroböckerna vad gäller samhällsframställningen. Jag utgår ifrån två olika 
sätt att behandla mångkulturfrågor. Det ena består av tre modeller för 
invandrarpolitik, den mångkulturella modellen, assimilationsmodellen och 
segregationsmodellen. Det andra sättet att diskutera det mångkulturella 
samhället relaterar till de politiska ideologierna och olika pedagogiska 
förhållningssätt till etnisk, kulturell mångfald. Jag utgår huvudsakligen från 
                               
125 Migrationsverket, ”Asylsökande till Sverige under 1984–2006”, www.migrationsverket.se, 
(2007.05.11). 
126 SCB, ”Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749–2006”. 
www.scb.se (2007.05.11). 
127 Rubriken det mångkulturella samhället kan ifrågasättas. Begreppet, och de projekt som 
innehåller mångkultur i olika former och sammansättningar, kritiseras ofta för att de befäster 
skillnader och återskapar koloniala mytologier genom sin jippokaraktär och de bildligt sett 
mångkulturella smörgåsborden. Mångkulturfrågor kan även vara partipolitiskt omdebatterade, 
eftersom de ingår i politiska kampanjer, se SOU 2005:91, Agenda för mångkultur. 
Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006 (Stockholm, 2005). För en 
kritisk essä om mångkulturbegreppet, se Alexander Motturi, Etnotism (Göteborg, 2007). I 
relation till det ovansagda är min rubrik endast avsedd att ge uttryck åt den reella etniska, 
språkliga och religiösa mångfalden i det svenska samhället. 
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Joe L. Kincheloes och Shirley R. Steinbergs bok Changing multiculturalism 
från 1997. I inledningskapitlet redovisar författarna fem perspektiv på 
begreppet multiculturalism, vilka grundar sig på en liknande kategorisering 
från 1994 av pedagogikforskaren Peter McLaren.128 Gemensamt för både 
McLarens och Kincheloes och Steinbergs framställningar är att de ingår i en 
kritisk pedagogisk tradition som utifrån ett nordamerikanskt perspektiv har 
ambitionen att motverka den vita eurocentriska dominansen och bekämpa 
förtryck av etniska minoriteter. Med detta i beaktande kan det ändå vara 
intressant att ställa Kincheloes och Steinbergs perspektiv i relation till de tre 
invandrarpolitiska modellerna. Det bör påpekas att dessa modeller inte 
entydigt passar in i enskilda länders invandrarpolitik, eftersom de formas 
inom ett flertal befintliga institutioner och bygger på traditioner och idéer om 
bl.a. medborgarskap och nationell identitet.129 Därför måste modellerna ses 
som idealtyper. 

Den mångkulturella modellen utgår ifrån att individens kulturella 
tillhörighet är viktig för identiteten. Den enskilda individen ska inte behöva 
överge väsentliga delar av sin identitet för att bli samhällsmedborgare. Enligt 
denna modell är således medborgarskapet relativt lättillgängligt och 
frikopplat från kulturella och etniska komponenter. De sociala och politiska 
rättigheterna ska vara inkluderande och välfärden ska även vara tillgänglig 
för icke-medborgare. I den mångkulturella modellen ska staten även upp-
muntra och gynna minoriteterna genom olika typer av rättigheter. Filosofen 
Will Kymlicka talar om tre olika typer av grupp-differentierade rättigheter, 
nämligen rätt till självstyre, rätt till särskild representation och polyetniska 
rättigheter.130 I det svenska mångkulturella samhället gör sig främst de 
polyetniska rättigheterna gällande. Den samiska minoriteten omfattas, 
exempelvis genom sametinget, i viss mån även av de övriga rättigheterna. 
De polyetniska rättigheterna ska stärka minoriteternas kultur, religion och 
språk, exempelvis genom rätten att bära religiösa symboler i officiella 
ämbeten. ”[D]en mångkulturella politiken räknar medborgares möjlighet att 
upprätthålla sin kulturella identitet som en del av jämlikhetsmålet. Det gäller 
att motverka ojämlikheter inte bara i socio-ekonomiska utan även i kulturella 
avseenden.”131 Detta gäller den mångkulturella modellen i Australien, 
Kanada och Sverige, där denna modell är en del av ett statligt handlings-
program. I USA däremot bygger modellen på en laizzes-faire-princip.132 Den 
svenska mångkulturella modellen härstammar från Invandrarutredningens 
                               
128 Peter McLaren, ”White Terror and Oppositional Agency. Towards a Critical 
Multiculturalism”, Multiculturalism. A Critical Reader, red. David Theo Goldberg (Oxford & 
Cambridge, 1994). 
129 Carl Dahlström, ”Modeller för invandrarpolitik”, Etnicitet. Perspektiv på samhället, red. 
Mikael Hjerm & Abby Peterson (Malmö, 2007), s. 29. 
130 Kymlicka, 1998, s. 34–42. 
131 Karin Borevi, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället (Uppsala, 2002), s. 36. 
132 Stephen Castles & Mark J. Miller, The Age of Migration. International Population 
Movements in the Modern World (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London, 1998), s. 248. 
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betänkande SOU 1974:69 och den påföljande socialdemokratiska 
regeringens proposition 1975:26, där de tre målen var jämlikhet, valfrihet 
och samverkan. Genom denna invandrar- och minoritetspolitik skulle 
invandrarna inte enbart erkännas utan också deras kultur och språk skulle 
främjas. Härigenom tog man i Sverige avstånd från assimilationspolitiken. 
Konkret handlade det om att erbjuda hemspråksundervisning, medieutbud 
och samhällsinformation på invandrarspråken.133 Förebilden för den svenska 
invandrar- och minoritetspolitiken som formulerades under 1970-talet var 
den som utvecklats i Kanada.134 Den kritik som riktas mot den mång-
kulturella modellen går huvudsakligen ut på att utpekandet av enskilda 
etniska minoriteter riskerar att stigmatisera dem och exkludera dem från 
majoritetssamhället. Modellen blir då i praktiken segregerande.135 Filosofen 
och statsvetaren Brian Barry menar utifrån ett liberalt perspektiv att 
mångkulturell politik riskerar att bli socioekonomiskt bakåtsträvande. De 
polyetniska rättigheterna i den liberala staten kritiseras även för att de 
inskränker de enskilda minoritetsmedlemmarnas fri- och rättigheter.136 I 
Sverige har enskilda minoriteter inte fått långtgående grupprättigheter som 
direkt kan sägas kränka den enskildes fri- och rättigheter. Den rituella 
omskärelsen av judiska och muslimska pojkar är dock en fråga som anknyter 
till denna problematik. Omskärelsen motiveras genom religionsfrihets-
lagstiftningen, men ritualen kritiseras dels utifrån medicinska perspektiv, 
dels utifrån barnets perspektiv vad gäller valfrihet.137 Den mångkulturella 
modellen har även kritiserats för att dölja socioekonomiska olikheter, då den 
förklarar konflikter och problem kulturellt/etniskt, inte utifrån socio-
ekonomiska perspektiv.138 Vissa socioekonomiska aspekter av det svenska 
mångkulturella samhället behandlas i avsnitt 1.3.4. 

                               
133 Prop. 1997/98:16. Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 
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134 Carl-Ulrik Schierup, ”Migration och välfärdsstat”, Etnicitet. Perspektiv på samhället, red. 
Mikael Hjerm  & Abby Peterson (Malmö, 2007), s. 85. 
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Assimilationsmodellen innebär att medborgarskapet är relativt lätt-
tillgängligt men det ställs krav på att samhällsmedborgaren anpassar sig och 
endast visar lojalitet till mottagarlandet. Medborgarskapet är juridiskt och 
bygger på medborgargemenskap och nationell identitet baserad på gemen-
samma normer. Det handlar följaktligen om ett civilt medborgarskap som 
kan uppnås genom så kallad naturalisering för den som invandrat och 
därmed inte har medborgarskapet från födseln.139 Men gemenskapen kräver 
uppoffringar, och medborgaren måste låta andra lojaliteter träda i bak-
grunden. Vill man utöva en minoritetsreligion ska den praktiseras privat och 
erkänns inte offentligt. Minoritetsgruppen får inte heller något offentligt 
erkännande. I och med att medborgarskapet är grunden för samhället gäller 
de politiska rättigheterna enbart medborgarna. Sociala rättigheter kan dock 
vara mer öppna för icke-medborgare eftersom de inte såsom de politiska 
rättigheterna utgör grunden för gemenskapen. Frankrike brukar lyftas fram 
som typexempel på ett land där assimilationsmodellen praktiseras.140 James 
F. Hollifield anser dock att Frankrike, även efter de invandringsintensiva 
1950- och 60-talen, behållit en relativt öppen invandringspolitik, trots 1980- 
och 90-talens starka invandrarfientliga strömningar. Landet har fortfarande 
Västeuropas mest liberala naturaliseringspolitik, vilket innebär att den i 
upplysningsfilosofin förankrade medborgarprincipen alltjämt gäller.141 

Segregationsmodellen bygger på att man endast kan födas in i en 
gemenskap. Därmed gäller härstamningsprincipen för medborgarskapet, jus 
sanguinis. Denna princip innebär att medborgarskapet är svårtillgängligt, 
eftersom det utgår ifrån den ursprungliga etniciteten och kulturen eller en 
nationell identitet som i princip inte kan erövras i efterhand.142 De som 
invandrat till ett land förutsätts, enligt denna princip, ha starka lojaliteter till 
sina ursprungskulturer, som de inte kan frigöra sig från. Modellen vilar 
därmed på ett essentialistiskt grundantagande. Segregationsmodellen innebär 
också att de sociala och politiska rättigheterna huvudsakligen är förbehållna 
medborgarna samt att inte heller minoritetsgrupperna har speciella 
rättigheter. Tyskland, Schweiz och Österrike är exempel på länder där 
segregationsmodellen praktiseras.143 

Castles och Millers betonar att dessa idealtypiska modeller kan ses i varje 
enskilt invandrarland och då i ett historiskt utvecklingsperspektiv. Inledningsvis 
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exkluderas minoriteter, varefter följer en assimilationsfas där nationell enhet 
eftersträvas. En tredje fas präglas av en integrationspolitik som bejakar 
etnisk och kulturell mångfald. Uttryck för dessa tre invandrarpolitiska 
modeller kan även finnas parallellt i tid och rum, vilket enligt min mening 
tydligast framkommer genom samhällets eller statens förhållningssätt till 
olika minoriteter. Här torde romernas situation i Sverige vara ett belysande 
exempel på att statens assimilationssträvanden lett till segregation och 
exkludering samtidigt som den officiella mångkulturella politiken varit 
framskriven sedan i mitten av 1970-talet.144 

Joe L. Kincheloe och Shirley R. Steinberg presenterar i Changing 
multiculturalism fem olika perspektiv på mångkultur: konservativt 
(monokultur), liberalt, pluralistiskt, vänster-essentialistiskt och kritiskt. 
Författarna förespråkar den kritiska pedagogiken och behandlar de övriga 
perspektiven på mångkultur endast inledningsvis som en bakgrund. Man kan 
också skönja ett historiskt utvecklingsperspektiv i författarnas presentation 
som inleds med den konservativa synen på mångkultur för att gradvis arbeta 
sig fram till det kritiska perspektiv som boken huvudsakligen behandlar. De 
fem perspektiven på mångkultur som presenteras i Changing 
multiculturalism kan dock vara relevanta för min läroboksanalys, varför de 
tas upp här. 

Den konservativa synen på mångkultur utgår ifrån den västerländska 
patriarkala kulturens överhöghet och handlar således om den vita medel-
klassmannens hegemoniska världssyn, enligt vilken icke-vita, fattiga och 
kvinnor är underordnade. Här finns också inslag av både assimilations- och 
segregationsmodellerna. Den assimilerande tendensen framkommer bl.a. 
genom skolans intentionella innehåll, exempelvis läroböcker, som utgår ifrån 
den västerländska civilisationens överhöghet och således inte ger utrymme åt 
alternativa berättelser. Statsvetaren Amy Gutman kallar företrädare för 
denna ståndpunkt för essentialister, vilka ser nya röster och alternativa 
berättelser som ett hot mot det tillstånd av konsensus som den konservativa 
modellen bygger på. Segregationsaspekten i det konservativa perspektivet 
framträder i ett hierarkiskt förhållande, där vissa grupper underordnas och 
där ekonomiskt understöd till utsatta grupper ses som en avvikelse från den 
fria marknadsekonomins principer.145 

Den liberala modellen för mångkultur bottnar i jämlikhetstanken och 
uppfattningen att människor har fler likheter än olikheter trots olika 
bakgrund. Människor förutsätts således ha en naturlig jämlikhet oavsett 
klass, etnicitet eller kön. Därmed kan de också konkurrera likvärdigt på en 
kapitalistisk marknad. Den kritik som Kincheloe och Steinberg framför mot 
den liberala modellen är att den är assimilerande och utgår ifrån det manliga, 
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västerländska samhället som norm samtidigt som modellen inte erkänner 
samhällets asymmetriska maktfördelning. Den liberala modellen har starkt 
assimilerande tendenser, då den bygger på den västerländska upplysnings-
filosofin och på uppfattningen att mänskligheten har gemensamma grund-
läggande värderingar oavsett klass, etnicitet och kön.146 

Den pluralistiska modellen är den modell som Kincheloe och Steinberg 
lyfter fram som den gängse principen för mångkulturförespråkare. Till skillnad 
från den liberala modellens likhetstänkande utgår den pluralistiska från 
skillnader. Men författarna poängterar att dessa två modeller ändå inte är så 
olika eftersom ingendera problematiserar vitheten (whiteness) och den 
eurocentriska normen. Men i utbildningssammanhang förespråkar plura-
lismen att man bör sträva efter mångkulturell kompetens (multicultural 
literacy), något som exempelvis kan innebära avsteg från den västerländska 
litterära kanon.147 Förespråkare för denna ståndpunkt kallar Amy Gutman för 
”dekonstruktivister”.148 Den pluralistiska modellen uppvisar inga assimilations-
tendenser eftersom den erkänner etnicitets- och könsskillnader. I det 
avseendet motsvarar pluralismen den mångkulturella modell som också 
erkänner skillnader och inte ser dem som ett hinder i samhällsbygget. 

Enligt en vänster-essentialistisk149 syn på mångkultur, identitet och grupp-
tillhörighet hör skillnader människor emellan till ett historiskt förflutet och 
till en kulturell autenticitet med rötter i en romantisk syn på en svunnen 
guldålder och nationalistisk stolthet. Detta innebär att man inte ser identitet 
och grupptillhörighet i ett socialt och kulturellt sammanhang och således inte 
erkänner komplexiteten eller förändringarna i gruppen. Enligt detta synsätt 
tar man endast hänsyn till diskriminering ifråga om ras (race), medan klass 
och kön utesluts.150 

Den kritiska mångkulturalismen tar avstamp i Frankfurtskolans kritiska 
teori. Man lyfter fram jämlikhetstanken och försöker bekämpa mänskligt 
lidande samtidigt som man poängterar att kritisk mångkulturalism inte är 
något neutralt förhållningssätt. De underordnade och marginaliserade 
grupperna står i fokus, och i utbildningssammanhang menar Kincheloe och 
Steinberg att myten om en neutral skola som gynnar social mobilitet ska 
avlivas. Istället bör de asymmetriska maktförhållandena lyftas fram. Till 
skillnad från andra modeller för mångkultur, där man varit försiktig med att 
använda begreppet förtryck, anser förespråkarna för kritisk mångkultur att 
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klassdimensionen och de ekonomiska aspekterna av jämlikhet och demokrati 
är väsentliga liksom genus- och jämställdhetsfrågor. I denna modell finns 
även ett intersektionellt perspektiv: ”Class is a central concern of a critical 
multiculturalism as it interacts with race, gender and other axes of power.”151 

Sammanfattningsvis kan den mångkulturella invandrarpolitiska modellen 
inbegripa aspekter av Kincheloes och Steinbergs tre perspektiv, nämligen det 
kritiska, det vänster-essentialistiska samt det pluralistiska, vilka samtliga i 
grunden bejakar skillnader. Assimilationsmodellen sammanfaller med 
Kincheloes och Steinbergs liberala syn på mångkultur, som förvisso bejakar 
mångfalden men trots det är assimilerande, då utgångspunkten för samhälls-
gemenskapen är en eurocentrisk upplysningsfilosofi. Segregationsmodellen 
kan närmast liknas vid den konservativa synen på mångkultur, men genom 
det essentialistiska grundantagandet harmonierar den även med det vänster-
essentialistiska perspektivet. I nedanstående uppställning åskådliggörs ovan 
förda resonemang. 

 
 
 

Invandrarpolitiska modeller Perspektiv på mångkultur 

Den mångkulturella  

modellen 

Pluralistiskt, vänster-
essentialistiskt och kritiskt 
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Etnicitet och underordning – ett segregerat land 
Antropologen Thomas Hylland Eriksen menar att det kan råda stark 
korrelation mellan etnicitet och klasstillhörighet och att båda begreppen kan 
vara rangordnande i ett samhälle. Men han understryker att klass och 
etnicitet begreppsligt ska hållas isär, även om det kan finnas samband mellan 
en viss etnicitet och en viss klasstillhörighet i ett givet samhälle.152 I det 
följande ämnar jag beskriva den svenska segregationsproblematiken och visa 
hur etnicitet och socioekonomiska förhållanden har samband i ett specifikt 
samhälleligt och historiskt sammanhang. 

Statistiska centralbyrån mäter kontinuerligt den svenska inkomst-
utvecklingen och inkomstspridningen. I den senaste rapporten visas att 
hushållens ekonomiska standard har ökat sedan 1995 men att skillnaden 
mellan hushåll med låg respektive hög standard samtidigt har ökat. 
Skillnaden mellan utlandsfödda och i Sverige födda personers ekonomiska 
standard har också ökat. I mitten av 1990-talet hade utlandsfödda 10 % lägre 
ekonomisk standard än infödda svenskar. År 2005 hade skillnaden ökat till 
18 %.153 Den disponibla inkomsten för invandrare födda utanför EU154 och 
bosatta i Sverige under 1–10 år sjönk från 74 % i förhållande till den 
disponibla medelinkomsten för svenskfödda år 1991 till 64 % år 2004.155 

Perioden 1995–2005 präglas delvis av den kraftiga lågkonjunkturen i 
början av 1990-talet, då arbetslösheten steg till 8,2 % för att sedan från och 
med 1998 sjunka till 4,0 %. År 2002–2004 ökade arbetslösheten till över 5 
%. Generellt ligger arbetslöshetstalen för utlandsfödda högre än för inrikes 
födda. År 2005 hade Sverige en arbetslöshet på 5,1 %, medan andelen 
arbetslösa för utrikes födda var drygt den dubbla, 11,3 %.156 Det har också 
visat sig att vissa invandrargrupper/nationaliteter drabbats särskilt hårt. 
Andelen arbetslösa inom enskilda grupper kan uppgå till över 50 %, i 
exempelvis somaliernas fall till över 90 %.157 

I rapporten Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige från 
2005 behandlas integrationsproblematiken inom olika eliter i det svenska 
samhället. Resultatet av utredningen visar sammanfattningsvis att 
utlandsfödda och individer med utländsk bakgrund är underrepresenterade 
inom näringslivets, förvaltningarnas, mediernas, kultursektorns, akademiens 
och folkrörelsernas eliter. Av dem som trots allt nått toppositioner är ungefär 
hälften från andra nordiska länder. De utlandsfödda har en lösare anknytning 
till arbetsmarknaden, och när de får ett arbete riskerar de att hamna på en 
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socioekonomiskt lägre nivå än vad de hade i hemlandet.158 Forskning visar 
också att barn till utomeuropeiska invandrare befinner sig i en klart sämre 
position på arbetsmarknaden än vad barn till två svenskfödda föräldrar gör.159 

I ett antal studier från 1990- och 2000-talen har det segregerade Sverige 
varit i blickfånget. Kulturgeografen Irene Molina beskriver i sin avhandling 
Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet från 1997 hur 
den socioekonomiska och etniska segregationen bottnar i folkhemsbyggets 
sociala ingenjörskonst som i detta avseende aldrig lyckades utjämna de 
socioekonomiskt betingade boendeskillnaderna genom etablerandet av olika 
upplåtelseformerna som egnahem, bostadsrätt och hyresrätt. Hon analyserar 
segregationens mekanismer och visar utifrån exemplet Uppsala att det finns 
en påtaglig etnisk boendesegregering.160 Frågan om hur segregerat Sverige är 
i relation till andra länder kan besvaras utifrån en OECD-rapport i ämnet. 
Rapporten visar att de mest segregerade städerna i OECD-länderna finns i 
Sverige.161 För att konkretisera denna segregation kan stockholmsförorten 
Rinkeby utgöra ett exempel. Sociologen Nihad Bunar belyser i sin 
avhandling segregationsfenomenet genom studier av fyra Stockholms-
förorter, varav en är Rinkeby. Miljonprogrammets Rinkeby byggdes under 
1960-70-talen och hade till en början en boendesituation där ca 12 % av 
invånarna var utlandsfödda. I början av 1980-talet hade andelen utlands-
födda ökat till 33 % och i slutet av 1990-talet hade 80 % av förortens 14 000 
invånare utländsk bakgrund. I Rinkeby har 99 % av skolbarnen annat 
modersmål än svenska. I slutet av 1990-talet var Rinkeby Stockholms 
fattigaste område med en medelinkomstminskning på 16 % mellan 1991 och 
1995. I slutet av 1990-talet var 47 % av Rinkebyborna socialbidragstagare.162 
Bunar hävdar knappast att invandrartätheten i sig, alltså den etniska 
dimensionen, skulle ha en avgörande betydelse för segregationen och 
områdenas stigmatisering. Det är de socioekonomiska faktorerna som är 
avgörande.163 Också Anthony Giddens framhåller, angående under-
klassbegreppet, att trots att de flesta arbetslösa och fattiga i Europa är etniska 
européer, så är underklassfenomenet kopplat till ras, etnicitet och migration. 
Han talar om ”första- och andragenerationens invandrare” som fastnar i 
nedgångna stadsdelar. Trots att de strävar efter ett bättre liv i ett annat land 
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får de ofta enbart låglönejobb med dåliga karriärmöjligheter.164 Redan Gramsci 
nämner den hierarkiska arbetsdelningen mellan infödda och immigranter. De 
infödda innehar de kvalificerade arbetena samt leder och organiserar 
produktionen, medan immigranterna får de okvalificerade arbetena.165 

Vad gäller boendesegregation i Göteborg, Malmö och Stockholm menar 
Molina i rapporten ”Etnisk diskriminering i boendet” att inkomster, 
utbildning och vistelsetid i Sverige har betydelse för segregationen. En 
annan slutsats Molina drar är att dessa faktorer inte verkar oberoende av den 
etniska hierarkin. Snarare är det så att föreställningar om människors 
fysiologiska drag eller etniska bakgrund – rasföreställningar – i hög grad styr 
deras positioner på bostadsmarknaden.166 Slutsatsen bygger på statistik över 
de boendes födelseregion, exempelvis Nordafrika, i förhållande till 
bostädernas upplåtelseformer. Molinas resultat visar en rasifierad bostads-
segregation där personer födda i Afrika och västra Asien befinner sig längst 
ner i bostadshierarkin. Dessa grupper är följaktligen ytterst svagt 
representerade i upplåtelseformerna äganderätter (hus) och bostadsrätter, 
medan de är starkt representerade i hyresrätterna. Molina konkluderar att det 
sannolikt råder ett samspel mellan strukturell och institutionell rasism och 
vardagsrasism för att etnisk diskriminering ska uppstå.167 Det är här 
intressant att notera att Nihad Bunar verkar betona de socioekonomiska 
faktorerna som orsak till stigmatisering och segregation, medan Irene Molina 
framhåller den etniska eller rasbetingade dimensionen.168 

Det finns uppenbarligen olika beskrivningar och tolkningar av hur 
segregationens mekanismer ser ut och hur etnicitet och klass kan samverka. 
Här kan man ta hjälp av en av det svenska välfärdssamhällets ingenjörer, 
nämligen Alva Myrdals syn på invandringens effekter: 

På några punkter behövs naturligtvis en varning om vissa klasskillnader ser 
ut att öka. En sådan risk är att till de ofullkomligt skolade kommer att 
hänföras många invandrarbarn. Socialgrupp III utökas ju avsevärt genom 
immigranterna och deras barn. Vår internationellt sett frikostiga 
invandrarpolitik riskerar rent faktiskt att dra ner de statistiska måtten – även 
vid internationella jämförelser – för ungdomarnas prestationer, särskilt i den 
mån kunskap i ”modersmålet” = svenska tolkas som utslagsgivande för om 
man inhämtat det nödvändiga måttet av basfärdigheter.169 
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Myrdals farhågor från 1980 om försämrade skolresultat i internationella 
jämförelser ingår i en större debatt som pågick vid denna tid.170 Den är 
aktuell också idag, och argumentet att invandrarna, i den vaga och 
opreciserade bemärkelsen, drar ner Sverige i de internationella under-
sökningarna har förekommit senast i samband med diskussionerna om de 
försämrade resultaten i PISA-studien 2003.171 Tvåspråkighet förknippas 
också med problem, vilket drabbar inställningen till hemspråksundervisning. 
Tvåspråkighetsfrågan omges av svåravlivade negativa myter, vilka 
vederlagts av internationell språkforskning.172 Invandrare och personer med 
utländsk bakgrund samt deras ättlingar definieras som problem eller 
socialgrupp III, vilket riskerar att låsa fast dem i samhällets lägsta skikt, 
oberoende av gruppens heterogenitet och potential. 

Syftet med avsnittet ovan har inte varit att utreda hur segregationen 
uppstår, utan att påvisa att det för det första finns ett strukturellt samband 
mellan etnicitet och klass, vilket kommer till uttryck i att det svenska 
samhället är etniskt och socioekonomiskt starkt segregerat. För det andra har 
jag velat lansera hypotesen att sva-ämnet torde vara starkast etablerat i de 
socioekonomiskt utsatta storstadsförorterna och att sva-läroböckernas 
målgrupp därmed finns i etniskt segregerade och socioekonomiskt utsatta 
områden. 

1.3.5 Kön och jämställdhet 
En vanlig förståelse av begreppen kön och genus är att kön står för människans 
biologiska kön, medan genus vanligen definieras som den socialt och 
kulturellt formade könsidentiteten.173 Uppdelningen i kön eller genus kan ses 
i analogi med den västerländska filosofins distinktion mellan kropp och själ, 
vilket gjort genusbegreppet gångbart, enligt maskulinitetsforskaren Robert 
W. Connell.174 Ett sådant synsätt är dock förenklat, och det har också 
kritiserats dels för att det förutsätter att genus inte kan vara kroppsligt och 
givet, dels för att det utgår ifrån dikotomin manligt och kvinnligt och därför 
utesluter skillnaderna inom manlighet eller kvinnlighet samt möjligheten att 
                               
170 Bo Lindensjö & Ulf P. Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning (Stockholm, 2000), s. 84. 
171 Se exempelvis Christer Isaksson, ”Finland vs Sverige. En jämförande studie av 
förutsättningar och resultat för elever i finska och svenska skolor” (Stockholm, 2005). Det 
anmärkningsvärda i detta sammanhang är att de mångkulturella länderna Australien, Kanada 
och Nederländerna har bättre resultat än Sverige. Kanada har dessutom goda resultat vad 
gäller invandrare och personer med utländsk bakgrund. Detta faktum pekar på att invandrare 
och personer med utländsk bakgrund inte bör pekas ut som orsak till de lägre resultaten i 
Sverige; Den svenska skolan enligt internationella studier (Malmö, 2006). 
172 Inger Lindberg, ”Myter om tvåspråkighet”, Språkvård nr 4 (Stockholm, 2002). 
173 Simone de Beauvoir diskuterar i Det andra könet (1949) utifrån distinktionen hona, kön 
och kvinna, kvinnlighet, där de förra i det närmaste motsvaras av kön och de senare av genus, 
enligt gängse rådande vokabulär. Simone de Beauvoir, Det andra könet (Stockholm, 2002), s. 
23–38, 41–71. 
174 Robert W. Connell, Om genus (Göteborg, 2003), s. 51. 
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identifiera flera genus än dessa två. Det råder således delade meningar om 
hur begreppen ska förstås och vilken betydelse de har i relation till 
människans identitet och beteende. Motpolerna i denna konflikt är 
essentialister, vilka hävdar det biologiska könets fundamentala betydelse för 
könsidentiteten och de som utgår ifrån att könsidentiteten är en konstruktion 
utan nämnvärda biologiska implikationer.175 

Debatten härom förs inom forskningsvärlden men även i politiska och 
populärvetenskapliga sammanhang. Frågan rymmer således både en 
vetenskaplig och ideologisk konflikt och kommer alltså även till uttryck i 
partipolitiken. Denna konflikt har också intensifierats runt millennieskiftet, 
varför det är relevant att beakta den i föreliggande läroboksanalys.176 I det 
följande ska jag därför redogöra för begreppen essentialism/konstruktivism 
samt relatera dem till jämställdhetsbegreppet.177 

Essentialism  
Den essentialistiska synen på kön utgår ifrån att ”mänskliga sociala 
arrangemang reflekterar ett evolutionärt tvång”.178 Det biologiska könets 
betydelse för könsrelaterade skillnader i exempelvis beteende är således 
avgörande. I vetenskapliga sammanhang utgår essentialisterna från evidens-
baserad forskning inom exempelvis neurovetenskap, genetik och evolutions- 
eller biologisk psykologi. Ett belysande exempel är evolutionspsykologen 
Anna Servin som i sin forskning visar att det finns entydigt könsspecifika 
skillnader i pojkars och flickors leksaksval redan i spädbarnsåldern. Sin 
avhandling avslutar hon dock med följande resonemang: 

[I]t must now be seen as indisputable that there is a biological predisposition 
both for specific sex differences in play behaviour, and presumably for 
general behavioral differences between girls and boys, women and men. 
Whether or not we like it this way is another story.179 

Den avslutande meningen vittnar om hur konfliktfylld frågan om biologiska 
förklaringsmodeller kan vara. Ett uttalande av Servin i Aftonbladet 1999 
förstärker detta: ”Men som feminist blir jag oerhört provocerad över de som 
klappar händerna och använder min avhandling som bevis för att kvinnor hör 

                               
175 Åsa Carlson, Kön, kropp och konstruktion. En undersökning av den filosofiska grunden för 
distisktionen mellan kön och genus (Stockholm/Stehag, 2001), kapitel 1; Connell, 2003, s. 
19–22, 53. 
176 Drude Dahlerup, ”Feministsik partipolitik”, Framtiden i samtiden. Könsrelationer i förändring i 
Sverige och omvärlden, red. Christina Florin & Christina Bergqvist (Stockholm, 2004), s. 257. 
177 För en utförlig redogörelse av essentialism och konstruktivism se Carlson, 2001, kapitel 2. 
178 Robert W. Connell, Maskuliniteter (Göteborg, 1996), s. 96. 
179 Anna Servin, Sex Differences in Children’s Play Behavior. A Biological Construction of 
Gender (Uppsala, 1999), s. 50. För en presentation av denna typ av forskning, se exempelvis 
Anna Servins forskningsöversikt i nämnda avhandling. En bredare introduktion av hur man 
inom psykologin hanterar frågor om kön och genus samt kvinnlighet och manlighet finns i 
Eva Magnussons Psykologi och kön. Från könsskillnader till genusperspektiv (Stockholm, 2003). 
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hemma vid spisen.”180 Harvardpsykologen Steven Pinker redogör i sin bok 
Ett oskrivet blad och andra myter om människans natur från 2002 en mängd 
forskning som visar att de biologiska skillnader som uppstår redan under 
fosterstadiet också utmärker könens karaktäristiska psykologiska drag. Han 
understryker att det finns variationer inom könen, men kanske framförallt att 
de biologiska könsskillnaderna inte innebär att det ena könet skulle vara 
överlägset det andra. Han tar därmed avstånd från konservativa krafter som 
vill exkludera kvinnorna från vissa domäner. I sin kritik av genus-
teoretikerna, vilka utgår ifrån att skillnaderna mellan män och kvinnor inte 
har någon biologisk grund, menar han att de ”hotar att surra fast den 
feministiska rörelsen på ett järnvägsspår där tåget kommer framrusande med 
hög fart.” 181 Tåget symboliserar i Pinkers framställning neurovetenskaplig, 
genetisk, psykologisk och etnografisk forskning, som dokumenterat ett antal 
biologiskt betingade könsskillnader. 

Populära framställningar av könsrelaterad essentialism finner man bl.a. i 
läkaren och psykologen Rigmor Roberts bok Hon & han födda olika från 
1994, författad tillsammans med Kerstin Uvnäs Moberg. Boken bygger både 
på medicinsk vetenskap om de biologiska könens olikheter och Jung-
inspirerad psykologi. Mannen karaktäriseras som aktiv, hård, självsäker och 
aggressiv medan kvinnan står för det motsatta, nämligen passivitet och 
mjukhet. Hon är kommunicerande och relaterande samt lyhörd och lugn.182 
Stor spridning fick också Rigmor Roberts och Marianne Ahrnes filmer om 
manlighet och kvinnlighet Gott om pojkar – ont om män från 1995 och 
Flickor, kvinnor och en och annan drake från 1997. Den senare filmen som 
behandlar kvinnligheten väckte en omfattande och hätsk feministisk kritik 
mot Roberts essentialistiska kvinnosyn.183 Till skillnad från Servin och 
Pinker, som presenterar sina forskningsresultat utan anspråk på att säga vad 
kvinnor och män är bäst lämpade för i samhället, är Robert klart normativ 
och värdekonservativ. De olikheter mellan könen som kan påvisas biologiskt 
och som samspelar med myter och andra kulturella uttryck ska bejakas, 
enligt Robert. 

Det kan även nämnas att vissa feministiska grupper inom 1970-talets 
radikalfeminism argumenterade utifrån essentialistiska ståndpunkter, där 
främst kontrollen över fortplantningen stod i fokus.184 Denna hållning har 
enligt genusforskaren Lena Gemzöe åter blivit aktuell genom de 

                               
180 Anna Lindvall, www.aftonbladet.se, 2008.04.24. 
181 Steven Pinker, Ett oskrivet blad och andra myter om människans natur (Stockholm, 2006), 
s. 354, 350–383. 
182 Rigmor Robert & Kerstin Uvnäs Moberg, Hon & han födda olika (Stockholm, 1994). 
183 Rigmor Robert, Kristdemokratisk debatt 2001 nr 3, 
www.kristdemokratiskdebatt.kristdemokrat.se, 2008.04.21. 
184 En portalfigur inom denna radikalfeminism är Shulamit Firestone, vars bok The Dialectic 
of Sex: The Case for Feminist Revolution (New York, 1970) ger exempel på synnerligen 
radikala och utopiska inslag. 
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reproduktionsteknologiska landvinningarna såsom olika former av konst-
gjord befruktning. Gemzöe betonar dock att den essentialistiska synen på 
kön främst återfinns hos feminismens motståndare.185 

Konstruktivism 
Enligt en konstruktivistisk syn på kön är de sociala och kulturella förhållandena 
avgörande för att förklara skillnaderna mellan män och kvinnor. Man föds 
således inte till kvinna eller man utan man blir det, för att parafrasera 
Simone de Beauvoirs kända tes.186 Genusbegreppet utgår från ett 
konstruktivistiskt perspektiv som kan härledas till Beauvoir. Det tillkom som 
en del i den feministiska kampen under 1970-talet och ersatte termen 
könsroller. Genusbegreppet var en reaktion mot biologisk determinism, där 
biologin förklarar kvinnans underordning i samhället, eller som R. W. 
Connell uttrycker det: ”Genus existerar därför att biologin inte bestämmer 
det sociala.”187 Han menar således att genus ska förstås som en social 
struktur och understryker att det inte finns någon tydlig biologisk bas för 
genus.188 Poststrukturalistisk feministisk forskning godtar inte heller 
dikotomin mellan kön och genus utan ser båda begreppen som diskursiva.189 

Ett annat begrepp som anknyter till den konstruktivistiska synen på 
kvinnligt och manligt är genussystemet. Det kan förstås utifrån två 
grundantaganden, nämligen dikotomin och hierarkin. Dikotomin utgår ifrån 
att manligt och kvinnligt ska hållas isär, medan hierarkin utgår ifrån att 
manligt är överordnat kvinnligt. I särhållandet finns förutsättningen för att 
hierarkin ska upprätthållas, enligt historikern Yvonne Hirdman. Hon 
använder även begreppet genuskontrakt, som kan finnas på olika nivåer, från 
det övergripande kulturrelaterade, idealtypiska förhållanden mellan könen 
till det individuella kontrakt mellan enskilda män och kvinnor. 
Genuskontrakten är inte ett avtal mellan jämbördiga parter utan rymmer en 
maktdimension, den manliga normens primat.190 Hirdman menar att genus-
forskningen måste värja sig mot två slag av ovetenskapliga förklaringar: 
                               
185 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2002), s. 49ff. 
186 Simone de Beauvoir behandlar som bekant konstruktionen av det kvinnliga könet i Det 
andra könet, där hon skriver: ”Man föds inte till kvinna, man blir det. Inget biologiskt, 
psykiskt eller ekonomiskt öde avgör utformningen av den gestalt som den mänskliga honan 
får i samhället.”. Hon menar vidare att det är civilisationen i sin helhet som formar det som 
kallas kvinnligt; Beauvoir, 2002, s. 325. 
187 Connell, 1996, s. 96. 
188 Connell, 2003, s. 21. 
189 Carlson, 2001, kapitel 1; Simone de Beauvoir analyserade kritiskt de biologiska 
utgångspunkterna för preciseringen av ett biologiskt honkön redan på 1940-talet i den första 
delen ”Öde” i Det andra könet, 2002, s. 41–71. 
190 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, 
Genushistoria. En historiografisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna 
Jansdotter (Lund, 2004), s.113–133. 
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Den ena förklaringen är den banala, biologiska ”urgamla”, vardagliga, 
darwinistiska, sociobiologiska. Den andra är den konspiratoriska, som också 
kan vila på en biologisk grund: den onde-mannen-teorin i olika tappningar, 
romantiska, särarts eller gynocentrisk-feministiska som biologiserar detta 
mönster till kvinnors förmån.191 

Här vill jag betona att Hirdman faktiskt använder formulering ovetenskapliga, 
vilket vittnar om den vetenskapliga konfliktens tämligen låsta positioner. 

Jämställdhet 
Analysen av jämställdhet i de studerade läroböckerna tar avstamp i den 
svenska politiska diskussionen om jämställdhet. Sedan 1970-talet har den 
officiella svenska jämställdhetspolitiken utgått ifrån att kvinnor och män 
skall ha lika tillträde, lika ansvar och frihet inom samtliga områden, 
inkluderat familj, arbetsliv, samhälle och fritid. Detta har sedermera 
omformulerats så att jämställdhet handlar om att ”kvinnor och män ska ha 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden”.192 
Bland de politiska partierna formuleras jämställdhet dock utifrån olika 
grundantaganden och med olika tydlighet. Inom socialdemokratin och hela 
vänsterblocket framställs kvantitativa könsrelaterade skillnader som något 
negativt, och vänsterblockets jämställdhetsagenda bygger på likhetstanken. 
Denna bottnar i grunden på liberalfeminismen som betonar lika repre-
sentation för kvinnor och män inom politik och arbetsliv.193 De tre partierna 
inom vänsterblocket definierar sig som feministiska och utgår ifrån ett 
strukturellt synsätt, där begreppet könsmaktsordning är centralt.194 I den 
socialdemokratiska propositionen 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor 
och män inom utbildningsområdet föreslogs positiv särbehandling av 
kvinnor till nytillsatta professurer. År 2002 hotade vice statsministern 
Margareta Winberg med lagstiftning om könskvotering inom näringslivet. 
Jämställdhetsminister Jens Orback tillsatte en utredning om könskvotering 
inom näringslivet 2005. I och med den borgerliga valsegern 2006 revs 
lagförslaget om könskvotering upp, och i en motion angående social-
demokraternas proposition 1994/95:164 motsatte sig kristdemokraterna 
positiv särbehandling. De borgerliga partierna är således principiellt emot 

                               
191 Hirdman, 2004, s. 117. 
192 Karin Hjälmeskog, ”Democracy begins at home”. Utbildning om och för hemmet 
som medborgarfostran (Uppsala, 2000), s. 59. 
193 Gemzöe, 2002, s. 37. 
194 Dahlerup, 2004, s. 240ff; Regeringens skrivelse 2002/03:140, Jämt och ständigt: 
regeringens jämställdhetspolitik med handlingsplan för mandatperioden (Stockholm, 2003), s. 5. 
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könskvotering även om man inom partiorganisationerna beaktar köns-
fördelningen.195 

En essentialistisk syn på kön kan innebära att jämställdhetsbegreppet inte 
används, eftersom biologi och evolution förklarar skillnaderna mellan könen som 
naturliga. Kvinnor och män har följaktligen könsspecifika kompetenser.196 
Den essentialistiska synen på kön kan dock innebära en komplementär eller 
kvalitativ syn på jämställdhet. Det innebär att könsrelaterade skillnader inte 
behöver motverkas. Jämställdhet uppnås istället genom uppvärdering av det 
underordnade.197 Ur ett konstruktivistiskt perspektiv definieras däremot skill-
naderna som bristande jämställdhet. Den konservativa ideologin anknyter 
inte till feminismen, vars grundpremiss är att samhället inte är jämställt och 
därför ska förändras. Den konservativa ideologin är istället principiellt emot 
positiv särbehandling. Från borgerligt håll riktas även kritik mot genus-
vetenskapen.198 Essentialismens och konstruktivismens ideologiska impli-
kationer tas upp även i avsnitt 2.3.6, där läroböckernas framställningar av 
kön och jämställdhet analyseras. 

                               
195 Drude Dahlerup & Lenita Freidenvall, Kvotering (Stockholm, 2008), s. 47–62, 79f, 84f; 
Inger Davidson m.fl., Motion 1994/95:Ub43 med anledning av prop. 1994/95:164 
Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet (Stockholm, 1995). 
196 Gemzöe, 2002, s. 49. 
197 Även den radikalfeministiska rörelsen kan utgå ifrån en essentialistisk och biologistisk syn 
på kön och denna rörelses grundantagande sammanfaller således med konservativa 
företrädares utgångspunkter, vilka kan ses som motståndare till feminismen, Ibid., s. 49ff. 
198 I en moderat riksdagsmotion om offentlig forskningsfinansiering citeras ur tidskriften 
Genus (1999, nr 3) vilken är det nationella sekretariatet för genusforsknings officiella organ: 
”’det är en grundläggande premiss i genusforskning att skillnader mellan män och kvinnor i 
egenskaper, beteende, sysselsättning, etcetera inte kan förklaras biologiskt’ Då ingen 
korrigering av detta uttalande ännu skett från ansvarigt politiskt håll, förefaller det som 
fortfarande legitimt att skattepengar går till sådan forskning, vilken alltså uttryckligen är 
politisk-ideologisk förestavad och därmed inte neutralt-objektivt styrd […]”. Finn Bengtsson 
m.fl., Offentligfinansierad forskning, Motion till riksdagen 2007/08:Ub325, s. 1. Motionen 
handlar om forskningsfinansiering men visar hur kritiken mot politisk styrning riktas mot 
genusforskningens konstruktivistiska grundantaganden. 



 60 



 61

1.4 Metod, ideologianalys av läroböcker 
Läroböcker kan självfallet inte jämställas med partiprogram och mot-
svarande texter, vilka uttryckligen avser att förmedla en ideologi. Men 
såsom Sven-Eric Liedman hävdar kan ideologin sökas i allt: ”i byggnads-
stilar, i stadsplaner, i konstverk. Allt som bär spår av medveten mänsklig 
verksamhet tycks i alla fall kunna tolkas i ideologiska termer.”199 

Då läroböcker sällan är enhetliga verk, såsom traditionella skönlitterära 
verk författade av en person under en avgränsad tidsperiod, kan de ha en 
varierande grad av innehållslig heterogenitet. Liedman framhåller att 
läroböcker inte ska torgföra personliga åsikter. Deras uppgift är att ”mota in 
andra människor i en föreställningsvärld som avses bli gemensam för 
alla”.200 Han säger vidare vad gäller litteraturhistoriska läroböcker i svenska 
att de är normerande och ”innehåller en mer eller mindre väl och klart 
uttryckt manifest ideologi på litteraturens område”.201 I detta avseende förstår 
jag den normerande aspekten och den manifesta ideologin som synonymt 
med en etablerad litterär kanon. Liedman tillägger att traditioner kan falla 
sönder och att det i läroböcker finns rester av olika manifesta ideologier.202 
Här måste man ta i beaktande att Liedman i citatet ovan från år 1980 blickar 
tillbaka på äldre skolböcker i litteraturhistoria, vilka fostrade eleverna in i en 
avsevärt mer enhetlig och idealiserad nationell anda än nutida läroböcker 
kanske gör.203 Ambitionen i föreliggande studie är att i linje med Liedmans 
resonemang frilägga sådana eventuella fragment, rester av manifest ideologi, 
som delar av lärobokens sammantagna, latenta ideologi. Alternativt kan 
fragment av detta slag ses såsom motsägelsefulla inslag och uttryck för 
läroböckernas innehållsliga och ideologiska heterogenitet. 

Ideologianalys handlar om att göra det osynliga synligt eller med 
Liedmans ord: ”Det som inte förekommer i det analyserade men som i 
analysen dras fram som bärande element i ideologin, kallar vi här det latenta 
i ideologin. I analysen görs det latenta manifest.”204 

I den konkreta kvalitativa textanalysen av kön och jämställdhet beaktas 
parametrarna essentialism/konstruktivsm samt kvalitativ och kvantitativ 
jämställdhetssyn. I analysen av etnicitet utgår textanalysen från parametern 
heterogenitet/homogenitet, och med utgångspunkt i de invandrarpolitiska 
modellerna kan parametern mångkulturalism/segregation formuleras. 
Dessutom bygger analysen av etnicitet på olika perspektiv på mångkultur där 
motpolerna är konservativ mångkultursyn/kritisk mångkultursyn. Den enligt 
min mening mer komplexa analysen av klasskategorin görs utifrån hur 

                               
199 Liedman, 1989, s. 23. 
200 Sven-Eric Liedman, Surdeg. En personlig bok om idéer och ideologier (Stockholm, 1980), s. 117. 
201 Ibid., s. 118. 
202 Ibid., s. 118. 
203 Tingsten, 1969. 
204 Liedman, 1989, s. 27. 
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samhällsskildringen tar form i de olika läroböckerna. De parametrar som 
beaktas gäller konflikt/konsensus, löntagarperspektiv/entreprenörperspektiv. 
Beträffande historiesyn ställs den konservativa historiesynen mot en 
historieskrivning som gäller de bredare befolkningslagren. 

1.4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
För att undersöka vilka relativa positioner läroböckerna intar används en 
omarbetad form av kvantitativ innehållsanalys. Den har utformats så att 
variationen av olika namn/fenomen/begrepp som förekommer i läroböckerna 
ska kunna identifieras och räknas. Den kvantitativa metoden är avsedd som 
ett stöd för den kvalitativa textanalysen. Med hjälp av innehållsanalysen kan 
latenta kvantitativa förhållanden blottläggas och avslöja det inte fullt 
utsagda.205 Innehållsanalysen är till för att visa läroböckernas relativa 
positioner enligt de olika parametrar som beskrivs nedan. Följande innehålls-
analytiska grupper analyseras: 

 
� fiktiva personers namn 
� historiska och nu levande personer 
� företag och varumärken  
� samhällsinstitutioner, organisationer och föreningar 

Undersökningen inleds med en kvantitativ analys av kön och etnicitet utifrån 
gruppen fiktiva personers namn samt historiska och nu levande personer. 
Denna kvantitativa del av studien vill visa läroböckernas representation av 
kön och etnicitet. Kön och etnicitet belyser dels parametern manlig/kvinnlig 
dominans, dels parametern etnisk heterogenitet/homogenitet. Klasskategorin 
är inte lika enkelt kvantifierbar och därför analyseras den huvudsakligen 
kvalitativt genom ett studium av hur samhället gestaltas i läroböckerna. En 
kvantitativ analys av samhällsgestaltningarna utgår ifrån förekomsten av 
företag och varumärken samt myndigheter, verk, samhällsinstitutioner, 
organisationer och föreningar. Denna analys visar läroböckernas relativa 
positioner enligt parametern individualistisk, liberal marknadsekonomisk 
eller kollektivistisk vänster/socialdemokratisk samhällsskildring. 

                               
205 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys (Lund, 2000), s. 46. 
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1.5 Forskningsöversikt 
Läromedelsforskning är ett omfattande ämne och bedrivs inom olika 
vetenskapliga discipliner och med olika fokus. I det följande presenteras en 
inom forskningen relativt samstämmig uppdelning av fältet i tre kategorier 
av läromedelsforskning. Denna presentation ligger också till grund för 
forskningsöversiktens avgränsning, samtidigt som denna avgränsning 
placerar in min avhandling i ett etablerat delfält inom läromedels-
forskningen. 

Staffan Selander och Dagrun Skjelbred utgår ifrån Alain Choppins 
indelning i process-, receptions- och produktorienterad läromedelsforskning 
och presenterar följande tre huvudområden: 

 
Valg og utvikling av læremidler, hvor vi ser på de skolepolitiske 
rammer som omgir læremidler og på hvordan læremidler velges. Vi 
ser også på hvordan læermidler utvikles i forlag 

 
Bruk av læremidler, hvor vi legger vekt på brukerstudier og elever og 
læreres vurdering av læremidlene 

 
Vurdering av læremidler, hvor vi ser på selve den pedagogiske 
teksten, både dens tekstlige utformning og dens kultur- og 
verdiformedling i tillegg til det kunnskapssyn som kan leses utav 
teksten206 

Den norske läromedelsforskaren Egil Børre Johnsen gör i sitt översiktsverk 
Textbooks in the Kaleidoscope följande indelning: 

 
Ideology in textbooks 
The use of texbooks 
The development of textbooks207 

Min översikt tar upp den forskning som gjorts inom följande kategorier: 
Choppins produktorienterade läromedelsforskningen, Selander och 
Skjelbreds värderande läromedelsforskning med fokus på läromedlens 
kultur- och värdeförmedling samt Johnsens kategori där läromedlens 
ideologi är i fokus. 

Läroboksforskningen är huvudsakligen ett efterkrigstidsfenomen. Under 
1960- och 70-talen utvecklades fältet starkt i hela västvärlden men kanske 
främst i dåvarande Västtyskland där Georg Eckert-institutet tillkom redan 1951 i 
Braunschweig. Syftet med institutet var att skapa förståelse över nations-
gränserna. I den konkreta läroboksforskningen handlade det om att studera 
                               
206 Selander & Skjelbred, 2004, s. 63. 
207 Johnsen, 1992, s. 28. 



 64 

och jämföra hur självbilden och bilden av angränsande nationer beskrevs i 
läroböcker.208 Detta perspektiv på läroböcker var dock inte något helt nytt. 
Det hade tillämpats redan under mellankrigstiden, då jämförelser gjorts 
mellan bl.a. Frankrike, England och Tyskland, och i Sydamerika mellan 
Argentina och Brasilien, vilka slöt ett bilateralt avtal 1933. Traditionellt har 
historieläroböcker och i viss mån geografiböcker varit i fokus då jämförande 
studier och avtal gjorts.209 

Inom internationell läromedelsforskning med inriktning mot ideologi-
produktion har man intresserat sig för förändringar i länder där politiska 
omvälvningar skett. Studier av läromedel har sålunda gjorts i Iran, 
Nicaragua, Sydafrika och Zimbabwe samt i postkommunistiska länder såsom 
de baltiska staterna och det forna Östtyskland. De nämnda länderna har 
genomgått politiska paradigmskiften, vilket syns i läroböckernas förmedling 
av koherenta ideologier, exempelvis från leninism till liberalism. I ryska 
läroböcker har det ideologiska innehållet skiftat från koherent marxism-
leninism till ett inkoherent ideologiskt innehåll. De ryska läroböckerna 
förmedlar en motsägelsefull kombination av nationalism, västerländsk 
påverkan (westernization) och omvärdering av kommunismen. De ryska 
läroböcker som är sponsrade av näringslivet visar en enhetligare pro-väst-
orientering än de statligt sanktionerade.210 Motsättningarna mellan olika 
eliter är avsevärt mer framträdande i dagens Ryssland än i Sverige. Men det 
faktum att läroböckerna är en arena för ideologiska kraftmätningar, vilket 
den ryska forskningen visar, är mycket intressant även på den fria svenska 
läromedelsmarknaden. 

I det följande presenteras svensk produktorienterad läromedelsforskning 
och i den löpande texten anges enbart de olika verkens huvudtitel för att 
underlätta läsbarheten. Karin Tarschys avhandling Svenska språket och 
litteraturen som publicerades 1955 är ett pionjärarbete vad gäller svensk 
läromedelsforskning.211 Epokgörande för svensk läroboksforskning var också 
statsvetaren Herbert Tingstens Gud och fosterlandet från 1969. Tingsten 
visar bland annat på den eftersläpning läroböckerna generellt har, vilket 
leder till att barnen ofta har ”fostrats i föreställningar, som för någorlunda 
bildade och upplysta människor tett sig äventyrliga eller ohållbara redan 
tjugo år tidigare.”212 Tingstens studie omfattar tiden mellan 1850–1950 och 
behandlar läroböcker i bland annat historia, samhällslära, geografi samt 
kristendoms- och religionskunskap. I bokens sista kapitel ”Då och nu: 
slutreflektioner” poängterar Tingsten att det under 1950- och 60-talen skedde 

                               
208 Johnsen, 1992, s. 380. 
209 Ibid., s. 86. 
210 Elena Lisovskaya & Vyacheslav Karpov, ”New Ideologies in Postcommunist Russian 
Textbooks”, Comparative Education Review, Vol. 43, No. 4 (Chicago, 1999).  
211 Karin Tarschys, Svenska språket och litteraturen. Studier över modersmålsundervisningen 
i högre skolor (Stockholm, 1955). 
212 Tingsten, 1969, s. 278.  
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en omfattande förändring i läroböckerna på grund av de genomgripande 
skolreformerna. Men han poängterar att nutidens läroböcker för den skull 
inte är fria från propaganda.213 

Den forskning som berör läromedel i svenska som andraspråk och 
svenska för invandrare är inte särskilt omfattande. Lennart Gustavssons och 
Håkan Hults Text och bild i läromedel. Sju analyser av svenska som 
andraspråk är den enda rena läroboksstudien.214 Bokens sju undersökningar 
behandlar sva-läromedel ur olika perspektiv på grundvux-nivå och inom 
alfabetiseringsundervisning. Ingen av undersökningarna studerar läromedel 
utifrån ett kultur- och värdeförmedlingsperspektiv. Sfi-läromedel har analy-
serats utifrån ett sociologiskt perspektiv av Marie Carlson i avhandlingen 
Svenska för invandrare – brygga eller gräns. Carlson har genom intervjuer 
med rektorer, lärare och elever samt studier av dokument och läromedel 
visat att sfi-undervisningen utgår ifrån det svenska som norm och att 
eleverna fostras in i majoritetssamhället. Vad gäller läromedlen i sfi visar 
hon en förändring av innehållet i läroböckerna. 1960-talets böcker ger 
framförallt praktisk samhällsinformation som verkar vara anpassad till 
målgruppen arbetskraftsinvandrare. 1970- och 80-talens läroböcker beskrivs 
under rubriken ”Omsorgskonsumenten – 1970- och 1980-talen”. Under 
dessa decennier har en objektifiering av målgruppen skett. Den är i fokus för 
samhällets åtgärder från vaggan till graven. Marie Carlson menar att det 
under denna period alltmer framtonar en bild av ”’invandraren’ som en 
person som behöver betydande hjälp för att kunna ta tillvara sina intressen – 
en förskjutning från gästarbetare till stödkonsument.”215 I 1990-talets 
läroböcker däremot är det den enskilde individens ansvar att söka 
utbildningar och kurser samt att anpassa sig och inordna sig i det svenska 
majoritetssamhället. 

Generellt kan man säga att forskning relaterad till ämnet svenska som 
andraspråk har behandlats utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv. Denna 
forskning har marginell relevans för föreliggande avhandlingsarbete. 
Däremot bör studier kring andraspråksinlärning, tvåspråkighet och det 
flerspråkiga klassrummet, tillsammans med denna avhandling kunna bidra 
till en ökad förståelse av det mångkulturella samhällets och skolans villkor. 

Pedagogen Staffan Selander har gett ut ett flertal publikationer om 
principiella och teoretiska läromedelsfrågor. Han är även en av drivkrafterna 
i IARTEM, The International Association for Research on Textbooks and 
Educational Media. Inom pedagogikämnet har läroböcker ingått i 
läroplansteoretiska studier såsom i Leif Östmans Socialisation och mening, 
vilken behandlar NO-ämnets diskurser under 1980-talet. Margareta 
                               
213 Tingsten, 1969, s. 278, 281. 
214 Text och bild i läromedel: sju analyser av svenska som andraspråk, red. Lennart 
Gustavsson & Håkan Hult (Linköping, 1983). 
215 Marie Carlson, Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande 
inom sfi-undervisningen (Göteborg, 2002), s. 67. 
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Svennbeck har studerat fysikläroböckernas miljöfostran och genus i sin 
avhandling Omsorg om naturen. Här kan även nämnas Anders Westlins 
avhandling Teknik och politiskt handlande som behandlar so-ämnens 
tekniksyn ur ett läroplansteoretiskt perspektiv.216 

Läromedelsforskning förekommer som nämnts inom ett flertal 
vetenskapliga discipliner. De arbeten som i det följande tas upp är ett urval 
produktorienterade undersökningar. Fokus ligger på studier som behandlar 
kultur- och värdeförmedling i läromedel inom samhällsorienterade och 
humanistiska ämnen. En typ av läromedelsforskning bedrivs inom 
vetenskapliga discipliner vilka har motsvarigheter som skolämnen, 
exempelvis inom religionsvetenskapen, där man bl.a. studerat fram-
ställningen av religioner i religionsläroböcker. Här kan Kjell Härenstams 
avhandling om skolböckernas bild av islam utgöra ett exempel. Härenstam 
jämför läromedel från olika decennier med gällande kursplaner och relaterar 
dessutom läromedlens islambild till ett antal muslimska forskares arbeten om 
islam.217 Johan Wickströms avhandling i religionshistoria Våra förfäder var 
hedningar behandlar hur den fornnordiska religionen används i folkskolans 
läroböcker fram till 1919. Wickström som utgår ifrån ett Gramsci-orienterat 
konfliktperspektiv i sin ideologianalys visar hur de socioekonomiska 
förändringarna påverkar läroböckernas återgivning av det fornnordiska 
stoffet i och med att den framväxande borgarklassen får ökat inflytande över 
utbildningen.218 

Ett annat exempel, där den vetenskapliga disciplinen och skolämnet ligger 
nära varandra, är de kanonstudier som görs inom litteraturvetenskapen. Där 
har man studerat urvalet av skönlitterära texter i skolantologier, företrädesvis 
antologier avsedda för gymnasiets svenskämne. Här kan nämnas tre 
avhandlingar som belyst kanonbildningens dynamik och kulturreproduktion 
under olika tidsperioder: Annica Danielssons Tre antologier – tre 
verkligheter, Bengt-Göran Martinssons Tradition och betydelse och Lars 
Brinks Gymnasiets litterära kanon.219 Medieforskaren Angerd Eilard 
behandlar i sin avhandling grundskolans läseböcker ur ett genus- och 

                               
216 Leif Östman, Socialisation och mening. No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt 
problem (Uppsala, 1995); Margareta Svennbeck, Omsorg om naturen. Om NO-utbildningens 
selektiva traditioner med fokus på miljöfostran och genus (Uppsala, 2004); Anders Westlin, 
Teknik och politiskt handlande: rationalitet och kritik i den samhällsorienterade 
undervisningen (Uppsala, 2000). 
217 Kjell Härenstam, Skolboksislam – Analys av bilden av islam i läroböcker i 
religionskunskap (Göteborg, 1993). 
218 Wickström, 2008. 
219 Annica Danielsson, Tre antologier – tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets 
litteraturförmedling 1945–1975 (Lund, 1988); Bengt-Göran Martinsson, Tradition och 
betydelse. Om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets 
litteraturundervisning 1865–1968 (Linköping, 1989); Lars Brink, Gymnasiets litterära kanon. 
Urval och värderingar i läromedel 1910–1945 (Uppsala, 1992). 



 67

etnicitetsperspektiv under perioden 1962–2007 och visar hur genus och 
etnicitet konstrueras och förändras över tid.220 

Läroböckernas historieförmedling har legat till grund för ett antal arbeten 
inom historieämnet. Med uppdrag från Statens läroboksnämnd skrev Stig 
Hadenius och Claes-Olof Olsson 1970 en studie om tre historieböcker från 
slutet av 1960-talet, Historieböckerna i det nya gymnasiet. Hadenius och 
Olssons studie visade att läroplanen i olika hög grad påverkar läroboks-
innehållet. Generellt behandlas västvärlden på ett konventionell sätt.221 Göran 
Andolfs breda studie Historien på gymnasiet. Undervisning och läroböcker 
1820–1965 visar genom innehållsanalys hur utvecklingsprocessen i 
historieläroböcker tedde sig under drygt ett sekel. Resultatet kan kortfattat 
beskrivas som att utvecklingen i historieböckerna har gått från ett 
beskrivande av händelser till ett beskrivande av tillstånd och processer. 
Dessutom har det geografiska perspektivet vidgats samtidigt som tids-
perspektivet krympt.222 Jaroslav Suk jämför svenska, tjeckiska och sovjetiska 
läroböcker i historia och matematik publicerade 1976–1987 i sin 
licentiatavhandling Propaganda i skolböcker. Han finner att samtliga 
skolböcker är etnocentriska, och svenska läroböcker är minst ideologiskt 
präglade. De svenska läroböckerna uttrycker sympatier med förtryckta och 
svaga, begrepp som jämlikhet och solidaritet förekommer men den 
socialdemokratiska eller socialliberala ideologin uttrycks inte explicit.223 En 
mer aktuell och omfattande jämförande studie av nordiskt material är Janne 
Holméns Den politiska läroboken som frilägger bilden av Sovjet och USA i 
läroböcker från Finland, Norge och Sverige under kalla kriget. Holmén har 
studerat drygt 350 läroböcker för det obligatoriska skolväsendet och 
gymnasieskolan. Han har funnit att trots att läroböcker generellt anses vara 
konservativa och ge uttryck för tröga strukturer, såsom Tingsten visade, så är 
de politiskt känsliga och kan förändras för att presentera det som för 
tidsperioden är politiskt korrekt.224 

En annan närliggande typ av studier är de som behandlar ett skolämnes 
framväxt och innehåll utan att för den skull enbart avgränsa sig till 
läromedelsanalys. Litteraturvetaren Jan Thavenius forskning gäller också 
svenskämnet. Av intresse för mitt arbete är hans avhandling Modersmål och 
fadersarv, vilken behandlar svenskämnets framväxt och Klassbildning och 
folkuppfostran som belyser hur det sena 1800-talets litteraturläsning i skolan 
blev ett viktigt bildningsmedel och en del i traditionsförmedlingen. I det 
senare arbetet ger Thavenius en bild av den klassiska litteraturläsningens 
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epok, vilken enligt honom håller på att avslutas.225 Såväl kanon- och läromedels-
studierna som skolämnesstudierna visar hur utbildningen reproducerar 
uppfattningar och värderingar om den värld och det samhälle vi lever i och 
hur läromedel förändras över tid i detta avseende. 

Även inom pedagogikämnet har läromedlens kultur- och värdeförmedling 
uppmärksammats. I det följande vill jag presentera några exempel på 
pedagogiskt inriktad textforskning där kultur- och värdeförmedlingen på 
olika sätt belyses. Boel Englunds tvärvetenskapliga och ämnesdidaktiska 
avhandling Skolans tal om litteratur visar hur den svenska gymnasieskolan 
och den franska motsvarigheten reproducerar kultur genom litteratur-
läsningen. Englund kommer fram till att litteraturläsningens socialiserande 
funktion ingår som ett element i en bredare social kontrollfunktion.226 Agneta 
Bronäs avhandling Demokratins ansikte behandlar vilken typ av 
representationer som framkommer i samhällskunskapsböckernas text- och 
bildurval i Tyskland och Sverige. Bronäs anlägger ett semiotiskt och 
didaktiskt perspektiv och visar bland annat att de tyska läroböckerna är mer 
öppna och dialogiska till sin karaktär än de konsensusinriktade svenska 
läroböckerna.227 

Två pedagoger som har studerat hur andra kulturer framställs i svenska 
läromedel är Torvald Olsson, som i sin avhandling studerat Indien- och u-
landsbilden i läromedel, och Luis Ajagán-Lester vars studie behandlar 
Afrikabilden i pedagogiska texter under perioden 1768–1965. Ett historiskt 
perspektiv har Lena Olsson i sin avhandling Kulturkunskap i förändring om 
kultursynen i geografiböcker under tidsperioden 1870–1985.228 De inhemska 
minoriteterna har inte tagits upp i större utsträckning i läromedels-
forskningen med undantag för ett antal mindre rapporter, vilka belyst bilden 
av samerna i svenska läroböcker.229 Jannis Garefalakis har i sin avhandling 
Läroboken som traditionsbärare studerat hur hemspråket grekiska i den 
svenska grundskolan har vuxit fram, hur det praktiseras och hur den grekiska 
läroplanen har inflytande över hemspråket grekiska i Sverige. Garefalakis 

                               
225 Jan Thavenius, Klassbildning och folkuppfostran. Om litteraturundervisningens traditioner 
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studie är, titeln till trots, inte en renodlad läroboksstudie utan har ett bredare 
didaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv.230 

Rasism i svenska läromedel har studerats på uppdrag av Statens institut 
för läromedel. I rapporten granskas läromedel i religion, historia och 
samhällskunskap på låg- mellan- och högstadiet samt på gymnasiet och 
Komvux. Utredningen konstaterar att läroböckerna, vilka alla är utgivna 
under 1980-talet, inte är rasistiska. Det finns dock vissa oklarheter vad gäller 
begreppet invandrare, och läroböckerna ger uttryck åt stereotypier i fråga om 
bilden av Sverige och utlandet.231 Skolverket gjorde på uppdrag av 
regeringen undersökningen I enlighet med skolans värdegrund? som studerat 
representation och framställning av etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, 
religion och sexuell läggning i ett urval läroböcker. Resultatet visade att 
exempelvis funktionshinder och homo- och bisexuella endast i mycket 
begränsad utsträckning förekommer i läroböcker. Då de finns med är det i 
sammanhang som explicit behandlar dessa grupper. Läroböckerna 
reproducerar också stereotypa bilder av exempelvis islam/muslimer. De 
utgår ifrån ett icke funktionshindrat och heteronormativt perspektiv, vilket 
enligt författarna är diskriminerande för dem som inte identifierar sig med 
denna norm. Dessutom är resultaten oförenliga med läroplanernas 
värdegrund.232 Frilansskribenten och Afrikakännaren Mai Palmberg har 
skrivit två böcker om representationer av afrikaner och Afrika i svenska 
skolböcker och visat hur underordningen av afrikaner är genomgående i 
materialet.233 

Sammanfattningsvis visar den läromedelsforskning som här presenterats 
att läromedel är centrala i den kultur- och värdeförmedling skolan ger. 
Läromedel är konservativa i den bemärkelsen att de har en innehållslig 
eftersläpning samtidigt som ny forskning ger vid handen att läroböcker i 
vissa avseenden kan ge prov på en sensitivitet vad gäller politiska 
förändringar i omvärlden. Ovanstående genomgång visar att läromedels-
forskningen dels verkar intressera sig för förändring över tid (eller avsaknad 
av förändring), dels för jämförande nationella studier. Ytterligare ett område 
är tematiska studier som behandlar ett avgränsat tema under en begränsad 
tid. Denna avhandling avviker på så vis från de flesta ovan nämnda arbeten, 
eftersom studien varken intresserar sig för historisk förändring under en 
längre tidsperiod, belyser ett avgränsat tema eller är en nationellt jämförande 
studie. Denna avhandling belyser läroböckernas innehållsliga och ideologiska 
variationer under en relativt kort tidsperiod, nämligen 1995–2005. 

                               
230 Garefalakis, 1994. 
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2000); Afrika i skolböckerna. Gamla fördomar och nya (Stockholm, 1987). 



 70 

 



 71

2. Kön, etnicitet och klass i läroboksmaterialet 

Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av läroböckernas karaktär 
varefter läroboksanalysen tar vid. Analysen av läroböckerna är upplagd enligt 
följande. Inledningsvis behandlas kön och etnicitet i respektive lärobok utifrån 
ett kvantitativt perspektiv, varefter respektive lärobok analyseras kvalitativt i 
separata avsnitt. Därefter vidtar klassanalysen som är något mer komplicerad 
emedan klasskategorin kan studeras ur flera perspektiv. Jag dröjer vid ut-
bildning, historia, politik och arbetsmarknad. Även klassanalysen inleds med 
ett kvantitativt avsnitt, varefter respektive lärobok analyseras i separata avsnitt. 

2.1 Presentation av läroböckerna 

2.1.1 Dikt och verklighet 
Läroboken Dikt och verklighet (Dv) är utgiven på Almqvist & Wiksells 
förlag 1996 och författad av Ingegerd Enström och Margareta Holmegaard. 
Den behandlar Sveriges moderna historia. Boken innehåller tretton kapitel 
på totalt 237 sidor med följande rubriker: 

 
Kap 1 Bönder, statare och andra lantarbetare 
Kap 2 Kolare, flottare och rallare 
Kap 3 Folkskolor, folkhögskolor – skolor åt folket 
Kap 4 Kyrka och religiös tro 
Kap 5 Emigranter och äventyrare 
Kap 6 Från land till stad 
Kap 7 Folkbildare, nykterister och socialister 
Kap 8 Samhällsklasser och klasskillnader 
Kap 9 Barnarbete och barnuppfostran 
Kap 10 Hemmafruar och yrkeskvinnor 
Kap 11 Konflikter och kriser 
Kap 12 Folkhemmet växer fram 
Kap 13 Cyklister, tältare och bandyspelare 

Rubrikerna speglar innehållet i kapitlen vilka generellt har starkt fokus på 
samhällsutvecklingen under det sena 1800-talet och första hälften av 1900-
talet. Men denna utvecklingshistoria pekar även fram mot det samtida 
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samhälle som bokens målgrupp befinner sig i. Utvecklingshistorien tar sin 
början i det agrara samhället, där en stor del av befolkningen levde i misär, 
och avslutas med ett kapitel om det urbana samhället, där människor fått 
reglerad arbetstid och lagstadgad semester. Kapitlen i Dikt och verklighet 
består av inledande primära texter, vilka sammanfattar de olika teman som 
berör det moderna Sveriges framväxt. En stor andel skönlitterära sekundära 
texter med ett berättande och personligt tilltal förankrar sedan de olika kapitlens 
teman genom att presentera några unika, fiktiva eller verklighetsförankrade, 
människoöden. De skönlitterära texterna är till övervägande del realistisk 
prosa, och arbetarförfattarna är särskilt väl representerade. Varje kapitel av-
slutas med sammanfattande diskussionsfrågor och uppgifter. Dikt och 
verklighet riktar sig i första hand till gymnasiets B-kurs i svenska som andra-
språk och är därmed den mest avancerade läroboken i denna studie vad 
gäller erforderliga förkunskaper. Enligt Libers produktutvecklingschef har 
Dikt och verklighet varit mycket långlivad och populär.234 

2.1.2 Nya Mål 3 
Nya Mål 3 (Nm3) är utgiven på Natur och Kultur 2001 och är författad av 
Harriet Risérius, Åke Sandahl och Sune Stjärnlöf. Läroboken är en reviderad 
upplaga av en tidigare lärobok från Natur och Kultur, nämligen Mål 3 (1988) 
som kom i sju tryckningar mellan 1988–1999. Nya Mål 3 har nyskrivna 
texter, och bildmaterialet är enligt förordet till stora delar utbytt. Enligt 
förlagsinformationen är Nya Mål 3 en första upplaga. Vi har här ett exempel 
på läroboksgenrens kontinuitet där läroböcker sägs ärva varandra.235 Nya Mål 
3 består av 266 sidor och är indelad i tio kapitel utan övergripande rubriker. 
Däremot finns ett stort antal underrubriker, närmare bestämt 107 stycken. 
Man kan ändå tala om huvudteman i respektive kapitel som med varierande 
grad av sammanhållning belyser en tidsperiod i den svenska historien. Nedan 
anges kapitlens huvudsakliga innehåll: 

 

Kap 1: Vikingar, 1700-tal, C M Bellman-Ulf Lundell 
Kap 2: Biblioteket, häxor, 1800-tal, Carl Jonas Love Almqvist 
Kap 3: Stockholm, August Strindberg och kärlek 
Kap 4: Svenska högtider och nordisk/svensk matkultur, Selma Lagerlöf 
Kap 5: Det här är Sverige, geografi, allemansrätt, Gustaf Fröding 
Kap 6: Vetenskap, uppfinnare, Hjalmar Söderberg 
Kap 7: Migration, Pär Lagerkvist 
Kap 8: Arbetarrörelsen, 1900-tal, Ivar Lo-Johansson 

                               
234 Marie Carlsson, e-postintervju, 2005.08.16. 
235 Staffan Selander, ”Pedagogiska texter och retorik”, Konsten att informera och övertyga. 
En antologi om pedagogik, text och retorik, red. Staffan Selander & Boel Englund 
(Stockholm, 1994), s. 46. 



 73

Kap 9: Invandrare, kulturkrockar, svenskhet, Nils Ferlin, Beate Grimsrud, 
Evert Taube 
Kap 10: Medier, film, barn, Astrid Lindgren 

Varje kapitel i Nya Mål 3 har dessutom ett avsnitt om språkfrågor. 
Övningsdialoger och ett mindre antal övningsuppgifter är insprängda i 
kapitlen. De kapitel som presenteras här ovan vittnar om att det historiska 
perspektivet spänner från vikingatid till samtid. Nedslag görs i den nationella 
historien, där tyngdpunkten ligger på bestämda fakta och enklare 
beskrivningar av händelseförlopp. De olika primära och sekundära texterna i 
respektive kapitel har inte någon given koppling till varandra utan kan, 
såsom i det första kapitlet, hoppa från en dialogövning om tidsbeställning 
hos Svensk Bilprovning till en berättelse om hur Tor återtog sin hammare 
Mjölner från jätten Trym. Skönlitterära texter är återkommande inslag i Nya 
Mål 3, och några centrala, svenska författarskap lyfts fram. Nya Mål 3 har 
även en medborgarfostrande tendens, vilket framgår av att företeelser och 
ämnen som allemansrätt, konsumentkunskap och mötesteknik behandlas. 
Boken riktar sig främst till den kommunala vuxenutbildningens svenska som 
andraspråk på en nivå efter sfi. 

2.1.3 På G 
På G (Pg) är publicerad på Bonnier Utbildning 2004 och författad av 
Kristina Asker och Sigrid Nordberg. Läroboken innehåller 291 sidor 
uppdelade i nio kapitel varav det första är ett kom-igång-kapitel. De 
resterande åtta kapitlen är tematiska och har följande rubriker: 
 

Kap 2: Att lära sig ett nytt språk 
Kap 3: Böckernas värld 
Kap 4: Kärlek 
Kap 5: Pengar 
Kap 6: Sagor och berättelser 
Kap 7: Barn och föräldrar 
Kap 8: Sverige 
Kap 9: Arbete 

Sju av dessa åtta teman visar lärobokens ambition att behandla ämnen som 
är universella. På G har ett stort antal texter av dokumentärt slag, t.ex. 
intervjuliknande texter där ett antal personer uttalar sig om hur det är att lära 
sig ett nytt språk, medan andra artiklar behandlar existerande personer i det 
svenska samhället. Skönlitterära texter av olika genrer ingår i samtliga 
temakapitel. Läroboken har en ansenlig mängd övningsuppgifter insprängda 
i kapitlen och varje kapitel avslutas med ett språkkunskapsavsnitt. På G är 
avsedd för den grundläggande vuxenutbildningen och är i detta urval den 
minst avancerade läroboken. 
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2.1.4 På tapeten 
På tapeten (Pt) är publicerad på Almqvist & Wiksell 2002 och författad av 
Torun Eckerbom och Eva Källsäter. Läroboken har inte någon bestämd 
målgrupp vad gäller nivå. I förordet sägs dock att den riktar sig till dem som 
kommit en bit på väg i svenska språket. Läroboken har 150 sidor och består 
av fem kapitel: 
 

Kap 1: Nytt liv – med ny teknik 
Kap 2: Den digitala revolutionen 
Kap 3: Vår tids ideal 
Kap 4: Pengar, pengar, pengar 
Kap 5: Kulturmöten 

Kapitlen innehåller såsom lärobokens titel anger olika debattämnen, vilka ofta 
presenteras utifrån ett internationellt perspektiv. Här belyses således inte svenska 
förhållanden i lika hög grad som i de övriga läroböckerna. Varje kapitel består 
av primära texter, där temat presenteras och en skönlitterär sekundär text som 
anknyter till temat. Kapitlen innehåller dessutom insprängda språkriktighets-
uppgifter, diskussionsfrågor och skrivuppgifter. Efter det femte och sista kapitlet 
följer övningsuppgifter anknutna till de fem kapitlen. 

2.1.5 Vi lär känna Sverige 
Läroboken Vi lär känna Sverige (VSv) är publicerad på Studentlitteratur 
1995 och är författad av Inger Jansson. Den avviker från de övriga genom att 
den består av en sammanhållen dialog som berättar om två svenska familjer 
och två italienska turister och deras förehavanden. Boken, som är indelad i 
åtta orubricerade kapitel, är avsedd för vuxna och används med fördel med 
en engelsktalande målgrupp, eftersom dialogerna parallellt är publicerade på 
engelska. Dialogerna kan alltså läsas på båda språken på samma sida. 
Läroboken bygger på en suggestopedisk metod och har prövats ut i 
undervisningen av gäststudenter vid Göteborgs universitet.236 Den är således 
i första hand avsedd för gäststudenter vid högskolor och universitet. 

Vi kan konstatera att läroböckerna är olika till sin karaktär vad gäller fokus 
på samtid och historia, andelen skönlitterära textavsnitt respektive 
övningsdialoger. Även den språkliga svårighetsgraden skiljer sig något i 
läroboksmaterialet. Dikt och verklighet, Nya mål 3 och På G har en mer 
konventionell uppläggning och ett mer konventionellt innehåll än På tapeten 
och Vi lär känna Sverige. På tapeten avviker något genom de universella 

                               
236 Suggestopedin utvecklades i Bulgarien på 1960- och 70-talen och bygger på en holistisk 
människosyn. Avspänd inlärningssituation och lekfullhet bidrar enligt suggestopedin till 
effektiv inlärning och ökad minnesförmåga. Jansson, 1995, s. 7. 
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teman den utgår ifrån och den relativt svaga kopplingen till det svenska 
samhället, medan Vi lär känna Sverige skiljer sig från de andra böckerna 
genom den sammanhållna fiktiva berättelsen i dialogform. Av läroböckerna 
är fyra explicit riktade till en vuxen målgrupp men även den femte, På 
tapeten passar vuxna genom sina universella debattämnen. Vi lär känna 
Sverige utgick ur förlagets läromedelsutbud i december 2003, medan de 
övriga fortfarande ingår i respektive förlags sortiment enligt en kontroll 
sommaren 2008.237 

2.2 Kvantitativ representation av kön och etnicitet i 
läroböckerna 
I detta avsnitt är ambitionen att utifrån kategorierna kön och etnicitet 
kvantitativt och kvalitativt belysa läroboksmaterialet utifrån parametrarna 
manlig/kvinnlig dominans samt etnisk heterogenitet/homogenitet i samhälls-
gestaltningen. Framställningar av kategorin kön inbegriper ideologiska 
ställningstaganden och är en viktig del i analysen av läroböckernas ideologi-
produktion. Framställningen av svensk jämställdhet är synnerligen intressant 
ur ett målgruppsperpektiv. 

Den inledande kvantitativa analysen görs utifrån huvudgrupperna fiktiva 
personers namn respektive historiska och nu levande personer. Dessa två 
huvudgrupper presenteras separat på grund av att de fiktiva personerna 
endast förekommer i de primära texterna och därmed står i direkt relation till 
läroboksförfattarna. De historiska och nu levande personerna relaterar till 
samhället och traditioner inom historieskrivning, vilket läroboksförfattaren 
inte rår över i lika hög grad. Kategorin kön baseras på dikotomierna 
maskulina respektive feminina personnamn och historiska och nu levande 
män och kvinnor, medan etnicitet-kategorin är något mer komplex. 
Kategorin gäller namnskick i förhållande till etnicitet, kultur och religion. 
Dikotomin rör förhållandet mellan det etniskt och kulturellt svenska i 
förhållande till andra etniciteter, kulturer och religioner. Kategoriseringen i 
etniciteter utifrån personnamn är problematisk och med nödvändighet 
generaliserande. Den berör frågan om vem som är, kan betraktas eller 
betraktar sig som tillhörande en viss etnicitet, religion eller kultur. De 
generaliseringar uppdelningen innebär är dock nödvändiga för att kunna visa 
kvantitativa förhållanden. Här bör också understrykas att läroboksmaterialet 
innehåller personbeskrivningar och namn som antyder etnisk, kulturell och 
religiös tillhörighet. Läroböckernas framställningar i sig kan dock svårligen 
ge uttryck åt samtidens komplexitet såsom en konstruktivistisk förståelse av 
etnicitetsbegreppet stipulerar.238 De fiktiva personerna definieras och 
                               
237 Gitte Gullstrand, e-postintervju, 2008.07.24. 
238 Hylland Eriksen, 1993, s. 20ff. 
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kategoriseras utifrån den information läroböckerna ger, medan de historiska 
och nu levande personerna definieras utifrån biografisk fakta.239 

2.2.1 De fiktiva personernas namn 
De fiktiva personerna i läroböckerna återfinns i dialoger och övningar samt i 
en del exempel på texttyper såsom brev. I de fem läroböckerna är det endast 
Vi lär känna Sverige som har en genomgående fiktiv berättelse, vilket annars 
är ett tämligen vanligt grepp i sva- och sfi-läroböcker.240 Fiktiva personer 
återfinns i relativt stor utsträckning i läroböckerna Nya Mål 3, På G och Vi 
lär känna Sverige men något mer sällan i På tapeten. I Dikt och verklighet 
saknas fiktiva personer helt i de primära texterna.  

Vad kan de fiktiva personernas namn egentligen berätta? Innehålls-
analysen har i detta fall ambitionen att belysa i vilken omfattning namnvalen 
speglar etnisk homogenitet eller heterogenitet samt hur könsfördelningen ser 
ut och hur könsfördelningen förhåller sig till etnicitet. Vad gäller etnicitet 
och personnamn delas dessa i två grupper, nämligen de som ingår i den 
etniskt svenska namnkulturen och de som har sitt ursprung i övriga 
namnkulturer. I vissa fall kan personnamn tillhöra flera kulturer som är fallet 
med de bibliska och framför allt de gammaltestamentliga namnen, vilka 
finns i tre världsreligioner. Bedömningen av denna typ av namn utgår ifrån 
textsammanhanget. De namn vilka ingår i den svenska namnkulturen har i 
många fall sitt ursprung i andra språk- och kulturområden men inkluderas 
ändå i den svenska namnkulturen på grund av det längre tidsperspektivet.241 
De ny-invandrade namnen kommer möjligtvis på sikt att inkluderas i den 
svenska namnkulturen precis som tidigare invandrade namnformer. Hur ser 
då fördelningen av personnamn ut i läroböckernas primära texter? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
239 De biografiska uppgifterna hämtas ur litterära översiktsverk och uppslagsverk el.dyl., 
genealogiska spörsmål ska här inte beröras.  
240 Se exempelvis Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf & Åke Viberg, Nya Mål 1 (Stockholm, 1997); 
Gerd Manne, Doris Lundh & Susanne Risberg, Vägen till Sverige. Textbok B (Malmö, 1995).  
241 Roland Otterbjörk, Svenska förnamn. Kortfattat namnlexikon (Stockholm, 1979).  
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Tabell 2. 

De fiktiva personernas könsfördelning, Antalet svensk-etniska namn (sv) och icke-
svensk-etniska namn (Isv). Relationen kön och etnicitet i respektive lärobok. 
Procentsatsen av det totala antalet i respektive lärobok anges i parentes.  

Läroböcker Dv Nm3 Pg Pt VSv 

Kön M F M F M F M F M F 

Antal - - 26 21(44) 26 26(50) 6 4(40) 18 6(25) 

Etnicitet Sv Isv Sv Isv Sv Isv Sv Isv Sv Isv 

Antal - - 45 2 (4) 32 20(38) 10 - 21 3(12) 

Kön/icke-
sv. 

M F M F M F M F M F 

Antal - - 2 -  10 10(19) - - 3(12) - 

Könsfördelningen i de fem läroböckerna visar i fyra fall manlig dominans. 
Läroboken På G har en jämn fördelning, medan Vi lär känna Sverige har en 
stark överrepresentation av manliga karaktärer. Vad gäller kategorin etnicitet 
är det viktigt att poängtera att uppställningen bygger på dikotomin svenskt 
kontra övrigt, vilket gör att nordiska och västerländska namn räknas som 
icke-svenska. Andelen icke-västerländska namn, exempelvis Ahmed och 
Vahideh, finns endast i På G, där de är starkt representerade. Etnicitets-
fördelningen i läroböckerna följer således samma mönster som könsför-
delningen, nämligen så att närmare 40 % av personnamnen i På G relaterar 
till icke-svenska och dessutom icke-västerländska etniciteter, medan de 
övriga läroböckerna endast har en svag eller ingen representation av andra 
etniciteter. Icke-västerländska fiktiva personer saknas där helt. Ett undantag 
från den västerländska dominansen finns möjligen i Nya mål 3, där en 
manlig karaktär med spanskt namn förekommer. Sammanslagningen av 
kategorierna kön och etnicitet visar en jämn fördelning av kvinnor och män 
med icke-svensk etnicitet i På G, medan de övriga böckerna osynliggör 
gruppen fiktiva kvinnliga personer av icke-svensk etnicitet.  

Utifrån ovanstående kvantitativa uppgifter framträder följande resultat. 
Läroboken På G uttrycker genom sin jämna könsfördelning en 
jämställdhetsagenda, vilken även omfattar de icke-svenska etniciteterna. I På 
G finner man även ett målgruppsperspektiv, då boken speglar ett etniskt 
heterogent samhälle genom den relativt höga andelen icke-västerländska 
namn. De övriga läroböckerna har en stark manlig dominans och ett etniskt 
svenskt, nationellt fokus. Det kvinnligt icke-västerländska är osynliggjort i 
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de tre läroböckerna Nya mål 3, På tapeten och Vi lär känna Sverige, vilket är 
ett uttryck för marginalisering och underordning. Läroboken Dikt och 
verklighet har inga fiktiva personer, varför den inte omfattas av denna 
jämförelse. I följande avsnitt presenteras en liknande kvantitativ genomgång 
av historiska och nu levande personer i läroboksmaterialet. 

2.2.2 Historiska och nu levande personer 
Denna huvudgrupp består av en mångfald olika personer, varav skönlitterära 
författare utgör den klart dominerande parten. Andra typer av personer är 
kungar och statsmän, politiker och vetenskapsmän. Läroboken På G avviker 
i detta avseende, då den innehåller en stor andel dokumentära inslag såsom 
intervjuer eller reportage om invandrare. I denna kvantitativa analys beaktas 
såväl de primära som de sekundära texterna. 

Tabell 3. 

De historiska och nu levande personernas könsfördelning, Antalet svensk-etniska 
personer (sv) och icke-svensk-etniska personer (Isv). Relationen kön och etnicitet i 
respektive lärobok. Procentsatsen av det totala antalet i respektive lärobok anges i 
parentes. 

Läroböcker Dv Nm3 Pg Pt VSv 

Kön M F M F M F M F M F 

Antal 53 17(24) 83 34(29) 75 53(42) 14 6(30) 10 1(1) 

Etnicitet Sv Isv Sv Isv Sv Isv Sv Isv Sv Isv 

Antal 59 11(16) 88 29(25) 91 37(29) 7 13(65) 7 4(35) 

Kön/icke-
sv. 

M F M F M F M F M F 

Antal 9 2(3) 18 11(9) 19 18(14) 9 4(20) 4  - 

I samtliga fem läroböcker är könsfördelningen ojämn, och männen 
dominerar. Läroboken På G har dock en relativt hög andel kvinnor, 42 %, 
vilket kan betraktas som jämställt.242 Den andra ytterligheten är Vi lär känna 
Sverige, där endast en kvinna finns representerad. De övriga läroböckerna 
har en tydlig dominans av män. Etnicitetskategorin bygger på dikotomin 

                               
242 Jämn könsfördelning innebär minst 40% av båda könen, enligt Prop 1987/88:105. Om 
jämställdhet inför 90-talet, här refererat genom Hjälmeskog, 2000, s. 60. 
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svensk och icke-svensk etnicitet. I Dikt och verklighet finns endast nordiska 
och västerländska personer representerade, och av de 29 personerna med 
icke-svensk etnicitet i Nya mål 3 är endast en av icke-västerländskt ursprung. 
I läroboken På G finns en större andel icke-västerländska personer 
representerade (10 %). På tapeten utmärker sig genom en majoritet av icke-
svenska personer, men av dessa är endast en av icke-västerländskt ursprung. 
De tre icke-svenska personerna i Vi lär känna Sverige är av västerländskt 
ursprung. 

Den slutsats man kan dra av denna kvantitativa genomgång är att samtliga 
läroböcker i varierande grad har eurocentriskt fokus. Det som ligger utanför 
den västerländska kultursfären marginaliseras. Marginaliseringen gäller i ännu 
högre grad icke-västerländska kvinnor. På G utgör ett undantag genom att en 
högre andel icke-västerländska personer är representerade. Men de icke-
västerländska personerna förekommer till övervägande del i dokumentära 
inslag där ”mannen på gatan” framträder. Därmed understryks ett starkt 
nationellt målgruppsperspektiv mer än ett internationaliserat kultur- och 
samhällsperspektiv. Den kvantitativa analysen visar även att de inhemska 
minoriteterna endast i begränsad grad ingår i läroboksmaterialet. 

Sammantaget framträder i den kvantitativa analysen i avsnitten 2.2.1 och 
2.2.2 två fenomen, nämligen en stark dominans av manliga personer och även 
ett svenskt nationellt och eurocentrisk fokus. Läroboken På G utgör här ett 
undantag. Den avviker starkt från det övriga läroboksmaterialet och har i 
kvantitativt hänseende en jämn könsfördelning och en påtaglig etnisk och 
kulturell heterogenitet. 

Den kvantitativa analysen har stora begränsningar. Exempelvis behöver 
en läroboks hypotetiska jämställdhetsagenda inte ge kvantitativa utslag, inte 
heller behöver en kvantitativt jämn könsfördelning innebära att läroboken 
har en uttalad jämställdhetsideologi. Det kvantitativa analysresultatet ska 
därför inte ses som ett slutgiltigt resultat. I följande avsnitt ska det relateras 
till en kvalitativ textanalys. 
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2.3 Kön och jämställdhet i läroböckerna 
I den kvalitativa analysen av kategorin kön studeras framställningen av kön, 
könsmönster och jämställdhet. Analysen av jämställdhetsfrågor utgår ifrån 
polariteten mellan en kvalitativ syn på jämställdhet, som vilar på en essentialistisk 
syn på kön, och en kvantitativ och strukturell syn på jämställdhet, som bygger på 
en konstruktivistisk syn på kön (se avsnitt 1.3.5). 

2.3.1 Dikt och verklighet 
Även om den kvantitativa analysen av kön ger intryck av att Dikt och verklighet 
upprätthåller en manlig hegemoni, har läroboken fokus på jämställdhetsfrågor. I 
det inledande kapitlet behandlas exempelvis det hårda kvinnoarbetet utifrån 
Ester Blenda Nordströms reportage ”En piga bland pigor”. I den sekundära 
texten ur Erik Johanssons självbiografi Pojken på landsvägen (1979) ställs ett 
efterkrigstida liberalt jämställdhetsideal mot ett förlegat nedvärderande av 
kvinnor i mellankrigstidens skola. Johansson berättar hur han en gång som 
folkskoleelev bestraffades genom att sättas bredvid en flicka, likt vid en 
skampåle. ”Hur kunde en flicka bli så nedvärderad, det har jag tänkt över 
många gånger som vuxen. Här på [folkhög]skolan möttes äntligen flickor och 
pojkar som – kamrater.”243 Utdraget ur Moa Martinsons Kyrkbröllop skildrar 
en arbetarkvinnas hårda liv, vilket ställs mot den icke ansvarstagande mannen. 
Här framträder även moderniseringen av den husliga sfären som en 
kvinnofråga.244 

Kapitel 10 ”Hemmafruar och yrkeskvinnor” inleds med en historisk 
genomgång av äktenskap och parförhållanden i det svenska samhället. Dels 
beskrivs kyrkans stora inflytande, dels skildras hur man inom borgarklassen 
förväntades gifta sig inom det egna ståndet eller klassen. Så kallade 
stockholmsäktenskap beskrivs som en urban modernitet i början av 1900-
talet, där ett par lever tillsammans utan att vara gifta. Även pojkarnas 
respektive flickornas olika villkor vad gäller sexuella erfarenheter före 
äktenskapet tas upp, och i ett separat avsnitt ”’Oäkta’ barn och barn-
begränsning” beskrivs framväxten av RFSU. I avsnittet om kvinnorörelsen 
och jämställdheten behandlas huvudsakligen den allmänna rösträtten, 
löneskillnaderna och utbildningen. Läroboken anger tretton viktiga årtal i 
kampen för jämställdhet, där man utgår ifrån den formella juridiska sidan av 
jämställdhetsarbetet. Den svenska kvinnorörelsen ses som ett borgerligt 
fenomen och portalfigurerna Fredrika Bremer, Elise Ottosen-Jensen och Elin 
Wägner presenteras. I detta kapitel framställs Karin Boye och Edith 
Södergran som ”två kända kvinnliga författare” som skildrar ”den moderna 
kvinnans situation”.245 Dessa författare inlemmas i kvinnorörelsen och 
                               
243 Enström & Holmegaard, 1996, s. 59. 
244 Ibid., s. 104. 
245 Ibid., s. 164. 
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framställs främst som kvinnoförfattare, vilket i viss mån förringar deras 
betydelse för den svenska litteraturhistorien i stort. 

I det historiska perspektiv på det svenska samhället som anläggs i Dikt 
och verklighet belyses genussystemets dikotomier och hierarkier. Dagens 
framgångar för ett jämställt samhälle ska följaktligen inte tas förgivna utan 
förstås som sprungna ur en kamp mot ett könssegregerat och mansdominerat 
samhälle.246 Lärobokens syn på jämställdhet framträder i de sammanfattande 
uppgifter som avslutar kapitlet om hemmafruar och yrkeskvinnor. 

 
Dikt och verklighet, 1996, s. 188. 

I ovanstående diskussionsuppgift har ordvalen ”alla i Sverige” ett brett 
målgruppsperspektiv och begränsas inte till de etniskt svenska pojkarna och 
flickorna utan omfattar verkligen alla i Sverige. Att dessutom alla måste 
försörja sig själva genom yrkesarbete, understryker att en traditionell 
familjestruktur med könsbundna domäner, eller för den delen andra 
alternativa försörjnings- och familjekonstellationer, inte tycks möjliga enligt 
lärobokens framställning av det svenska samhället. I den andra meningen i 
utdraget ovan betonas skillnaderna genom formuleringen ”fortfarande 
skillnader”, vilket tyder på att genussystemets dikotomier är negativa och 
bör motverkas så att de med tiden kan upphöra. De frågor som riktas till 
målgruppen handlar om att undersöka könsrelaterade strukturer i skolan. 
Frågorna fångar upp genussystemets dikotomier och rimligen även dess 
hierarkier. I den andra uppgiften ställs dagens svenska jämställdhet under 

                               
246 FN:s Human Development Index, där bland annat jämställdheten är en parameter, Torleif 
Petterssson & Yilmaz Ezmer, Vilka är annorlunda? Om invandrares möte med svensk kultur 
(Norrköping, 2005), s.19. 
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lupp. Målgruppen ska diskutera utifrån nyckelorden utbildning, yrkesval, 
löner, status, barn, äktenskap, självständighet och hemarbete. Även i kapitlet 
om urbaniseringen betonas en kvantitativ jämställdhetssyn. Målgruppen ska 
göra studiebesök och bl.a. ta reda på andelen kvinnor/män.247 

Sammantaget belyser Dikt och verklighet strukturella könsskillnader och 
betonar kvantitativ jämställdhet. Läroboken behandlar kampen mot 
genussystemets dikotomier och hierarkier. Att dikotomierna ses som 
negativa vittnar om ett i grunden konstruktivistiskt perspektiv på kön, vilket 
är kännetecknande för socialdemokratins och i vidare bemärkelse 
vänsterblockets jämställdhetspolitik.248 Lärobokens jämställdhetsagenda är 
en komponent i den totala ideologiproduktionen. I ett målgruppsperspektiv 
har framställningen av kön och jämställdhet assimilerande tendenser, vilket 
innebär att bevarandet av en starkt könssegregerad ursprungskultur i det 
svenska samhället inte är önskvärt (se även avsnitt 2.4.1 om etnicitet). 

2.3.2 Nya mål 3 
I den kvantitativa genomgången av Nya mål 3 kan man se att de fiktiva 
personerna är jämställda med 44 % kvinnliga namn. Men bland de historiska 
och nu levande personerna är den manliga dominansen stark. Läroboken 
behandlar inte jämställdhet och könsmönster i något sammanhållet avsnitt. 
Jämställdhetsrelaterade frågor berörs i viss mån och det förekommer 
gestaltningar av förändrade i könsmönster. Genussystemets dikotomier 
upprätthålls exempelvis genom att de fiktiva personernas yrkesroller och 
agerande följer traditionella könsmönster. Ett dikotomiupprätthållande 
exempel finns i avsnittet om brevgenren. I de pseudoautentiska texterna som 
ska exemplifiera enkla meddelanden mellan hem och skola och privata brev 
är det kvinnliga avsändare och mottagare, medan både avsändare och 
mottagare i det formella brevet till skattemyndigheten är män.249 

I bokens rätt omfångsrika historiska innehåll har jämställdhetsfrågan 
marginaliserats. Ett kort avsnitt om det svenska 1800-talet avslutas dock med 
meningen ”Kvinnorna fick en bättre ställning.”250 I vilka avseenden, varför 
och hur denna förändring gick till nämns inte, vilket gör konstaterandet 
intetsägande. I ett avsnitt om hur svenska middagsvanor förändrats över tre 
generationer beskrivs en utveckling mot ett hushåll där genussystemets 
dikotomier försvagats. Att mannen successivt har trätt in i den traditionellt 
sett kvinnliga sfären illustreras i denna läroboksversion av att han gått några 
matlagningskurser. Därigenom belyses kön ur ett kompetensperspektiv, 
vilket tyder på en ytlig syn på förändringen av könsmönster. Det räcker 

                               
247 Enström & Holmegaard, 1996, s. 114. 
248 Regeringens skrivelse 2002/03:140, s. 5; Dahlerup, 2004, se även avsnitt 1.3.5. 
249 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 20, 120f. 
250 Ibid., s. 55. 
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uppenbarligen med en studiecirkel för att en förändring ska kunna ske.251 
Kompetensperspektivet återkommer i ett utdrag ur Liza Marklunds 
Sprängaren från 1998. Där förmedlas de konflikter som kan uppstå då 
könsmönster kommer i gungning. Det handlar om den övertidsarbetande 
kvinnan som har dåligt samvete och mannen som är hemma, men som inte 
lyckas ta hand om vare sig barn eller hushåll. ”Annika kände hur hon blev 
arg. Fan att hon inte kunde åka till jobbet utan att rutiner rubbades och saker 
förstördes.”252 Avslutningsvis ställs frågor till målgruppen om jämställdhet. 
De handlar dels om huruvida fadern tycker att det är bra att modern arbetar 
så mycket, dels om män har mindre respekt för kvinnliga chefer än för 
manliga. Besvaras frågorna enbart utifrån lärobokens romanutdrag blir 
svaren dikotomiupprätthållande, eftersom de förändrade könsmönstren 
framställs i negativ dager. Detta betyder att könsmönster är i fokus, men de 
framställs på ett mycket problematiskt sätt, där mannens kompetens i den 
traditionellt kvinnliga hemdomänen ifrågasätts. Också kvinnans position 
som chef över män ifrågasätts. 

Även i uttalsövningen och dialogen ”Vem arbetar mest” framträder ett 
kompetensperspektiv. Två föräldrar grälar om arbetsfördelningen i hemmet 
och om de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 

                               
251 Berättelser om kursaktiviteter har varit ett vanligt inslag i sfi-läroböcker under 1970- och 
1980-talen. Dessa inslag ingår i en disciplinering av tillvaron i Sverige, se Carlson, 2002, s. 89. 
252 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 169. 
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Nya mål 3, 2001, s. 211. 

Den här fiktiva familjen lever synbarligen med en starkt etablerad dikotomi 
med vitt skilda domäner för vem som gör vad. Mannens förmåga att åta sig 
tvätten kan ifrågasättas, eftersom han inte ens känner till var tvättmedlet 
förvaras. De strukturella löneskillnaderna som nämns i dialogen behandlas 
inte vidare vare sig i texten eller i läroboken som helhet, varför 
kompetensperspektivet framträder starkare. 

I det korta avsnittet om svenskt 1900-tal beskrivs arbetarrörelsens och 
socialdemokratins uppkomst och senare dominans i svensk politik. Men 
rösträttsfrågan nämns inte alls. Kvinnornas intåg på arbetsmarknaden 
förklaras genom den ökade exporten efter andra världskriget. Det var på 
grund härav som reformer och utbyggnad av barnomsorgen genomdrevs. I 
bildtexten till ett fotografi av en man med barn kan vi läsa: ”Numera är det 
vanligt att också papporna lämnar och hämtar barnen på dagis.”253 Dagens 

                               
253 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 212–215. 
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förändrade könsmönster är således, enligt Nya mål 3, inte ett resultat av en 
underifrån kommande kamp för rättvisa och jämställdhet utan en konsekvens 
av konjunkturer och förhållanden på arbetsmarknaden. I de historiska 
avsnitten osynliggörs både de formella aspekterna av jämställdheten och den 
opinionsbildning för jämställdhet som drivits av folkrörelser och enskilda 
opinionsbildare. Detta ger läroboken en konservativ prägel. 

Sammanfattningsvis är lärobokens behandling av kategorin kön och 
jämställdhet inte entydig. Vissa inslag kan tydas som konstruktivistiska, 
exempelvis då det gäller mannens inträde i köksdomänen, och då 
formuleringen om mannens barnhämtning betonar att detta numera är 
vanligt. Det starka kompetensperspektivet och de könsskillnader som 
framställs beskrivs dock inte som konstruktioner utan står okommenterade. 
Könen har delvis olika kompetenser och domäner, vilket förstärks av 
utdraget ur Sprängaren, där problemen med förändrade könsmönster 
beskrivs. Om läroboken överhuvudtaget talar för jämställdhet handlar det 
mer om att uppvärdera det som är underordnat snarare än att förespråka ett 
jämställt tillstånd, där genussystemets dikotomier upplöses. De strukturella 
orättvisorna kan tillrättaläggas genom en komplementär jämställdhet, där 
genussystemets dikotomi upprätthålls men omvärderas. Detta förhållande 
tyder på att läroboken har en essentialistisk tendens i framställningen av kön, 
även om den inte är entydig. Essentialismen återfinns främst hos 
konservativa krafter i samhället.254 

2.3.3 På G 
Läroboken På G uppvisar i den kvantitativa genomgången en jämn 
könsfördelning både vad gäller de fiktiva och de nu levande och historiska 
personerna. Att könsfördelningen av fiktiva personer är jämn talar för att 
boken som sådan torde ha ett uttalat jämställdhetsperspektiv. 

I kapitlet ”Böckernas värld” finns ett personporträtt av den 
socialdemokratiska politikern Nalin Pekgul, där det också nämns att hon är 
ordförande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Hennes integration i 
det svenska samhället framställs som förebildlig. Porträttet behandlas 
utförligare i avsnittet om etnicitet (se 2.4.3). 

I det tema som rubriceras ”Kärlek” beskrivs den svenska sekulära och 
liberala synen på äktenskap, nämligen att svenskar ofta lever i parrelationer 
utan att vara gifta. När svensken väl gifter sig är det på grund av romantiska 
skäl och för att visa att förhållandet är seriöst, inte på grund av ekonomiska 
skäl eller för barnens skull.255 Budskapet här relaterar till den svenska 
jämställdheten och individualismen, eftersom de svenska äktenskapen bygger 

                               
254 Gemzöe, 2002, s. 49ff; Dahlerup, 2004. 
255 Asker & Nordberg, 2004, s. 93–94. De statistiska uppgifterna i läroboken bygger på en 
enkätundersökning gjord av Centrum för kvinnoforskning samt ett diagram från SCB. 
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på båda parternas individuella känslor och beslut och inte är ett uttryck för 
kulturella och religiösa normer.256 

I kapitlet ”Barn och föräldrar” är jämställdhetsfrågorna mycket tydligt 
framskrivna. Exempelvis ingår två sekundära texter där budskapet och 
förväntningarna på målgruppen är uttalat. I den första texten ”En riktig 
pappa fixar allt” ur Tidningen Barn presenteras femteklassares uppfattningar 
om hur en bra pappa ska vara.257 Det pappaideal som framträder är delvis 
traditionellt. Händighet och handlingsförmåga är viktiga kriterier men även 
ett manligt beteende som bryter mot de traditionella könsmönstren finns. 
Exempelvis framkommer att fadern ska delta i hushållsarbetet och ta hand 
om barn. ”Han är varm och mjuk och mild, och han bestämmer inte mycket 
för mycket [sic].”258 Den andra sekundära texten är ”Det gäller för männen 
att ta för sig” ur Vi föräldrar. Artikeln består dels av en kort intervju med en 
föräldraledig manlig lärare, dels av tio punkter där argument för 
pappaledighet anförs. De tio punkterna innebär att både den könsrelaterade 
dikotomin och hierarkin motverkas. Detta sker genom att texten visar de 
sociala och känslomässiga fördelar som ett inträde i den traditionellt 
kvinnliga domänen har. Rimligtvis innebär detta att det finns ett värde i att 
kvinnan ges samma karriärmöjligheter som männen, även om detta inte 
nämns i texten. 

På G har visserligen en uttalad jämställdhetsagenda, men trots det 
upprätthålls bilden av etablerade könsmönster. I kapitlet ”Pengar” finns två 
personporträtt, dels av en ensamstående fyrabarnsmor som jobbar deltid 
inom omsorgen, dels av en manlig mångmiljonär och entreprenör från 
Norrland. Berättelsen om den ensamstående kvinnan är rubricerad ”Leva 
billigt – en livsstil” och handlar om vardagsknep för att få det att gå ihop 
ekonomiskt. Berättelsen om den manliga miljonären ”Kangos kung” skildrar 
hur en tidigare arbetslös man vinner på lotto och nu är värme-
pumpsentreprenör. Här framträder ett tydligt könsmönster, kvinnlig 
låginkomsttagare kontra manlig miljonär, vilket återspeglar genusordningen 
och den manliga hegemonin.259 

I kapitlet ”Arbete” finns två personporträtt av två invandrares väg till eget 
arbete i Sverige. Det första presenterar en kvinna från Sri Lanka som 
genomgått Grundvux och sedan fått arbete som barnskötare på en förskola. 
Det andra porträttet rör en manlig invandrare som också genomgått 
Grundvux. Han arbetar som busschaufför. Dessa båda yrkeskategorier 
reproducerar i relation till kön stereotypa uppfattningar om kvinnliga och 

                               
256 Angående den svenska individualismen, se Henrik Berggren & Lars Trägårdh, Är svensken 
människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (Stockholm, 2006), kapitel 2, 13. 
257 Undersökningen är gjord i Sunnersta skola som ligger i ett välbärgat villaområde i 
Uppsala, vilket betyder att eleverna i undersökningen till övervägande del ger uttryck åt 
medelklass- och etniskt svenska värderingar. Se Molina, 1997, s. 132f, 137–142. 
258 Asker & Nordberg, 2004, s. 194. 
259 Connell, 1996, kapitel 3. 
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manliga yrkeskategorier och speglar tillika statistiska fakta.260 Person-
porträtten är intressanta ur ett klassperspektiv (se avsnitt 2.5.4). 

Sammantaget innehåller På G en tydligt framskriven jämställdhets-
ideologi med fokus på äktenskap och föräldraroll. Jämställdheten är baserad 
på likhetstanken och bottnar i ett konstruktivistiskt könsperspektiv, vilket 
anknyter till vänsterblockets jämställdhetspolitik.261 Karriär, yrkesval och 
ekonomiska förhållanden behandlas däremot inte ur ett jämställdhets-
perspektiv, och läroboken motverkar således inte etablerade könsmönster, 
utan speglar snarare statistiska fakta. 

2.3.4 På tapeten 
På tapeten avviker från de övriga läroböckerna, eftersom bokens kapitel 
utgår ifrån debattämnen. Vissa av dessa berör direkt köns- och 
jämställdhetsrelaterade frågor såsom rätten till barn och utseendefixering. 
Det första kapitlet ”Nytt liv – med ny teknik” inleds med en text om en 60-
årig kvinna som låtit sig befruktas på konstgjord väg och lyckats få barn. I 
diskussionsuppgiften relateras detta direkt till föreställningar om kön: ”Att 
en man blir pappa vid 60 års ålder reagerar inte många på. Varför är det så 
märkligt att en kvinna vill bli mamma vid 60 års ålder? Vem och vad ska 
bestämma när man är för gammal att bli förälder?”262 I den följande texten 
behandlas olika slag av konstgjord befruktning och de etiska dilemman som 
förknippas med de olika metoderna. Här framstår inte Sverige som det mest 
liberala landet, eftersom Sverige till skillnad från vissa andra länder inte 
tillåter insemination av ensamstående kvinnor. De frågor som ställs i kapitlet 
är av etisk karaktär och berör människans manipulation av naturen. De två 
inledande texterna behandlar mer specifikt familj och jämställdhet, eftersom 
de väger skäl för och emot äggdonation. Här ställs även frågor till 
målgruppen angående föreställningar om ålder och föräldraskap samt 
konstgjord befruktning. Läroboken presenterar debattämnet på ett till synes 
opartiskt sätt. De frågor som ställs har inga givna svar i relation till 
lärobokstexterna, vilket innebär att de är öppna. Avsnittet om konstgjord 

                               
260 Könsfördelningen bland kommunalt anställda busschaufförer är till 94 % män, SOU 
2005:109, s. 168. Enligt Högskoleverkets statistiska analys var 89 % av studenterna inom 
lärarutbildningen med inriktning mot förskola och förskoleklass kvinnor, Anders Wiberg, 
Statistisk analys 2006. www.hsv.se. 2008.04.17. Den ensamstående modern med arbete inom 
offentlig sektor tillhör det svenska samhällets mest utsatta grupper. Hon har förlorat mest i 
levnadsstandard under 1990-talet, SOU 2001:79, s. 66f. I diskussioner av begreppet 
underklass utpekas ensamstående mödrar som en av kategorierna som utmärker underklassen, 
se exempelvis David J. Smith, ”Defining the Underclass”, Understanding the Underclass, red. 
David J. Smith (London, 1992), s. 7; Bauman, 1999, s. 97ff. 
261 Regeringens skrivelse 2002/03:140, s. 5; Dahlerup, 2004. 
262 Eckerbom & Källsäter, 2002, s. 3. 
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befruktning anknyter dock till radikalfeministiska tankar om reproduktionens 
betydelse för kvinnans underordning. I detta perspektiv är allting som frigör 
kvinnan från det biologiska ett steg mot jämställdhet och kvinnlig 
frigörelse.263 Genom de öppna frågorna kan därmed feministiska aspekter på 
reproduktionsfrågan aktualiseras, men frågorna anknyter även till 
homosexuellas reproduktionsmöjligheter. Dessa teman tas dock inte explicit 
upp i läroboken. 

I kapitlet ”Den digitala revolutionen” reproduceras traditionella köns-
mönster. Kvinnors användande av datorer och annan digital teknik 
förknippas där med hushåll och kärlek, medan männen framställs som aktiva 
i utvecklandet av tekniken både som uppfinnare och hackare. Uttryck för 
könsdikotomin återkommer i de pseudoautentiska kontaktannonserna. Det är 
endast de manliga annonsörerna som anger yrke, medan de kvinnliga främst 
beskriver utseende och karaktär samt vad de förväntar sig av motparten. I en 
uppgift i anslutning till texten uppmanas målgruppen att skriva egna 
kontaktannonser, rimligtvis med lärobokens annonser som mall (se även 
avsnitt 2.4.4). Mot texterna om kärlek på nätet ställs en pseudoautentisk 
tidningsnotis om kopplingen mellan chattande och sexbrott. Där beskrivs hur 
en 45-årig man utnyttjar en ung flicka efter chatkontakter. Diskussions-
uppgiften arbetar med ett kontrastivt perspektiv, där Sverige ska jämföras 
med USA i fråga om brottsprovokation, samtidigt som underlaget för denna 
diskussion handlar om sexuella övergrepp, ett tema som lämnar få oberörda. 

Utseendefixeringen beskrivs dels i en text om en man som arbetar som 
stuntman, dels i en text om skönhetsoperationer som till övervägande del 
relaterar till kvinnlig skönhet. Artikeln om stuntmannen kontrasteras med en 
kort artikel om anabola stereoider, och kapitlet innehåller även ett referat om 
affischsabotage. 

                               
263 Reproduktionen av människosläktet ses som en börda för kvinnor. De tekniska 
uppfinningarna, bl.a. preventivmedel och den utopiska konstgjorda livmodern ses som lösning 
på problemet. Se Firestone, 1970, s. 233f. 
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På tapeten, 2002, s. 56. Foto: Hanna Eriksson/Västerbottenkuriren Scanpix. 

Referatet om affischsabotaget kan läsas som en kontrast till kapitlets övriga 
texter, där skönhetsidealen framställs mindre kritiskt. Diskussionsuppgiften 
ställer frågan om det är rätt att ”klistra över reklamaffischer?”264 Läroboken 
öppnar sålunda för en diskussion om civil olydnad och om medborgarens 
potentiella moraliska rätt att begå lagbrott. Kvinnoförtrycket hamnar däremot i 
bakgrunden. Kapitlet om vår tids skönhetsideal vittnar till viss del om en 
konstruktivistisk syn på kön. Genom träning, hormonpreparat och skönhets-
operationer kan vi förändra vår kropp, men samtidigt befäster fram-
ställningen könsstereotypa utseenden både i text och bild, vilket inte 
motsäger en essentialistisk syn på kön. 

                               
264 Eckerbom & Källsäter, 2002, s. 56. 
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De fiktiva personerna i denna bok är få till antalet och har en relativt jämn 
könsfördelning, nämligen 6 manliga och 4 kvinnliga namn. De övnings-
uppgifter där de fiktiva personerna ingår är relativt informationsfattiga, 
varför de inte analyseras vidare här. Bland de historiska och nu levande 
personerna är könsfördelningen ojämn med en 70 % dominans av män. På 
tapeten har ingen uttalad jämställdhetsagenda, och den reproducerar flera 
könsrelaterade dikotomier och hierarkier. Läroboken har däremot flera 
kontrasterande och kritiska inlägg, vilka ifrågasätter fenomen och rådande 
strukturer i samhället, varför den inte kan betraktas som konservativ. Det går 
inte att urskilja något uttalat essentialistiskt eller konstruktivistiskt ställnings-
tagande, men en viss konstruktivistisk tendens finns. Inslaget om feministisk 
aktivism är en del i lärobokens generellt samhällskritiska tendens. 

2.3.5 Vi lär känna Sverige 
Läroboken Vi lär känna Sverige består som nämnts av en berättelse om två 
familjer och två italienska turister på besök i Sverige. Persongalleriet har en 
stark överrepresentation av män 74 %, och bland de nio nu levande och 
historiska personer som nämns i berättelsen är endast en kvinna. Trots denna 
kvantitativa underordning av kvinnor finns flera avsnitt där könsmönster 
behandlas. Jämställdhetsfrågan tas upp redan inledningsvis i en dialog som 
utspelar sig på en restaurang. Där diskuterar två kvinnor med en manlig 
författare om dennes nya teaterpjäs med jämställdhetstema. Den ena 
kvinnan, Lena, ifrågasätter författarens skildring av den moderna starka 
kvinnan som både gör karriär och sköter hemmet samtidigt som hon är 
gudomligt vacker. Författaren Dicks kvinnodyrkan ställs mot den tuffa 
verklighet Lena säger sig ha upplevt som medicinstuderande med småbarn.265 
Härmed ifrågasätts författarens feministiska tematik. 

I avsnittet ”I bilen” skjutsar Eva sin dotter, skådespelerskan Bella och 
Dick hem. Under färden råkar de ut för en punktering. Det är Eva som byter 
hjul och avvisar Dicks hjälperbjudande, vilket understryker att kompetens 
och styrka inte är bundet till kön. Han känner sig överflödig varpå Bella 
replikerar att han kan tanka bilen. Dick svarar: ”Jag har inte tankat någon bil 
på länge. Hur bär man sig åt?”266 Här framställs således mannen som 
kvinnodyrkande men tekniskt inkompetent, vilket problematiserar 
manligheten i förhållande till en stark och självsäker kvinnlighet. Episoden 
visar hur de förändrade könsmönstren påverkat manligheten som framstår 
som osäker.267 

                               
265 Jansson, 1995, s. 22f, 26. 
266 Ibid., s. 38. 
267 Här relaterar jag till den mansforskning som vuxit fram som en följd av feminismens kritik 
av manssamhället och som visar på manlighetskonstruktionens komplexitet i kontrast till mer 
traditionella manlighetsideal. Se exempelvis Rädd att falla. Studier i manlighet, red. Claes 
Ekenstam m.fl. (Stockholm, 1998); Connell, 1996. 
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Avsnittet ”Provfilmning” är en berättelse i berättelsen och handlar om 
författaren Dicks pjäs som ska filmatiseras. Den skildrar förändrade 
könsmönster där kvinnan gör karriär medan mannen sköter hushåll och barn. 
Den könsneutrala synen på kompetens sätts därmed i fokus utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv. Denna berättelse i berättelsen korresponderar 
med Lenas familj, där båda är läkare och där kvinnan nu kan ta igen det hon 
fick uppoffra under småbarnsåren.268 

Sammantaget ser vi i läroboken flera exempel på förändrade könsmönster. 
Här finns alltså en uttalad jämställdhetsagenda som utgår ifrån att 
genussystemets traditionella dikotomier ska motverkas. Skillnader mellan 
könen har inte någon grund i exempelvis könsspecifik kompetens utan 
bygger på sociala och kulturella konstruktioner. Även om läroboken har 
individfokus belyser de fiktiva karaktärerna i vissa fall mer strukturella 
könsskillnader i samhället, vilket anknyter till ett kvantitativt jämställdhets-
perspektiv. På det individuella planet är betoningen på konstruktivismen 
stark. I synnerhet kvinnorna framstår som starka och självständiga, medan 
männen porträtteras på ett något mer problematiserande sätt. Det innebär att 
den traditionella manligheten ifrågasätts, men också att manligheten inte 
tilldelas någon ny identitet utan framstår som osäker. På ett symboliskt plan 
överordnas kvinnan därmed, och läroboken kan således förstås som en 
feministisk text. 

2.3.6 Ideologianalys av temat kön och jämställdhet 

Genom analyserna av kön och jämställdhet har två ideologiska motpoler 
kunnat utkristalliseras i de fem läroböckerna. Ytterligheterna utgörs av tre 
läroböcker med en manifest jämställdhetsagenda baserad på ett 
konstruktivistiskt grundantagande, och en lärobok som har konservativa 
drag, saknar tydlig jämställdhetsagenda och visar essentialistiska tendenser i 
synen på kön. En av läroböckerna saknar en entydig jämställdhetsagenda och 
visar inte heller några entydiga konstruktivistiska eller essentialistiska 
ställningstaganden, varför den hamnar mellan ytterlighetspositionerna. 

Till de böcker som har en manifest jämställdhetsagenda hör Dikt och 
verklighet, På G och Vi lär känna Sverige. Det som förenar dessa tre i övrigt 
disparata läroböcker är att deras perspektiv på kön och jämställdhet vilar på 
en konstruktivistisk grund. Läroböckerna tar i varierande grad och tydlighet 
strid med genussystemets dikotomier och hierarkier. Skillnader framställs 
som något negativt och läroböckerna har en tydligt framskriven likhetstanke. 
Det konstruktivistiska perspektivet på kön, anknytningen till teorin om 
genussystemet eller könsmaktsordningen och den kvantitativa jämställdhets-
synen ligger nära den socialdemokratiska jämställdhetspolitiken under den 
                               
268 Jansson, 1995, s. 22f, 104ff. 
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för denna avhandling aktuella perioden 1995-2005. T.ex. har rapporten från 
Svenska Kommunförbundet Visst görs vi olika från 1998 ett utpräglat 
konstruktivistiskt perspektiv.269 Valet av titel är ett svar på den borgerliga 
regeringens skrifter Visst är vi olika och Vi är alla olika, vilka kom ut några 
år tidigare. Här är verben i titlarna belysande. Borgerlighetens är står för det 
essentiella icke-förhandlingsbara, medan kommunförbundets görs signalerar 
förhandlingsbarhet och konstruktivism. Även skolans jämställdhetsarbete 
präglades av ett konstruktivistiskt förhållningssätt till kön under perioden 
1995–2005, vilket i viss mån framkommer i läroplanen Lpo 94. Där står 
bl.a.: ”att de krav och förväntningar som ställs på dem [eleverna], bidrar till 
att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 
har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (mina 
kursiveringar).270 Läroplanen från 1994 stadfästes som bekant av den 
borgerliga regeringen (1991–1994), men läroplanerna är produkter av 
politiska kompromisser och en samhällelig konsensusanda. Läroplanerna 
kan därmed förstås som ett uttryck för den dominerande ideologin.271  

Min analys gör gällande att formuleringen bidrar till att forma är ett 
uttryck för en kompromiss mellan konstruktivism och essentialism. Om 
exempelvis uttrycket bidrar till att forma hade ersatts med presensformen 
formar skulle formuleringen innebära ett exkluderande konstruktivistiskt 
ställningstagande. Formuleringen motverka traditionella könsmönster kan 
inte heller förstås som ett uttryck för konservativ ideologi utan torde snarast 
ha tillkommit som en följd av liberala och socialdemokratiska påtryckningar. 
Ovan citerade avsnitt i Lpo 94 är till sin innebörd identiskt med den av den 
socialdemokratiska regeringen stadfästa läroplanen för förskolan Lpfö 98, vilket 
illustrerar konsensusaspekten i dessa dokument.272 Den socialdemokratiska 
utbildningspolitikens konstruktivistiska grundantaganden framkommer dock 
tydligare i andra dokument efter regeringsskiftet 1994. Den nytillträdda 
socialdemokratiska regeringens proposition Jämställdhet mellan kvinnor och 
män inom utbildningsområdet har inte ett entydigt konstruktivistiskt 
perspektiv på kön. Man talar där om skillnader såväl utifrån könstillhörighet 
som utifrån sociala och kulturella faktorer. Däremot innehåller propositionen 
ett kvantitativt perspektiv på jämställdhet, genom att man förespråkar positiv 

                               
269 Anna-Marie Sandqvist, Visst görs vi olika! Jämställda barn – hur skulle det se ut? En 
rapport från programberedningen Kommunerna och jämställdheten om jämställdhet i skola 
och barnomsorg (Stockholm, 1998), kapitel 2. 
270 Skolverket, Lpo 94, Lpf 94 (Stockholm, 1994), s. 6. I Lpf 94, som gäller för 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen, är avsnittet ”En likvärdig utbildning” nedkortat och 
innehåller endast formuleringarna att skolan ska främja ”kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter […] utan fördomar om vad som är manligt eller kvinnligt.” Skolverket, Lpo 94, 
Lpf 94, s. 24. 
271 Englund, 2005, s. 131, 152f. 
272 Skolverket, Lpfö 98, s. 8. 
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särbehandling (könskvotering) inom akademiens högsta skikt.273 I 
Genusperspektiv på förskola, skola och utbildning, en rapport som har sitt 
ursprung i ett av de projekt som finansierats av den socialdemokratiska 
regeringens jämställdhetsdelegation, slås det fast att: 

relationen mellan könen, liksom flickors och pojkars beteenden, egenskaper, 
sysslor etc inte är biologiskt givna utan socialt och historiskt konstruerade. 
Hur vi utformar vår kvinnlighet respektive manlighet är resultatet av en social 
anpassning och en konstruktion i relation till de omgivande sociala 
villkoren.274 

Rapporten exkluderar således alla biologiska skillnader och tar senare även 
ställning i den vetenskapliga konflikten kön/genus, essentialism/ 
konstruktivism i formuleringen: ”En riktning inom forskningen framhåller 
också att då skillnaderna mellan individerna är större än mellan könen, bör 
kön som indelningsgrund inte användas.”275 Rapporten, som i övrigt 
använder källhänvisningar, refererar inte till vilken forskning det här gäller. 
Också i boken Flickor, pojkar och pedagoger från 2003 behandlas 
könsskillnaderna enbart utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, och de 
eventuella biologiska skillnaderna mellan könen beaktas inte alls.276 
Officiellt tog den socialdemokratiska regeringen definitivt ställning i 
genusfrågan 2002, då man formulerade sin jämställdhetspolitik utifrån 
följande premisser: 

Trots en lång historia av aktivt jämställdhetsarbete präglas vårt samhälle 
fortfarande av en könsmaktsordning. Arbetet måste fortsättningsvis ges en 
mer feministisk inriktning. Det innebär att vi måste vara medvetna om att det 
råder en könsmaktsordning, att kvinnor är underordnade och män är 
överordnade, och vilja förändra den. Det innebär också att regeringen 
betraktar manligt och kvinnligt som ”sociala konstruktioner”, dvs. 
könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, 
maktstrukturer och politisk ideologi. Könsmönstren skapas och upprätthålls 
både på det personliga planet och på det samhälleliga planet. Denna struktur 
har inte förändrats, trots att kvinnors och mäns representation på vissa 
samhällsområden kvantitativt sett närmat sig varandra. Om vi inte bryter 
dagens könsmaktsordning kommer vi inte att uppnå ett jämställt samhälle.277 

                               
273 Prop. 1994/95:164, Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet 
(Stockholm 1995), s. 8, 34ff. 
274 Ingegerd Tallberg Broman, ”Genusperspektiv på skola, utbildning och omsorg”, 
Genusperspektiv på förskola, skola och utbildning. Några inlägg från en arbetsgrupp på 
lärarutbildningen (Malmö, 2001), s. 10. 
275 Ibid., s. 10. 
276 Kajsa Wahlström, Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i praktiken 
(Stockholm, 2003). 
277 Regeringens skrivelse 2002/03:140, s. 5. 
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Jämställdhetsprogrammet var undertecknat av statsminister Göran Persson 
och vice statsminister Margareta Winberg. I ovanstående citat syns en tydlig 
koppling till svensk genusforskning, vilken också i hög grad interagerat med 
jämställdhetspolitiken.278 I ett vidare politisk perspektiv är man inom 
vänsterblocket för könskvotering och betonar den kvantitativa dimensionen 
av jämställdhet. Bland de politiska partierna var vänsterpartiet först med att 
införa begreppet feminism i sitt partiprogram. Socialdemokraternas kvinno-
förbund antog ett feministiskt handlingsprogram 1993, men det skulle dröja 
till 2001 innan feminism infördes i partiprogrammet. Miljöpartiet införde 
feminism i partiprogrammet 2001, och alltsedan partiet etablerades 1981 har 
man haft ett kvinnligt och ett manligt språkrör samt inslag av 
ekofeminististisk ideologi.279 

Sammantaget framstår vänsterblocket ideologiskt som klart feministiskt. 
Man stödjer könskvotering, och socialdemokraterna har officiellt gett uttryck 
för en konstruktivistisk grundsyn. Läroböckerna Dikt och verklighet, På G 
och Vi lär känna Sverige anknyter till denna jämställdhetsagenda och kan 
följaktligen förstås som influerade av den socialdemokratiska jämställdhets-
ideologin eller i vidare bemärkelse av en feministisk ideologi, förankrad i 
vänsterblocket. 

Den andra ideologiska tendensen återfinns i Nya mål 3 som saknar en 
manifest jämställdhetsagenda men innehåller avsnitt som berör könsmönster. I 
dessa avsnitt betonas kompetensaspekten, vilket associerar till det äldre 
könsrollsbegreppet. De könsrelaterade kompetenserna gäller konkreta saker 
som att tvätta, laga mat och hämta barn. Jämställdhetsfrågor tas upp endast i 
mindre omfattning och besvaras inte i lärobokstexten. Betoningen på 
könsrelaterade kompetenser är påtaglig men samtidigt motsägelsefull. I vissa 
fall implicerar beskrivningarna av könsmönster förändring, vilket är ett uttryck 
för konstruktivism. I de flesta avsnitt understryks dock inte att dessa 
kompetensskillnader är eller kan vara socialt och kulturellt konstruerade. 
Förändrade könsmönster framställs också som problematiska. Sammantaget 
ger lärobokens vaga hållning en essentialistisk tendens. Könen ses 
huvudsakligen som komplementära, vilket innebär att jämställdhets-
förhållandet bygger på en uppvärdering av det som är underordnat men att 
dikotomin mellan könen kan upprätthållas. Detta tyder på en konservativ 
ideologi som exempelvis kommer till uttryck i den borgerliga synen på 
könskvotering, en fråga som delar de politiska blocken. Samtliga borgerliga 
partier är emot kvotering.280 Ett politiskt dokument av stor vikt vad gäller 
synen på kön är skrivelsen från Arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan, 

                               
278 Dahlerup, 2004, s. 256. 
279 Ibid., s. 242f. 
280 Dahlerup & Freidenvall, 2008, s. 47–62, 79f, 84f; se även Davidson, 1995, där 
kristdemokraterna motsade sig positiv särbehandling (könskvotering) vid tillsättandet av 
professurer. Jag utgår även ifrån den information som var tillgänglig på kristdemokraternas, 
moderaternas, folkpartiets och centerpartiets officiella hemsidor i april 2008. 
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Ds 1994:98 Vi är alla olika. Uppdraget kom från den moderata utbildnings-
ministern Beatrice Ask och syftade till att utreda könstillhörighetens 
betydelse för elevens utveckling i skolan, och med utgångspunkt härifrån 
definiera vad jämställdhet och jämställdhetsarbete innebär i skol-
sammanhang. Ett tredje syfte var att initiera åtgärder och sprida kunskap om 
könstillhörighetens betydelse.281 Skrivelsen föregicks av debattboken Visst 
Är Vi Olika där ett antal forskare och skribenter beskriver könsskillnader hos 
barn i ett skolsammanhang. Av bokens tolv bidrag utgår tre ifrån biologisk 
eller evolutionspsykologisk forskning.282 Den egentliga åtgärdsrapporten Vi 
är alla olika utgår ifrån att det finns biologiska könsspecifika skillnader, 
vilket uttrycker en essentialistisk grundsyn. Utredningen slår fast att skol-
lagens formulering om att eleverna ska ha lika rätt till utbildning ”oberoende 
av kön” av tidigare aktörer har misstolkats så att det kommit att innebära ett 
könsneutralt förhållningssätt i skolan. Uttalandet kan uppfattas som kritik mot 
den tidigare socialdemokratiska regeringens jämställdhetsarbete. Utredningen 
hävdar således att skollagen ska förstås som att skolan skall ”beakta 
könstillhörighet och inte bortse från den.”283  

I utredningens analys av tidigare (socialdemokratiskt) jämställdhetsarbete 
framkommer även kritik mot alltför starkt fokus på könsfördelning, alltså 
syftet att uppnå kvantitativ jämställdhet.284 Utredningens essentialistiska 
grundsyn angående jämställdhet som kunskapsområde uttrycks explicit i 
formuleringen att skolans arbete ska bygga på: ”djup kunskap om 
könsskillnader och om flickors och pojkars olika förutsättningar och 
villkor”.285 Och beträffande jämställdhet som pedagogisk fråga kan man läsa 
att skolan ska ”ta hänsyn till och planera utifrån olikheter mellan könen såväl 
mognads- som kunskapsmässiga. Endast genom att erkänna könsskillnader 
och olikheter kan skolan hantera och bemöta flickors och pojkars skilda och 
likvärdiga behov.”286 Här är det dock viktigt att understryka att utredningen 
starkt argumenterar för jämställdhet och för flickors och pojkars lika rätt till 
utbildning. Däremot kritiseras den tidigare jämställdhetspolitikens fokus på 
kvantitet, vilket innebär att jämställdhetsfrågan enligt utredningen kan ses 
som komplementär och kvalitativ. Följaktligen finns det bland de borgerliga 
partierna och högerblocket en essentialistisk syn på kön, vilket sammanfaller 
med att man motsätter sig könskvotering och inte eftersträvar kvantitativ 
jämställdhet. Två av de borgerliga partierna definierar sig dock som 

                               
281 Ds 1994:98, ”Till statsrådet Beatrice Ask”, Vi är alla olika – en åtgärdsrapport om 
jämställdhet i skolan som en pedagogisk fråga och ett kunskapsområde (Stockolm, 1994). 
282 Visst Är Vi Olika. En antologi för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan 
flickor och pojkar och deras olika villkor och förutsättningar i skolan, Arbetsgruppen 
Kvinnligt och manligt i skolan (Stockholm, 1993). 
283 Ds 1994:98, s. 21. 
284 Ibid., s. 27. 
285 Ibid., s. 19. 
286 Ibid., s. 19. 
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feministiska, nämligen centerpartiet (2001) och folkpartiet (1999).287 De 
traditionellt sett konservativa partierna moderaterna och kristdemokraterna 
definierar sig inte som feministiska partier. Bilden är därmed något splittrad 
inom det borgerliga blocket. Läroboken Nya mål 3 har genom sin 
framställning av kön och avsaknaden av manifest jämställdhetsagenda en 
konservativ ideologisk tendens jämfört med de tre ovan nämnda 
läroböckerna, där den konstruktivistiska utgångspunkten ligger till grund för 
den manifesta jämställdhetsagendan. 

Läroboken På tapeten befinner sig någonstans mellan dessa två 
ideologiska motpoler. Den låter sig utifrån denna analys inte entydigt 
placeras enligt parametern konstruktivism/essentialism eller kvantitativ/ 
kvalitativ jämställdhet. Eftersom På tapeten behandlar flera samhällsfrågor 
ur ett uttalat kritiskt perspektiv kan den inte definieras som konservativ. 
Inom temat kön och jämställdhet, som har behandlats här, åsyftas texterna 
om feministisk aktivism och konstgjord befruktning. Avsnittet om 
konstgjord befruktning öppnar upp implicit för en diskussion om homo-
sexuellas möjligheter att få barn. Homosexualitet och andra s.k. hbt-frågor är 
ett tema som överhuvudtaget inte finns representerat i läroboksmaterialet. 
Detta kan sättas i relation till att homosexuella är förföljda och att 
homosexuella handlingar är kriminaliserade i ett flertal länder, t.o.m. belagda 
med dödsstraff, exempelvis i Iran, och följaktligen en orsak till migration.288 
På tapeten innehåller kritiska inslag även inom andra teman, vilket 
nedanstående kapitel om etnicitet kommer att visa. 

2.4 Etnicitet i läroböckerna 
Etnicitet ses i denna avhandling huvudsakligen utifrån en svensk mono-
kulturell etnicitet som kontrasteras mot icke-svenska etniciteter. Det centrala 
i etnicitetsbegreppet blir då uppdelningen och grupperingen av människor i 
ett vi och ett de andra. En sådan uppdelning baseras på skillnader som finns 
eller skapas inom och mellan grupperna. Det kan handla om samhörighet 
och symbolgemenskap men också om ett främmandegörande av de andra. I 
lärobokens ofta statiska och endimensionella skildring av personer och 
kulturella yttringar har jag sökt efter framställningar av det svenska 
samhällets vi i kontrast till det målgruppsrelaterade icke-svenska, de andra. 
Detta kommer till uttryck i läroböckernas gestaltning av det svenska samhället, 
där kulturella, nationella och religiösa avvikelser från den svenska monokulturen 
i varierande grad kan förekomma.289 (Se avsnitt 1.3.4 för utförligare genomgång 
av begreppet etnicitet). 
                               
287 Dahlerup, 2004, s. 242f. 
288 Jan Hjärpe, Sharia – gudomlig lag i en värld i förändring (Stockholm, 2005), s. 220. 
289 Materialets karaktär tvingar fram en tämligen essentialistisk kategorisering av etnicitet. I 
läroboksmaterialet kan det enda som finns att tillgå för en kategorisering vara ett personnamn, 
vilket i sig rimligtvis inte kan ligga till grund för ett säkerställande av vare sig etnisk, religiös, 
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2.4.1 Dikt och verklighet 
I Dikt och verklighet ges en etnisk homogen framställning av det svenska 
samhället, där andra etniciteter, kulturer och religioner inte förekommer. 
Läroboken handlar därför endast om den etniska svenskhetens nationella 
historia. Det nationella perspektivet förstärks, eftersom man i beskrivningen 
av de historiska skeendena och samhällsutvecklingen inte drar några 
paralleller till internationella idéströmningar. Samtliga avvikelser från det 
nationella svenska temat nedtonas, vilket framkommer i presentationerna av 
de finlandssvenska modernisterna Elmer Diktonius och Edith Södergran.290 
Deras litterära inflytande beskrivs, men begreppet finlandssvensk förklaras 
inte. De biografiska fakta som vore relevanta i ett målgruppsperspektiv, 
nämligen poeternas flerspråkighet och minoritetstillvaro, beaktas inte 
heller.291 Den litteraturhistoriska aspekten av Dikt och verklighet betonar det 
svensk-etniska majoritetssamhället, där arbetarförfattarna är särskilt väl 
representerade. I anknytning till detta kan nämnas att inte heller konstnären 
Gestel Saloman presenteras som dansk-judisk konstnär.292  

I kapitlet ”Kyrka och religiös tro” framställs det religiösa Sverige som 
homogent. Här beskrivs hur Sverige varit katolskt men i och med 
reformationen blev evangeliskt lutherskt. Den fortsatta utvecklingen skildras 
i följande mening: ”Inte förrän hundra år senare [1950-tal] infördes full 
religionsfrihet i Sverige, d.v.s. alla religioner och samfund blev tillåtna.”293 
Ett sådant uttalande implicerar felaktigt att det inte skulle ha förekommit 
några andra samfund i Sverige utan enbart den evangelisk-lutherska kyrkan. 
Det framkommer inte heller vilka religioner som fanns representerade i 
Sverige vid denna tid, vilket förstärker bilden av den homogena kulturen. 
Frikyrkorörelsernas framväxt beskrivs som en reaktion mot den 
dominerande svenska kyrkan, men texten vittnar om konsensus snarare än 
konflikt: ”Under andra hälften av 1900-talet har emellertid de olika 
samfunden mer och mer börjat samarbeta med varandra.”294 (se även 2.5.2) 
Kapitlet innehåller således inga exempel på religiös mångfald i ett historiskt 
perspektiv. Också i den avslutande diskussionsfrågan förstärks bilden av att 
Sverige varit religiöst enhetligt. 

                                                                                                                             
nationell eller kulturell tillhörighet. Ett personnamn med arabiskt ursprung kategoriseras 
följaktligen som icke-svenskt utan att för den skull tillskrivas givna religiösa, kulturella eller 
nationella tillhörigheter. Läroböckerna kan svårligen ge uttryck åt en starkt konstruktivistisk 
etnicitetsförståelse, vilken stipulerar att etniciteter är dynamiska uttryck för sociala processer 
och därmed inte behöver vara förknippade med exempelvis blodsband eller andra mer fasta 
hållpunkter. 
290 Enström & Holmegaard, 1996, s. 112f, 186. 
291 Se exempelvis: Ebba Witt-Brattström, Ediths jag. Edith Södergran och modernismens 
födelse (Stockholm, 1997); Olof Enckell, Den unge Diktonius (Stockholm, 1946). 
292 Enström & Holmegaard, 1996, s. 79. 
293 Ibid., s. 62. 
294 Ibid., s. 64. 
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Dikt och verklighet, 1996, s. 70. 

I de tre frågorna ska de svenska förhållandena jämföras med målgrupps-
relaterade förhållanden, men även jämställdheten lyfts fram. Besvaras den 
andra frågan utifrån läroboken torde svaret relatera till framställningen av 
det homogena kristna samhället. Numera råder dock religiös mångfald, 
vilket bokens målgrupp är exempel på. I en efterföljande uppgift handlar det 
om att undersöka vilka religioner som finns representerade i skolan. Svaret 
bör utmynna i en beskrivning av religiös mångfald i kontrast till det religiöst 
homogena samhälle som skildras i läroboken. 

Kapitel 5 ”Emigranter och äventyrare” handlar om den svenska 
emigrationen till Amerika men avsnittet kan också sättas i relation till 
målgruppens erfarenheter. Exempelvis sägs om de svenska emigranterna att 
de bosatte sig i det man brukar kalla svenskbygderna. Där blev ”de nya 
amerikanerna” med egna skolor, kyrkor och tidningar.295 Men denna bild av 
svenskarna som etnisk minoritet i Nordamerika med egna skolor, kyrkor och 
tidningar blir problematisk i ett svenskt invandrar- och minoritetsperspektiv, 
eftersom svenska minoriteter inte erkänns i lärobokens skildring. Varför är 
det väsentligt att beskriva de svenska emigranternas kulturbevarande i 
Amerika samtidigt som de fem numera officiellt erkända nationella 
minoriteterna är uteslutna ur lärobokens samhällsskildring?296 Det svenska 
samhället (ca 1850–1950) ses som entydigt homogent vad gäller den etniska 
dimensionen, men en mer mångkulturell historia är möjlig att skriva.297 Den 

                               
295 Enström & Holmegaard, 1996, s. 72. 
296 Här avses de nationella minoriteterna: finnar, judar, romer, samer och Tornedalsfinnar. 
297 Exempelvis kunde den judiska minoriteten beskrivas som en minoritet med egen skola, 
kyrka och tidning i Sverige; Judiska församlingen i Sverige grundades 1775, Judisk krönika 
grundades 1932. Se exempelvis Lars Dencik, Judendom i Sverige. En sociologisk belysning 
(Uppsala, 2006); Daniel Andersson, ”Judendom och judenhet i Sverige”, Det mångreligiösa 
Sverige – ett landskap i förändring, red. Daniel Andersson & Åke Sander (Lund, 2005), s. 
347–351. Här kunde självfallet även de enstaka turkar som tilläts utöva sin religion under Karl 
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romska minoritetsgruppen nämns visserligen i samband med en 
författarpresentation av Ivar Lo-Johansson och hans engagemang mot 
diskrimineringen av ”zigenare” men detta utvecklas överhuvudtaget 
inte. Texten behandlar författaren, inte romerna.298 Den historiska och 
nu fullkomligt assimilerade minoriteten valloner tas upp i samband med 
att järnhanteringen beskrivs. Därmed kan man säga att de nationella 
minoriteterna är marginaliserade. 

I det följande ska några avsnitt i läroboken behandlas som inte direkt 
berör etnicitetsfrågan men som genom framställningen av svenska för-
hållanden får viss betydelse i ett etnicitets- och målgruppsperspektiv. 
Texterna ifråga vittnar om kulturella skillnader och förväntningar som ställs 
på målgruppen. Kapitlet ”Barnarbete och barnuppfostran” lyfter fram frågan 
om barnaga. Den avslutande diskussionsfrågan knyter an till ett romanutdrag 
ur August Strindbergs Tjänstekvinnans son, där författarens alter ego Johan 
blir oskyldigt agad. Diskussionsuppgiften ansluter till Strindbergtexten. 

 
Dikt och verklighet, 1996, s. 154. 

Diskussionsfrågan är tämligen sluten, eftersom lagstiftningen mot barnaga 
presenterats inledningsvis. Svaret måste följaktligen bli att problemet måste 
lösas utan aga, vilket inte är en självklarhet utanför Norden. Därmed påbjuds 
målgruppen ett nytt perspektiv på hur barnuppfostran ska gå till i det svenska 
samhället. Den sekundära texten ger underlag för diskussioner om svenska 
värderingar, medan den primära textens hänvisning till svensk lagstiftning 
innebär att den svenska synen på barn och barnuppfostran inte är 
förhandlingsbar.299 

                                                                                                                             
XII:s tid nämnas, men framför allt den fåtaliga tatariska, muslimska minoriteten under 
mellankrigstiden. Den första muslimska församlingen etablerades 1949 i Sverige. Se Ingvar 
Svanberg & David Westerlund, ”Från invandrarreligion till blågul islam? 50 år av organiserad 
muslimsk närvaro”, Blågul islam? Muslimer i Sverige, red. Ingvar Svanberg & David 
Westerlund (Nora, 1999), s. 9–13. 
298 Enström & Holmegaard, 1996, s. 12. 
299 I internationellt perspektiv är den svenska synen på barnuppfostran unik (Förbud mot 
barnaga finns dock i bl.a. Danmark och Finland), se Pettersson & Ezmer, 2005, s. 42ff; Åke 
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Utdraget ur Victoria Benedictssons roman Pengar handlar om ett 
arrangerat äktenskap och berör jämställdhetsfrågan. I detta läroboks-
sammanhang och relaterat till målgruppen får texten dock en annan och 
utvidgad dimension, inte minst genom diskussionsfrågorna. Slutscenen där 
den mycket unga hustrun Selma revolterar mot sin femtioettårige man 
belyser hur sekelgamla skönlitterära texter kan få ny aktualitet och kanske 
helt nya dimensioner i relation till målgruppen. I nedanstående citat är det 
mannen, patronen som formulerar en konservativ dogm och hotar sin unga 
hustru: 

– Du skall akta dig, ty det gäller icke endast dig själv, sade han hotande, varje 
sådant ord är en brand, som kastas ut till förstörelse. Mannen är kvinnas 
huvud – det säger både gudomlig och mänsklig lag – ett styre måste finnas i 
både staten och familjen. Staten vilar endast på familjelivet. Den som 
kullkastar familjen, kullkastar allt.300 

I ett målgruppsperspektiv blir patronens tal om mannens överordning och 
familjens centrala betydelse synonymt med de normer som präglar så kallade 
hederskulturer runt Medelhavet och i Mellanöstern.301 Att ”kullkasta” 
familjen är då synonymt med att vanhedra den. Benedictssons roman är från 
1885 och vittnar om den tidiga feminismens kamp mot en dominerande 
konservativ och patriarkal kultur som i ett etniskt och kulturellt svenskt 
perspektiv tillhör det förflutna.302 I ett målgruppsperspektiv kan patronens 
dogm dock vara synnerligen aktuell, och diskussionsfrågorna 2 och 3 vittnar 
om att läroboken har ett sådant perspektiv: 

2. Patronen verkar närmast helt oförstående inför Selmas utbrott. Hur svarar 
och bemöter han sin hustru? Har han rätt? 

3. Förr var det inte ovanligt i Sverige med s.k. arrangerade äktenskap. I 
många länder är det fortfarande vanligt. Vilka fördelar och nackdelar finns 
det med arrangerade äktenskap? Sortera era argument under + och -. Avsluta 
med en gemensam diskussion.303 

Vid första anblicken är frågorna öppna men Victoria Benedictsson förlägger 
sympatierna till den unga kvinnan. Med tanke på den uttalade jämställdhets-
agendan i Dikt och verklighet är svaren på frågorna givna, nämligen nekande 
i fråga två. Om man besvarar fråga tre utifrån läroboken kan rimligtvis inga 
fördelar formuleras med arrangerade äktenskap, eftersom sådana i grunden 

                                                                                                                             
Daun, En stuga på sjätte våningen. Svensk mentalitet i en mångkulturell värld 
(Stockholm/Stehag, 2005), s. 56, 221. 
300 Enström & Holmegaard, 1996, s. 169. 
301 Rasool Awla, ”Hedersmord och islam”, Hedersmord. Tusen år av hederskulturer, red. 
Kenneth Johansson (Lund, 2005), s. 125–169. 
302 Härmed avser jag dock inte att fullständig jämställdhet uppnåtts i Sverige! 
303 Enström & Holmegaard, 1996, s. 169. 
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bygger på manlig överordning (se även avsnitt 2.3.1). Detta är ett exempel 
på hur primära texter utgör ramen för förståelsen av sekundära texter. 

Sammanfattningsvis gör Dikt och verklighet gällande att Sverige varit 
etniskt, religiöst och kulturellt homogent fram till de senaste decennierna. 
Boken skildrar det svenska folkets vedermödor och framväxten av det 
moderna demokratiska välfärdssamhället som har byggts upp genom hårt 
arbete, politisk kamp och reformpolitik. Målgruppen inbjuds till denna 
gemenskap, men förväntas överge de seder och traditioner som inte är 
förenliga med det svenska samhällets normer och värderingar.304 I detta 
avseende uppmanas också målgruppen att ta reda på hur folkhögskolor, 
studiecirklar och föreningar fungerar, vilket dels kan ses som en form av 
disciplinering, dels som ett uttryck för inkorporering av målgruppen i 
folkrörelsernas Sverige.305 Framställningen av ett etniskt homogent svenskt 
samhälle innebär inte enbart uteslutning av det främmande utan även 
nedtoning av det avvikande, det som kunde visa det svenska samhällets 
historiska mångfald. Avsaknaden av etnisk, religiös och kulturell mångfald i 
samhällsskildringen i förhållande till lärobokens tydligt framskrivna värderingar 
ger en assimilerande tendens. Den monokulturella framställningen av samhället 
anknyter även till den liberala och konservativa synen på mångkultur som utgår 
ifrån nationella och eurocentriska värden. 

2.4.2 Nya mål 3 
Läroboken Nya mål 3 har ett avsnitt som heter ”Invandring” och behandlar 
svensk invandringshistoria. ”Vid slutet av andra världskriget fanns det ca 
100 000 flyktingar i Sverige. De flesta hade kommit från Finland och de 
baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen) och många hade flytt över 
Östersjön i små, enkla båtar.”306 Detta är det enda ställe i det primära 
textmaterialet där den största officiella minoriteten, nämligen finländarna, 
nämns eller antyds existera i Sverige. Denna minoritetsgrupp behandlas inte 
heller när arbetskraftinvandringen kortfattat beskrivs på följande sätt: 
”Under 1950- och 60-talen hade Sverige brist på arbetskraft och ett stort 
antal invandrare från bl a Italien, Grekland och Jugoslavien hjälpte till att 
hålla industrin igång.”307 Som framgår utgår läroboken ifrån ursprungs-
nationaliteterna, men invandrargrupperna framställs ändå inte som minoriteter 
utan förvandlas då till invandrare i Sverige. Detta framkommer i kapitel 9 som 
inleds med avsnittet ”Vad säger siffrorna?”, där svensk befolkningsstatistik 
behandlas med hjälp av ett antal tabeller och diagram från SCB. Det som 

                               
304 Se även Jörgen Mattlar, ”Den gemensamma referensramens dikt och verklighet – en 
läroboksanalys”, Den mångtydiga skolan. Utbildning i det postmoderna samhället, red. Carl 
Anders Säfström (Lund, 2006), s. 107f. 
305 Borevi, 2002, s. 135–174; Enström & Holmegaard, 1996, s. 61, 115–122. 
306 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 178. 
307 Ibid., s. 179. 
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tydligt framträder är lärobokens vi- och de andra-fokus. Statistiken och de 
primära texterna utgår ifrån olika definitioner av invandrare, utlandsfödda, 
personer med utländsk bakgrund och personer med utrikes födda föräldrar i 
förhållande till procentandelar av hela befolkningen i Sverige. Dessutom 
presenteras hur Sverige ligger till internationellt.308 Läroboken skapar 
härigenom dikotomin svensk/invandrare. Här avser jag invandrare även i 
termens mer opreciserade, vidgade betydelse. Samtidigt osynliggörs etniska, 
språkliga och religiösa varianter som är de bärande elementen i ett 
mångkulturellt samhälle.309 Framställningen av arbetskraftsinvandringen och 
invandringsstatistiken innebär att ursprungsnationaliteten, och symboliskt 
den specifika etniciteten, försvinner och slukas upp av det vida invandrar-
begreppet. Detta kan ses som en parallell segregations- och assimilations-
tendens, där osynliggörandet av etnicitet assimilerar, medan dikotomin 
svensk/invandrare segregerar. 

De nationella minoriteterna judar, romer och samer nämns, men det är 
endast samerna som behandlas som minoritet och därmed får ett visst 
erkännande. I ett språkkunskapsavsnitt om slang tas den romska minoritets-
gruppen upp. Läroboken informerar om att tjej och jycke kommer från 
”romanes, zigenarnas [sic] språk.”310 I ett romanutdrag av Ivar Lo-Johansson 
nämns ”juden” ytterst perifert. Samerna återfinns på två ställen i läroboken. 
De presenteras som Norrlands urbefolkning och deras utsatta position 
historiskt och i samtiden tas upp. Samerna behandlas huvudsakligen i 
avsnittet ”I Norrland under 1700-talet”, ett textutdrag ur Alf Åbergs 
historiebok Nya Ur Folkens liv 3. Där berättas om samekulturen samtidigt 
som den underliggande markkonflikten mellan svenskar och samer berörs. 
Integrationen av samer i det svenska samhället tas upp explicit genom 
beskrivningen av den kristna missionen bland samerna som tillbad 
”egendomligt formade stenar […] Regeringen grundade särskilda skolor där 
samernas barn fick lära sig läsa, skriva och räkna.”311 Här framställs samerna 
som historiskt exotiska och som objekt för majoritetssamhällets åtgärder, 
därmed förstärks intrycket av samernas utsatthet, och det understryks även 
vad de fick av majoritetssamhället. Denna sekundära text är en av flera där 
målgruppen ska lära sig att disponera och strukturera texter under den 
övergripande rubriken ”Tänk först, skriv sen!” Följdfrågorna relaterar inte 
till innehållet utan endast till skrivprocessrelaterade fenomen. Informationsrika, 
innehållsliga aspekter lämnas alltså helt obehandlade i den primära texten. 

Varken den historiska eller dagens etniska mångfald framhävs i 
läroboken. Presentationer av minoriteter är otydliga och svåra att 

                               
308 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 224–230. 
309 Statistiska uppgifter angående den svenska befolkningens språkliga, religiösa och etniska 
tillhörighet finns inte hos SCB, däremot tillhandahåller SCB statistik över invandrargrupper 
utifrån deras nationalitet. 
310 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 185. 
311 Ibid., s. 147. 
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överhuvudtaget lägga märke till. Samerna utgör här ett undantag som den 
enda nationella minoritet som erkänns. Det mångkulturella Sverige skymtar 
dock fram, exempelvis i en finstilt extern text om Sveriges Radios olika 
kanaler, där det framkommer att det finns program på minoritetsspråk.312 
Faktarutan anger inte vilka språk det gäller, och programutbudet lyfts inte 
fram i de primära anslutande texterna, varför mångfalden tonas ned. De 
skönlitterära författarna i boken representerar det svensk-etniska majoritets 
samhället. Visdiktaren Cornelis Vreeswijk avviker från den etniskt homogena 
litteraturhistorien med sitt holländska ursprung.  

Texten ”Tal utan ord” handlar om kulturkrockar på grund av kulturella 
skillnader i människors icke-verbala kommunikation. Här ställs den mer 
distanskrävande svensken mot araben som inte har något emot närhet. Denna 
text utgår med undantag av araben ifrån nationaliteter.313 Exempelvis talas 
det om ett thailändskt tabu eller om hur en iranier gestikulerar. I en av 
diskussionsuppgifterna utgår läroboken också från nationalitet: ”Hur gör en 
person som blir hembjuden på middag i ditt land?”314 Både texten och frågan 
betonar att skillnaderna inte bara är nationella utan att de också explicit 
kommer till uttryck i respektive land. Detta implicerar att man i Sverige 
förväntas agera på svenskt manér. Vidare innehåller läroboken en sekundär 
text ”Lagom är bäst”, där en bild framtonar av den svenska mentaliteten och 
svensken såsom arbetsam, konsensusinriktad, konflikträdd, trygghets-
längtande, naturälskande, sekulariserad och rationell. I den efterföljande 
diskussionsuppgiften frågas efter målgruppens karaktärsdrag, återigen med 
nationaliteten som utgångspunkt.315 Lärobokens framställningssätt och frågor 
om sedvänjor och förhållningssätt utgår tydligt ifrån en föreställning om den 
homogena nationalstaten, där alla inom landets gränser förväntas dela en 
känsla av samhörighet och symbolgemenskap. 

I enskilda passager framträder förväntade kontraster mellan det svenska 
och det icke-svenska utan att dessa avsnitt explicit behandlar etniciteter. 
Under rubriken ”Böcker för alla” inleds kapitlet med följande invit: 

Vill du veta hur man bygger en bastu, vad som hände under franska 
revolutionen eller hur man uppfostrar barn? Eller vill du läsa en deckare av 
Agatha Christie eller en roman av August Strindberg? Då kan du gå till ett 
bibliotek. Det finns bibliotek i alla kommuner. För att få låna böcker måste 
du ha ett lånekort, som du får på biblioteket. Det kostar ingenting att låna. 
Men om du inte lämnar tillbaka böckerna i tid får du betala en straffavgift 
(mina kursiveringar).316 

                               
312 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 253. 
313 Arab är beteckningen på ett arabisk-talande folk med olika kulturer och religioner, vilket 
gör att de inte kan definieras som en etnisk grupp. 
314 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 233. 
315 Ibid., s. 234. 
316 Ibid., s. 42. 



 105

I texten betonas bibliotekets folkbildande funktion i samhället, där 
målgruppen är den som ska bildas. Den förmyndaraktiga tonen och det 
upprepade du-tilltalet kan tyda på att målgruppen inte förväntas vara bekant 
med biblioteket som samhällsinstitution. Den något mästrande, undervisande 
tonen innebär tillika en infantilisering av den vuxna invandraren, som är 
lärobokens primära målgrupp. Därmed sker även en nedvärdering av 
målgruppens ursprungskulturer som förmodas sakna både bibliotek och 
kunskaper om vad ett bibliotek är och hur det fungerar. Att läroboken även 
nämner barnuppfostran kan ses i samband med det unika förhållningssätt 
svenskar har till barn och barnuppfostran.317 Lagen mot barnaga nämns inte 
men ämnet berörs i diskussionsfrågor, dels till ett textutdrag ur Strindbergs 
Tjänstekvinnans son där alter egot Johan blir oskyldigt agad, dels till 
Dorothy Law Holtes dikt ”Ett barn” som används av organisationen BRIS 
och vars två första strofer lyder: 

 
Ett barn som kritiseras 
lär sig fördöma. 

 
Ett barn som får stryk 
lär sig att slåss. 

De avslutande stroferna lyder: 
 

Ett barn som får uppleva trygghet 
lär sig tilltro. 

 
Ett barn som blir omtyckt och kramat 
lär sig att känna kärlek i världen.318 

Frågorna till texterna är följande: ”1. Vad tycker du är viktigt i barn-
uppfostran? 2. Är det någon skillnad mellan barnuppfostran i ditt hemland 
och i Sverige? 3. Förekommer det fortfarande att föräldrar uppfostrar sina 
barn så som Strindbergs far gjorde?”319 Lägg märke till att läroboken i den 
andra frågan använder hemland som utgångspunkt för olikhet, inte etnicitet, 
religion eller klass. Lärobokens perspektiv är således nationalitet. Den första 
frågan är delvis öppen, men svaren bör påverkas av beskrivningen av det 
orättvisa våldet och kränkningen av barnet i Strindberg-texten. Målgruppen 
förväntas hålla med om Holtes nutida kausala tematik i diktens 11 strofer. 
Även den korta informationen om BRIS uttrycker majoritetssamhällets 
uppfattning. Det entydiga budskapet är att målgruppen ska ta avstånd från 
barnaga. Detta förmedlas huvudsakligen genom skönlitteratur och utan 

                               
317 Petterssson & Ezmer, 2005; Daun, 2005, s. 56, 221. 
318 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 81. 
319 Ibid., s. 80. 
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hänvisningar till den svenska lagstiftningen. Den svenska synen på 
barnuppfostran och föräldraroller återspeglas även i dialogen och 
uttalsövningen ”Delade meningar”. 

 
Nya mål 3, 2001, s. 150. 

Pappan representerar här en svensk föräldraroll, vilken kan sägas vara 
förebildlig i sin moderna, liberala och icke-auktoritära framtoning. Faderns 
förhållningssätt stämmer väl med bilden av svenskars mindre traditionella 
syn på barn och barnuppfostran, där barnet har stor frihet.320 Frågan som 
följer på dialogen torde främst ge upphov till funderingar om föräldraroll, 
auktoritet och plikt, inte till en diskussion om argumentens faktiska relevans. 
Här ställs alltså den svenska icke-auktoritativa föräldrarollen och 
individualismen mot en förväntad målgruppsrelaterad auktoritär och 
traditionalistisk föräldraroll. Lärobokens förmedling av svenska värderingar 
om barnuppfostran och föräldraroll sker genom sekundära skönlitterära 
texter och uttalsövningar och inte utifrån ett explicit juridiskt perspektiv. 
Den svenska synen på barnuppfostran och de värderingar som den bottnar i 

                               
320 Pettersson & Esmer, 2005, s. 42ff. 
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kan då ses som överordnade och i grunden goda, eftersom läroboken inte 
hänvisar till den svenska lagstiftningen. Målgruppen behöver följaktligen 
inte genom hänvisning till lagstiftningen tvingas att anamma dessa 
värderingar, utan detta förväntas ske genom en förväntad hegemonisträvande 
samförståndsprocess. 

Ett textavsnitt som anknyter till de ovan nämnda är ”Att besluta 
tillsammans”, en dialog från ett kvartersföreningsmöte. Här ges exempel på 
en formell kallelse samt ett mötesprotokoll genom så kallade pseudo-
autentiska texter. I dialogen betonas det formella mötets ordning, där man 
dels kommer fram till enhälliga beslut, dels klarar av en menings-
skiljaktlighet genom votering.321 På den manifesta nivån exemplifieras alltså 
hur ett formellt möte går till. Men avsnittet berör också frågan om hur 
demokratiska beslut tas. På ett något djupare plan handlar det även om det 
svenska konsensusidealet som målgruppen inte förväntas dela.322 I 
protokollet återfinns lärobokens enda icke-nordiska fiktiva person José 
Gonzales som blir invald till kvartersföreningens festkommitté. Att 
latinamerikanen José (endast 10 % av de spansktalande i Sverige är 
spanjorer) placeras i festkommittén kan förstås i analogi med andra 
stereotypa föreställningar om spansk och latinamerikansk macho-, siesta- 
och tjurfäktarkultur.323 Han väljs alltså inte till ett för föreningen och mötet 
formellt viktigt uppdrag såsom justeringsman, kassör, sekreterare eller 
ordförande. Detta kan ses i ett maktperspektiv, där invandraren, här i 
opreciserad bemärkelse, fråntas formellt ansvar samtidigt som han 
symboliskt förväntas underhålla majoritetsbefolkningen. ”Att besluta 
tillsammans” behandlas även i avsnitt 2.5.3. 

I det sjätte kapitlet introduceras facktextgenren. Texten är hämtad ur en 
geografibok och behandlar solsystemet ur ett populärvetenskapligt 
perspektiv samt redogör för hur det västerländska kalenderåret förhåller sig 
till solsystemet. Trots att facktextgenren är det som läroboken initialt vill ge 
exempel på verkar det vara den innehållsliga aspekten som är i fokus. Det 
framkommer genom att den anslutande uppgiften inte behandlar facktexten 
som genre utan efterfrågar målgruppsrelaterade kunskaper om astronomi, 
vilket visar hur de primära texterna får en avgörande roll för hur sekundära 
texter ska läsas och förstås. Tydligen förväntas den primärt vuxna 
målgruppen inte ha baskunskaper i astronomi. Innehållet kan jämföras med 
en tidigare text i läroboken om häxor och vidskepelse. Där deklareras att 

                               
321 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 204–207. 
322 Ålund, 1991, s. 76. 
323 Laura Álvares López & Carla Jonsson, ”Sustainable development in foreign language 
teaching: focus on diversity”, Språklig mångfald och hållbar utveckling, red, Jarmo Lainio & 
Annaliina Leppänen (Uppsala, 2006), s. 81f. 
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”[f]örr i tiden var människor rädda för övernaturliga makter.”324 Och i den 
avslutande uppgiften frågas följande: 

1. Har det funnits ”häxor” i ditt land? 

2. I texten ges exempel på vidskepelse, t ex att det betyder olycka att slå 
sönder en spegel. Nämn några andra exempel på vidskepelse från Sverige 
eller från andra länder.325 

Här är återigen nationaliteten lärobokens utgångspunkt för skillnader, inte 
etnicitet, kultur eller religion. Exemplen visar att det svenska samhället vilar 
på vetenskaplig rationell grund, där solsystemets regelbundenhet och 
kalendern symboliskt står för det svenska samhällets rationalitet. Detta 
förstärks av att det i avsnittet om häxorna betonas att vidskepelsen i Sverige 
tillhör det förflutna. Det icke-svenska kan då formuleras genom negationer 
av det svenska, något som behandlas mer utförligt i avhandlingens 
avslutande kapitel. 

I kapitel 9, som delvis diskuterats ovan, antas målgruppen komma ifrån 
kulturer där förmågan att läsa diagram och tabeller inte tillhör allmän-
kompetensen. Detta framgår av att uppgifterna i anknytning till texten 
uteslutande är av kunskapskontrollerande karaktär: 

1. Hur definieras invandrare om man menar att det finns 
a 500 000 invandrare i Sverige? 
b 1,8 miljoner invandrare i Sverige? 

2. Hur många procent invandrare finns det i 
a Belgien? 
b Danmark? 

Titta på tabellen Köbenhavn-Malmö-Karlskrona. 
1. Om du vill vara i Lund 8.43, vilket tåg från Malmö C ska du då ta?326 

De många frågor som handlar om att läsa tabeller och tidtabeller antyder att 
denna förmåga hos målgruppen inte tas för given. Dessa inslag kan även ses 
som en del av en tidsdisciplinering av målgruppen.327 

Ytterligare ett uttryck för att målgruppen inte förväntas ha ämnes-
kunskaper finns i kapitel 10, där film och tv-medierna presenteras. I avsnittet 
”Film” berättas först om den tidigaste filmhistorien och därefter tas olika 
filmgenrer upp: 

                               
324 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 50. 
325 Ibid., s. 53. 
326 Ibid., s. 229, 230. 
327 Carlson, 2002, s. 89. 
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Det finns olika typer av film. På biograferna visas mest spelfilmer, filmer 
som berättar en påhittad historia. Motsatsen till spelfilmen är 
dokumentärfilmen. I en dokumentärfilm beskriver man verkliga händelser 
och människor […] Man brukar också skilja mellan långfilm och kortfilm. 
Långfilmen brukar vara mellan 1 ½ och 2 timmar långa. En film som är 
kortare än 1 timme brukar kallas kortfilm.328 

Att förväntningarna på målgruppen är lågt ställda kan självfallet förstås 
utifrån att denna inte läser lärobokstexten på sitt första språk. Den 
innehållsliga förenklingen kan då förklaras utifrån ett språkinlärnings-
perspektiv. Argumentet håller dock inte, om man jämför de här anförda 
primära och sekundära texternas språkliga och innehållsliga nivå med de 
sekundära skönlitterära texternas språkliga och kulturella förkunskapskrav, 
exempelvis Strindbergs ”Johan och muttrarna”, Lagerlöfs ”Julklappsboken” 
och Söderbergs ”Kyssen”. Dessa texter torde vara mer svårtillgängliga både 
innehållsligt och språkligt, då de speglar en sekelgammal svensk kultur. 

Sammantaget visar Nya mål 3 dels hur dikotomin svensk/invandrare 
reproduceras, dels hur läroboken utgår ifrån en föreställningen om den 
homogena nationalstaten. Detta kan ses som en essentialistisk tendens. Men 
samtidigt förmedlas det svenska majoritetssamhällets värderingar som 
målgruppen förväntas anamma, vilket tyder på en integrerande eller 
assimilerande tendens. Det ställs låga förväntningar på kunskaperna hos den 
heterogena vuxna målgruppen. De ges en klart underordnad position. 

2.4.3 På G 
Den kvantitativa analysen av På G visar att närmare 40 % av de fiktiva 
personerna hör till gruppen icke-västerländska etniciteter, vilket är en hög 
procentandel. Även andelen nu levande och historiska personer med icke-
västerländskt ursprung är hög. Det finns ett antal exempel och övningar, där 
fiktiva personer förekommer. I en sådan övning tyder ett av de sju namnen 
på en icke-västerländsk person, nämligen Ahmed. Meningen lyder: ”Kan jag 
få låna din penna Ahmed”.329 Det icke-västerländska namnet är ett uttryck för 
lärobokens etniskt heterogena syn på samhället och normaliserar därmed 
mångfalden. Samtidigt tillskrivs inte den fiktiva karaktären några etniska, 
kulturella eller religiösa särmärken utan heterogeniteten framgår enbart av 
namnet. 

I det andra kapitlet ”Att lära sig ett nytt språk” finns fem korta intervjuer. 
Läroboken ställer följande frågor till några invandrare: 

 
                               
328 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 254. 
329 Asker & Nordberg, 2004, s. 50. 



 110 

1. Varför är det viktigt att kunna svenska? 
2. Hur tränar du svenska? 
3. Vad är viktigast och vad är svårast med svenska?330 

De tillfrågade invandrare representerar fem världsdelar varför deras 
uttalanden är intressanta att granska närmare. Här finns Rebecca från USA, 
Ahmed som är palestinier, Paco från Chile, Haawa från Uganda och Katalin 
från Ungern. Kvantitativt sett fördelas antalet ord och kontinent enligt 
följande uppställning: 

 

Person/kontinent Textmängd, antalet ord 

Katalin/Europa 171 

Rebecca/Nordamerika 125 

Paco/Sydamerika 107 

Ahmned/Asien/Mellanöstern 106 

Haawa/Afrika 74 

I dessa fem intervjuer uppstår en kvantitativ hierarkisk ordning mellan 
invandrare från olika kontinenter. Europén och nordamerikanen ges mest 
textutrymme, medan personen från Afrika inte ens får hälften så mycket 
utrymme som europén. Man kan även se skillnader i de teman texterna 
innehåller. Den europeiska Katalin har en medveten syn på flerspråkighet 
och menar att språkkunskaperna också innebär ett inträde i en kultur: ”ju fler 
språk du talar, desto fler personer är du […] Att lära sig ett språk är en 
process som aldrig tar slut […] det är fantastiskt när man kan se en film eller 
läsa en bok och förstå.”331 Svaret kan ses som en schablonbild av en kulturell 
centraleuropé. Den amerikanska Rebecca säger sig tala mycket svenska med 
sina svenska vänner och sin svenska tennislärare. Hon säger sig även ”prata 
mycket med personalen på dagis och med andra barns föräldrar.”332 
Angående språkinlärningen menar hon att det är ”viktigt att svenskarna ser 
att vi anstränger oss. Då accepterar de oss lättare.”333 Hon betonar att det i 
början var kaos men när hon sedan började förstå var det fantastiskt. Här 
ställs således den analyserande och kulturella europén mot den aktiva 
nordamerikanen som har ett brett socialt nätverk där infödda svenskar ingår. 

                               
330 Asker & Nordberg, 2004, s. 25. 
331 Ibid., s. 26. 
332 Ibid., s. 25. 
333 Ibid., s. 25. 
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Sydamerikanen Paco framhåller att språket är en nyckel som öppnar 
dörrar. ”När det gäller kontakt med svenskar, tror jag att det är vi som måste 
ta kontakt. Vi kan inte bara sitta och vänta på att någon ska ta kontakt med 
oss.”334 Angående språkinlärningen betonas svårigheterna. I palestiniern 
Ahmeds svar framkommer att han får kontakt med svenskar på Röda korset 
där det finns ”svenskar som man kan fråga om allt möjligt och som kan 
hjälpa till med läxor och annat. Man kan fika där och umgås och ha 
trevligt.”335 I Ahmeds svar används ordet hjälp två gånger, och det är till en 
hjälporganisation, Röda korset, han blivit hänvisad. I frågan om 
språkinlärningen poängterar han de stora skillnaderna mellan arabiskan och 
svenskan, vilket gör att det är lätt att använda orden fel. 

Haawa, den afrikanska kvinnan, utrycker sig så här: 

Att inte kunna språket är som att vara handikappad. Språket är som ett ljus. 
Om det inte lyser är allt svart, men om det är tänt ser man så mycket som 
man inte såg förut. Man kan lära sig mycket svenska genom att titta på 
svenska tv-program med textremsa. Då är det lättare att förstå, och man ser 
hur orden stavas också. Jag tycker att det är viktigast att kunna prata, och 
skriva är svårast.336 

I Haawas svar kan man se en medvetenhet om kopplingen mellan språk och 
kultur i de inledande liknelserna, men hennes uttalande vittnar inte om några 
sociala nätverk. Det enda som kan ses som fritidssysselsättning är tv-
tittandet. I jämförelse med Katalins svar ligger Haawas svar på en lägre 
stilnivå och visar mindre långtgången språkfärdighet. 

Intervjusvaren ovan kan rimligtvis inte vara helt autentiska och 
fullständiga utan här handlar det högst sannolikt om ett redigerat textmaterial 
som har karaktär av primära texter med dokumentär bakgrund eller rent av 
pseudoautentiska texter. Europén och nordamerikanen, som ges mest 
textutrymme, uttrycker även en mer långtgående integration i det svenska 
samhället. De tre övriga intervjusvaren tyder på kontaktproblem med 
svenskar, svårigheter i språkinlärningen och hjälpbehov. I intervjuerna utgår 
läroboken från nationalitet utom vad gäller palestiniern där man kan tala om 
etnicitet.337 Mångfalden av nationaliteter från fem kontinenter kan tänkas 
skapa ökade möjligheter till identifikation hos målgruppen. Urvalet speglar 
dock inte den reella sva-målgruppen såsom den uppfattas av sva-lärare. Två 
av fem sva-kursdeltagare är knappast från Nordamerika och Europa.338 I ett 
                               
334 Asker & Nordberg, 2004, s. 26. 
335 Ibid., s. 25. 
336 Ibid., s. 26. 
337 Hylland Eriksen, 1993, s. 24. 
338 Någon studie av sva-målgruppens ursprungsnationaliteter och etniciteter har inte gjorts. 
Men av egen erfarenhet som sva-lärare och genom samtal med sva-lärare framgår att de 
invandrargrupper som har hög status i det svenska majoritetssamhället, exempelvis nordbor, 
västeuropéer och nordamerikaner inte tillhör den reella målgruppen för sva-ämnet. Detta 
stämmer överens med två studier av sfi-målgruppen. Se Louise Kennerberg & Kristina 
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annat avsnitt i samma kapitel behandlas det svenska språkets förändring. Här 
nämns inledningsvis Internet, EU, invandring och resor. I avsnittets slut talas 
mer utförligt om invandrarnas påverkan på språket. 

Invandrare påverkar också svenskan. Dels genom sådant som de har tagit 
med sig som kebab, pitabröd, sushi, sarong, salsa m.m., men också genom 
nybildade ord. I Rinkeby i Stockholm, där det bor många invandrare från 
olika länder, har det utvecklats ett sorts blandspråk som brukar kallas 
Rinkebysvenska. (mina kursiveringar)339 

I citatet kan man uppmärksamma att orden invandrare och de används som 
vid och opreciserad samlingsbeteckning istället för att man lyfter fram de 
enskilda invandrarspråkens påverkan på svenskan. Här framträder således ett 
tydligt vi- och de andra-pesrspektiv. De exempel som ges relaterar till 
matkultur samt till klädesplagg och dans. Det är alltså en upplevelse- och 
konsumtionsinriktad (imaginär) mångkulturalism som framhävs. Det talas 
vidare om Rinkeby, och den språkvariant som utvecklats där beskrivs som 
ett slags blandspråk. Rinkebyborna exotiseras och beskrivningen av deras 
blandspråk kan lätt förstås som ett för handel och överlevnad nödvändigt 
pidgin- eller kreolspråk, vilket får känneteckna det geografiska området och 
invandrarskapet i dess helhet. Den dynamiska ungdomskulturen som 
förmedlas genom en färgstark slang, som inte ska förväxlas med en 
främmande accent bland andraspråkstalare, kommer härigenom helt bort.340 
Målgruppen ska även ta reda på från vilka språk 15 lånord kommer. 
Svarsalternativen ges i uppgiften och språken är latin, grekiska, tyska, 
franska och tyska, alltså de klassiska bildningsspråken. Valet av just denna 
typ av lånord uttrycker ett eurocentriskt synsätt som utesluter de åldriga 
lånorden från invandrarspråken turkiska och arabiska samt från minoritets-
språken romani chib och finska. Detta förhållande konkretiserar att vissa 
språk eller språkvarianter dominerar över andra och så att säga ingår som en 
del i en hegemonisk, eurocentrisk kultur.341 

I det tredje kapitlet finns ett avsnitt om mötesteknik, där ett klassråd 
skildras. I mötesprotokollet framträder en mångkulturell klass där endast två 
personer tveklöst har svenska namn, nämligen Anders och Karoline. Anders 

                                                                                                                             
Sibbmark, Vilka deltar i svenska för invandrare? (Uppsala, 2005); Skolverkets rapport nr 131, 
Vem älskar sfi? Utvärdering av svenskundervisningen för invandrare – en utbildning mellan 
två stolar (Stockholm, 1997). Angående invandrargruppers status relaterar jag här till graden 
av segregering bland vissa invandrargrupper, se avsnitt 1.3.4; se även Franzén, 1999. 
339 Asker & Nordberg, 2004, s. 34. 
340 Rickard Jonsson visar i sin avhandling att förortsungdomar kan växla mellan s.k. 
Rinkebysvenska och svenskt standardspråk och att Rinkebysvenskan är ett uttryck för 
gruppmarkering. Ulla-Britt Kotsinas utgår snarare ifrån att det bildats en invandrarsvensk 
språkvariant. Se Jonsson, 2007, s. 97–137; Ulla-Britt Kotsinas, Invandrarsvenska (Uppsala, 
2005), s. 230–255. 
341 Hobsbawm, Eric, ”Glossary of key terms”, The Gramsci reader. Selected Writings 1916-
1935, red. David Forgacs (New York, 2000), s. 422ff. 
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är läraren, vilket illustrerar den dominerande svensk-etniska lärarkåren i 
svenska skolor. På så vis framskymtar även en hierarkisk relation mellan 
lärare och målgrupp relaterat till etnicitet. I övrigt speglas den mång-
kulturella skolklassen genom arabiska, persiska, latinamerikanska namn 
samt ett finskt och ett slaviskt namn. Namnursprungen nämns dock inte i 
texten. Protokollet tar upp frågor om en studieresa och diskuterar ordningen i 
uppehållsrummet. Ingenting i detta avsnitt vittnar om etniskt, kulturellt eller 
religiöst förknippade frågor eller problem. Det pseudoautentiska protokollet 
är författat på felfri svenska av Vahideh Badiei och justerat av Joao Veliz.342 

I en övningsuppgift i kapitlet ”Barn och föräldrar” ska man para ihop 
fristående meningar med synonyma begrepp eller uttryck. Här finns sju 
namn varav tre är av icke-svenskt ursprung, nämligen Ahmed, Ali och 
Fatima. Meningarna knyter an till kapitlets tema men är neutrala i det 
avseendet att de inte har någon etnisk, kulturell eller religiös särprägel. Den 
första meningen är dock värd att notera: ”Peters pappa slår honom ofta.”343 
Denna mening ska paras ihop med uttrycket ’få stryk’. På följande sida finns 
en faktaruta med rubriken ”Aga” som ska diskuteras utifrån givna frågor. I 
detta fall parerar läroboken en besvärlig fråga, nämligen vikten av att 
informera målgruppen om den svenska lagstiftningen mot barnaga samtidigt 
som den inte vill ge sken av att målgruppen förmodas aga sina barn. Genom 
valet av namnet Peter pekas inte målgruppen ut, och samtidigt antyds det att 
agan, trots existerande lag, kan finnas även i svenska hem och är ett problem 
också i det svenska samhället. I På G återges Doroty Law Holtes dikt ”Ett 
barn” som används av BRIS och bygger på både negativa och positiva 
kausala förhållanden i barnuppfostran. I anslutande uppgifter ombeds 
målgruppen besvara hur man bemöter ett barn med tolerans samt välja en 
extra viktig rad ur dikten och motivera valet (se även avsnitt 2.4.2 om 
läroboken Nya mål 3 där dikten finns återgiven). Den svenska liberala synen 
på äktenskap presenteras också i På G (se avsnitt 2.3.3). 

Den relativt stora andelen nu levande och historiska personer med icke-
svenskt ursprung (29 %) förklaras av att läroboken innehåller en betydande 
andel artiklar och intervjuer som är målgruppsrelaterade. Ser man på 
fördelningen av etnicitet bland de 38 författarna dominerar de svenska och 
västerländska författarna starkt. Bland så kallade invandrarförfattare finns 
den Sverige-finska Sinikka Ortmark-Almgren och den svensk-latin-
amerikanska Ana Martinez. I textutdraget av Ortmark-Almgren handlar det 
om krigsbarn och Martinez text är en kritisk dikt som angriper 
förmyndarsamhället. Författarnas invandrarpositioner och det faktum att de 
skriver på sitt andraspråk behandlas dock inte alls. Bland lärobokens nio 
                               
342 Asker & Nordberg, 2004, s. 85. 
343 Ibid., s. 200. 
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politiker och statsmän har endast Nalin Pekgul icke-västerländskt ursprung. 
Hennes integration i det svenska samhället och politiska karriär kan förstås 
som förebildlig. 

Det var mycket nytt att vänja sig vid i Sverige, t. ex. att inte kasta papper på 
gatan och att inte spela musik efter klockan tio på kvällen. Att lära sig 
svenska så fort som möjligt tyckte hela familjen var viktigt. De pluggade 
tillsammans hemma och slog omedelbart upp ord som de hörde på tv och inte 
förstod. I gymnasiet lärde hon sig att inte hata alla turkar utan att se varje 
människa för sig.344 

Här framträder en idealiserad bild av det svenska samhället, där allt är rent 
och ordningsamt. Här poängteras också målgruppens plikt att göra sitt 
yttersta för att lära sig det svenska språket. Den avslutande meningen i citatet 
är intressant, eftersom den vilar på en individualistisk grundsyn och bortser 
från etnicitet och eventuell annan grupptillhörighet. Och insikten att se varje 
männiksa för sig har hon fått genom den svenska skolan, vilken därmed ges 
en betydande roll i förmedlingen av värderingar. Pekguls val av favorit-
författare är Oriana Fallaci, vilket understryker hennes sekulära förhållande 
till islam. Fallaci presenteras inte närmare i läroboken men hon är känd för 
sitt starka ställningstagande mot och rädsla för ett framväxande islamiskt 
herravälde i Europa.345 Vägen in i det svenska samhället går enligt detta 
personporträtt genom ett accepterande av den svenska ordningen och jäm-
ställdheten, genom ett sekulärt förhållningssätt till religionen, 
engagemang i arbetarrörelsen och arbete inom den offentliga sektorn.346 
Porträttet visar tecken på assimilationstendenser. 

Av de inhemska officiella minoriteterna nämns endast romerna. Det sker i 
samband med ett utdrag ur Victor Rydbergs Singoalla som ”handlar om en 
riddare som förälskar sig i en zigenarflicka [sic].”347 Trots att På G är 
publicerad så sent som 2004, det vill säga fyra år efter det att Sverige 
officiellt erkänt de fem nationella minoriteterna, används begreppet zigenare 
i denna primära text. Ordet zigenare är som bekant majoritetsbefolkningens 
benämning av minoritetsgruppen romer och har en negativ konnotation 
motsvarande orden lapp eller tattare. 

I kapitlet ”Sverige” presenteras svenska företag. Här ställs även en direkt 
fråga till målgruppen i anslutning till en bild av ett stort kullager. 

                               
344 Asker & Nordberg, 2004, s. 57. 
345 Se exempelvis Oriana Fallaci, Rabbia e l'orgoglio. The rage and the pride (New York, 2002). 
346 Se även avsnitt 2.5.4; Regeringens skrivelse 2002/03:140 (Stockholm, 2003). 
347 Asker & Nordberg, 2004, s. 88. 



 115

 
På G, 2004, s. 229. Foto: Erik G Svensson/Pressens bild. 

Läroboken förutsätter således att den vuxna målgruppen inte är bekant med 
kullagret, vilket kan förstås som att målgruppen behöver insyn i den 
industrialiserade världens artefakter. Förväntningarna på den vuxna 
invandraren är följaktligen ytterst lågt ställda. I detta kapitel behandlas även 
etnicitetsfrågan utifrån Claes Hylingers ”Brev från en sydlänning”. Den 
sekundära texten handlar om en man som tjuvläser ett brev på biblioteket. 
Brevet beskriver det svenska samhället och den svenska mentaliteten ur ett 
utifrånperspektiv. Här framställs svenskarna som tystlåtna, vänliga, 
informella, renliga och väldigt utlevande under alkoholpåverkan. Hylingers 
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text är ironisk utifrån ett omvänt perspektiv, där sydlänningen hyllar det 
svenska och Sverige där folk verkligen förstår sig på att leva. Han beklagar 
sig över att behöva åka hem ”till den gråa vardagen, hem till gamla 
Medelhavet som ju alldeles saknar de nordiska böljornas friskhet.”348 Brevet 
avslutas med att berättaren tittar ut genom biblioteksfönstret på det gråa, 
regniga vädret. De anknytande uppgifterna vittnar inte entydigt om att texten 
ska förstås som ironisk eller överdriven i sin beskrivning av Sveriges 
skönhet och den svenska godheten. Målgruppen ska samtala om och 
beskriva Sverige och svenskarna utifrån egna erfarenheter, vilket rimligtvis 
leder till andra berättelser. 

Sammantaget är den relativt höga grad av etnisk heterogenitet 
problematisk i På G. De fiktiva personerna signalerar inte etnisk, kulturell 
eller religiös mångfald, utöver att namnen är icke-svenska. På G ger således 
en bild av att samhället består av en mångfald människor med olika utseende 
och namn, men en mer substantiell mångfald, som utgår ifrån kulturella, 
religiösa och språkliga skillnader, är osynliggjord. Den bild som framtonar 
av personer med utländsk bakgrund vittnar snarare om assimilation än 
integration. På G har således en assimilerande liberal tendens i 
framställningen av det mångkulturella samhället. 

2.4.4 På tapeten 
Läroboken På tapeten avviker från de övriga läroböckerna, då dess fokus 
inte är på det svenska samhället utan på universella debattämnen. Av denna 
anledning är representationen av svensketniska historiska och nu levande 
personer relativt låg. Bland övningarnas fiktiva personer utgår läroboken 
däremot från ett helsvenskt perspektiv. I de pseudoautentiska kontakt-
annonserna i kapitlet ”Den digitala revolutionen” introduceras målgruppen 
för ett liberalt och individualistiskt sätt att se på relationer. Annonserna 
beskriver endast individuella egenskaper och önskemål och utesluter mer 
kollektiva aspekter såsom släkt, religion och kultur. Ursprung nämns i två 
fall. En annons anger att kvinnan har asiatiska rötter och söker en svensk 
man, och i en annan annons framhålls att nationalitet inte spelar någon roll. 
Det senare antyder ett liberalt perspektiv på mångkultur. Vi är alla lika 
oavsett etnicitet, religion eller kultur.349 

I det avslutande kapitlet ”Kulturmöten” beskrivs samhällsfenomen som 
kan relateras till etnicitet, kultur och religion. Det betonas att kulturmöten 
alltid skett och lett både till konflikter och till berikande kulturella 
förändringar. En av texterna rubriceras ”Skilda världar” och behandlar 
normaliteter inom olika kultursfärer. Detta är även temat för den 
                               
348 Asker & Nordberg, 2004, s. 240. 
349 Kincheloe & Steinberg, 1997, s. 10–15. 
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skönlitterära texten av den svens-iranska författaren Sharock Kamyab som 
inte presenteras annat än som författare, poet och kåsör. Begreppet etnicitet 
används inte i ”Skilda världar” utan man talar istället om kultursfärer och 
kultur. Utgångspunkten är dock ofta nationalitet, exempelvis svensken och 
spanjoren. Det huvudsakliga syftet i denna text är att kontrastera ett 
individualistiskt svenskt vi mot ett kollektivistiskt de andra. Temat 
behandlas delvis i ett konfliktperspektiv utifrån hur människor med olika 
bakgrund förstår den främmande kulturen. Dessutom understryks risken för 
generaliseringar och schablonbilder. I ett stycke behandlas olika tids-
uppfattningar och hur dessa kan leda till missförstånd: 

I många västländer, som i t.ex. Sverige, USA och Holland, ser man tiden som 
en rak linje. Utmed denna linje inträffar en rad händelser. Uppgifter klaras av, 
en efter en, enligt ett tidsschema. Man säger ofta att ”tid är pengar”. Att vara 
punktlig är viktigt! Detta sätt att se på tiden står i motsats till hur man ser på 
tiden i många andra delar av världen, där tiden är som en cirkel som rör sig. 
Man gör flera saker på en gång, och ändrar planerna om man tycker att det 
behövs.350 

De västerländska välorganiserade samhällena, exemplifierade med tre 
nationer, kontrasteras mot ett synnerligen vagt definierat främmande, där det 
synbarligen råder oordning. Här utgår man följaktligen ifrån det väster-
ländska som norm, alltså ett eurocentriskt perspektiv, och man kan förmoda 
att den tilltänkta målgruppen förväntas vara icke-europeisk. I samma text 
behandlas även arbetsplatskulturen i Skandinavien. Här ställs den svenska 
platta organisationen med mindre synliga hierarkier, där man kan hitta 
”chefer, klädda i jeans, sitta och småprata med sina anställda i kafferummet” 
mot kulturer utanför Skandinavien. Där liknar företagsstrukturen en 
”patriarkalisk familj” där arbetaren aldrig talar med chefen.351 Det berättas 
även om den konflikträdde svensken i kontrast till den temperamentsfulle 
spanjoren. 

Kapitlet innehåller flera konfliktperspektiv, bland annat i en textruta om 
Schengenavtalet. 

                               
350 Eckerbom & Källsäter, 2002, s. 102. 
351 Ibid., s. 102. 



 118 

 
På tapeten, 2002, s. 108. 

Den ökade rörelsefriheten för EU-medborgare har fått ett högt humanitärt 
pris som kan relateras till målgruppen genom begreppen flyktingar, 
asylsökande och släkt och vänner. Det finns en öppen kritik mot det svenska 
Schengenmedlemskapet och därmed den svenska EU-politiken, vilket 
framkommer genom de värderande orden kraftigt, omöjligt, förödande, stora 
svårigheter och hårda. Läroboken blir därmed konkret politisk och mot-
hegemonisk. Kritiken mot Schengen kan knytas till den antirasistiska 
aktivismen eller den s.k. solidaritetsrörelsen.352 Sammantaget framställs den 
svenska kulturen och mentaliteten som grundad på individualism/liberalism, 
jämlikhet och konsensus. De svenska och västerländska samhällena är per 
definition välorganiserade i kontrast till något främmande och odefinierat. 

2.4.5 Vi lär känna Sverige 
Vi lär känna Sverige är en anspråksfull och något missvisande titel, eftersom 
det rör sig om en sammanhållen fiktiv dialog utan några avsnitt som tar upp 
historia och samhällskunskap. Vilket Sverige är det då målgruppen lär känna 
i denna bok? I det kvantitativa avsnittet framkom att läroboken har ett 
svenskt och eurocentriskt perspektiv med en viss representation av icke-
svenska fiktiva personer. De nu levande och historiska personerna är av 
nordisk eller europeisk börd. Som visades i avsnitt 2.3.5 har läroboken en 
tydlig jämställdhetsagenda, vilket ses som ett svenskt särdrag. Ett annat 
särdrag är att dialogerna uteslutande utspelar sig i urbana miljöer, där 
restaurang- och teaterbesök är viktiga ingredienser. Som kontrast till 
urbaniteten behandlas den samiska minoriteten. Samerna framställs som ett 
främmande folkslag med få beröringspunkter med majoritetssamhället. 

                               
352 Erika Andersson, ”Vänner, fiender och främlingar. Den antirasistiska mobiliseringen som 
en ny social rörelse”, Strömmar i tiden. Ungdomars livsvillkor i en föränderlig värld, red. 
Muhamed Chaib (Göteborg, 1995), s. 21–48. 
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Bella: Jag träffade en fjällapp, som levt som nomad och följt sina renar i 
ödemarken hela sitt liv […] Han sa, att regeringen nog gärna vill hjälpa 
lapparna, men att den inte förstår deras liv och inställning. 

[…] 

Bella: Samernas styrande råd består av representanter för familjerna, som 
tilldelats betesmarker, fiskevatten och jaktområden efter behov, men ingen 
kan äga eller ärva jorden. (min kursivering)353 

Beskrivningen av nomadtillvaron och det faktum att jorden icke kan ägas 
visar på olikheter jämfört med det svenska majoritetssamhället. 
Anmärkningsvärt är att man använder de nedsättande och ålderdomliga 
benämningarna fjällapp och lapp om samerna, vilket förstärker isärhållandet 
av det urbana majoritetssamhället och ursprungsbefolkningen.354 I det nio 
sidor långa avsnittet om samerna och deras kultur finns även en passage där 
trolltrumman och den samiska schamanismen beskrivs, ett starkt exotiskt 
inslag. Denna syn på samerna som exotiska är uppenbarligen seglivad.355 Det 
dras även paralleller till indianer i deras egenskap av naturfolk. Läroboken 
avslutas med avsnittet om samerna och det sista replikskiftet sker mellan de 
två italienska turisterna: 

Luigi: Om vi alla hade levt som samer och indianer, så hade vi förmodligen 
inte skadat vår natur. 

Marcello: Allt du vill kan du. Ännu är ingenting för sent.356 

Luigi uttrycker här en naturromantisk civilisationskritik, och natur-folken 
beskrivs på ett sätt som anknyter till rousseauanismens idéer om den ädle 
vilden, idéer som redan Michel de Montaigne formulerade under 
renässansen.357 

Sammanfattningsvis kretsar etnicitetsaspekten i Vi lär känna Sverige 
kring det moderna och urbana västerländska samhället, vilket kontrasteras 
mot en exotiserad ursprungskultur. De italienska turisterna utgör ingen 
motpol till svenskarna utan dessa två europeiska nationaliteter och 
representanter för det urbana samhället förenas i sin beundran av den 
nomadiserande ursprungsbefolkningen som på så vis blir de andra. Det är 
med tanke på lärobokens utgivningsår 1995 anmärkningsvärt hur det svenska 

                               
353 Jansson, 1995, s. 152f. 
354 Om fjällappar står att läsa exempelvis i den andra omarbetade och utvidgade upplagan av 
Svensk uppslagsbok, band 17, red. Gunnar Carlquist & Josef Carlsson (Malmö, 1950), s. 817–
819, där beskrivningen av lapparna fortfarande bottnar i rasbiologiska föreställningar. 
Uppslagsordet fjällapp finns däremot inte i Nationalencyklopedin , sjätte bandet, red. Kari 
Marklund (Höganäs, 1991) som publicerades fyra år före läroboken Vi lär känna Sverige. 
355 Granqvist-Nutti, 1993. 
356 Jansson, 1995, s. 157. 
357 Michel de Montaigne, Essayer. Bok 1 (Stockholm, 1986), s. 254–269, 279–283. 
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urbana samhället framställs som monokulturellt, trots att invandringen under 
första halvan av 1990-talet i hög grad präglade det svenska samhället (se 
avsnitt 1.3.4). 

2.4.6 Ideologianalys av temat etnicitet 
De fem läroböckerna visar stora skillnader i sin gestaltning av samhället 
även om det finns beröringspunkter mellan dem. På G är tveklöst den etniskt 
mest heterogena. På tapeten utmärker sig med sitt europeiska perspektiv, där 
det nationellt svenska blir något nedtonat. Vi lär känna Sverige har i sina 
dialoger en svensk utgångspunkt med inslag av både den nationella 
minoriteten samer samt två italienare. På så sätt skapas en dikotomi mellan 
det urbana västerländska samhällets gemenskap och ursprungsbefolkningens 
exotism. Även i Nya Mål 3 förekommer avsnitt om samerna men boken i sin 
helhet betonar den nationella historien ur ett monokulturellt perspektiv. Dikt 
och verklighet utmärker sig också genom sin monokulturella samhälls-
gestaltning, där avvikelser från det svensketniska i det närmaste helt 
undviks. Vissa innehållsliga aspekter förenar flera av läroböckerna, 
nämligen dominerande svenska värderingar som målgruppen förutsätts 
anamma. 

Den svenska synen på barnuppfostran tas upp i Dikt och verklighet, Nya 
mål 3 och i På G, vilka även har det gemensamt att de är de tre mest 
konventionella läroböckerna (se sammanfattningen i avsnitt 2.1). Delvis 
samma skönlitterära texter har valts för att övertyga målgruppen om de 
svenska värderingarnas överhöghet. Dikt och verklighet och Nya mål 3 har 
båda med den episod ur Strindbergs Tjänstekvinnans son, där Strindbergs 
alter ego Johan blir oskyldigt straffad för en stöld han inte har begått. 
Förhållandet att han blir straffad och kränkt för något han inte gjort torde 
väcka empati, möjligen även hos dem som principiellt förespråkar aga som 
en del i barnuppfostran. Den andra skönlitterära texten är dikten ”Ett barn” 
av Dorothy Law Holte som används i samma syfte som Strindbergtexten och 
förekommer i Nya mål 3 och På G. Dikten bygger på en kausal retorik om 
hur våld och ondska föder våld, medan godhet föder godhet. Den svenska 
synen på barnuppfostran förmedlas dels manifest i primära texter, där lagen 
mot barnaga tas upp i två av böckerna, dels behandlas synen på barn genom 
äldre och nyare sekundära journalistiska och skönlitterära texter. Dessa ger 
liv åt de värderingar som ligger till grund för den svenska synen på 
barnuppfostran.358 

Vad som också förenar läroböckerna är den individualistiska, liberala 
synen på relationer och äktenskap. Även om synen på jämställdhet i viss 
mån skiljer sig åt i läroböckerna förenas de i ett individualistiskt 
grundantagande. Uteslutande individuella motiv och öden skildras då 
äktenskap och relationer behandlas. (se avsnitt 2.3 om kön och jämställdhet). 

                               
358 Pettersson & Esmer, 2005, s. 42ff; Daun, 2005, s. 56, 221. 
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Ett tredje tema som är gemensamt för samtliga läroböcker är synen på det 
demokratiska, sekulära svenska samhället grundat på vetenskaplighet och 
rationalitet. Detta genomsyrar läroböckerna på latent nivå men tar sig även 
manifesta uttryck, framförallt i Dikt och verklighet och Nya mål 3 som med 
sina framträdande historiska inslag belyser det svenska samhällets 
utveckling. Dikt och verklighet betonar utvecklingen från fattigt agrart 
samhälle till modernt och industrialiserat välfärdssamhälle, medan Nya mål 
3 har avgränsade avsnitt om uppfinningar, vetenskapsmän och astronomi. 
Gemensamt för läroböckerna är att de ser Sverige som ett sekulärt samhälle, 
där religiositet och vidskepelse tillhör det förgångna. 

Dikt och verklighet, Nya mål 3 och På G har avsnitt som behandlar 
föreningsverksamhet. I ett integrationsperspektiv anknyter detta tema till tre 
aspekter i den svenska mångkulturella modellen för invandrarpolitik. Statens 
stöd till invandrarföreningar har varit en del i den kulturbevarande politiken 
samtidigt som föreningarna skulle fylla en demokratisk roll. De skulle dels 
fungera som företrädare för sina medlemmars intressen, dels vara en skola i 
demokrati. Föreningsverksamheten sägs även ligga till grund för skapandet 
av ett överbryggande socialt kapital, och den uttrycker en vilja att inkorporera 
målgruppen i Folkrörelsesverige. Inslagen kan även betraktas som en önskan att 
disciplinera och assimilera målgruppen in i majoritetssamhället.359 

Man kan förstå dessa tre teman som hegemoniska värderingar, eftersom 
de finns representerade i flera böcker. Även de läroböcker där något av 
temana saknas ger ändå uttryck åt samma värderingar, eftersom de inte 
innehåller motsägande inslag. Värderingarna förmedlas till målgruppen som 
i egenskap av invandrare eller personer med utländsk bakgrund inte 
förväntas ha tillägnat sig dem tidigare. 

Betraktar man läroböckerna utifrån de tre invandrarpolitiska modellerna 
och de fem perspektiven på mångkultur kan man urskilja följande tendenser. 
Den konservativa synen på mångkultur eller det monokulturella perspektivet 
framträder i Dikt och verklighet och i något mindre grad i Nya mål 3, där 
samhället ter sig som i det närmaste helt homogent. Dess värderingar och 
normer framställs på både latent och manifest nivå. Målgruppen bjuds in till 
denna gemenskap, något som dock kräver uppoffringar i form av anpassning 
till majoritetssamhällets värderingar. Avvikande värderingar måste träda i 
bakgrunden. Majoritetssamhällets värderingar framställs som allenarådande 
och blir därmed hegemoniska. Det konservativa mångkulturperspektivet 
beskrivs i teorin som eurocentriskt, men antar i dessa två läroböcker nästan 
rent nationella uttryck.360 Nya mål 3 är något mer heterogen i sin 
samhällsgestaltning, eftersom den erkänner den samiska nationella 
minoriteten. Boken har samtidigt en något svagare assimilationstendens än 
Dikt och verklighet, och jämställdhetsfrågan är inte lika tydligt framskriven 
som i Dikt och verklighet. Båda dessa läroböcker stämmer in i beskrivningen 

                               
359 Pär Zetterberg, ”Vägen in? Om etniska föreningar som ’skolor i demokrati’”, Föreningsliv, 
makt och integration (Stockholm, 2004); Borevi, 2002, s. 135–174. Carlson, 2002, s. 89. 
360 Kincheloe & Steinberg, 1997, s. 3f. 
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av den assimilerande franska utbildningen och med innehållet i nyare och 
äldre franska läroböcker.361 

En liberal syn på mångkultur och en större heterogenitet framträder i På 
G och På tapeten. Några mer djupt liggande särdrag förekommer inte i På 
G, medan På tapeten har ett avsnitt om kulturskillnader och nationellt 
grundade mentaliteter. Det svenska samhället framställs dock inte enligt den 
mångkulturella modellen. Framställningen grundar sig på föreställningen att 
alla i grunden bär på samma värderingar och att etnicitet, kultur och religion 
endast är ytlig fernissa. Heterogeniteten begränsar sig till att gälla namn, som 
inte ingår i det traditionella svenska namnskicket, och rent visuella uttryck 
såsom fotografier på personer med mörk hy. Heterogeniteten vittnar således 
inte om ett mångkulturellt samhälle, och fenomen såsom mångkulturell 
identitet, flerspråkighet och religiösa uttryck som avviker från majoritets-
samhället ges inget eller litet utrymme. 

Vi lär känna Sverige avviker från de övriga läroböckerna. Beskrivningen 
av den samiska kulturen är med sina naturromantiska drag essentialistisk. 
Den samiska identiteten framställs såsom mystisk, exotisk och i grunden 
annorlunda, vilket framgår i beskrivningen av den nomadiserande kulturen 
och synen på äganderätt. Denna seglivade schablonbild av den samiska 
minoriteten kan endast gälla de samer som lever av rennäringen, vilka utgör 
en mycket liten grupp, ca 2500 av 15–20 000 samer i Sverige.362 Då bokens 
italienska turister och svenska karaktärer är eniga i synen på miljön och 
naturen, framstår det västerländska synsättet som enhetligt. En dikotomi 
uppstår på så sätt mellan det västerländska och ursprungsbefolkningarna, två 
kulturer som framställs som i grunden olika. Detta perspektiv på samerna 
finns i viss mån även i de sekundära texterna av Alf Åberg i Nya mål 3. På 
det viset får samerna som nationell minoritet en unik ställning i 
läroboksmaterialet som helhet. 

Den gemensamma tendensen är att läroböckerna inte skildrar ett genuint 
mångkulturellt samhälle präglat av flerspråkighet, mångkulturell identitet 
och andra trosinriktningar eller livsåskådningar. Då det mångkulturella 
framträder begränsas det till att gälla en tämligen ytlig nivå. Därigenom kan 
de heterogena inslagen huvudsakligen betraktas som liberala uttryck för 
mångkulturalism. Individer av olika kön, klass och etnicitet är i grunden lika 
och delar en universell värdegrund. Modellen utgår ifrån likhet och sägs 
därför också vara färgblind.363 Läroböckerna visar tydliga assimilations-
tendenser och ligger således inte i linje med den officiella svenska 
invandrarpolitiken som aktivt ska främja nationella minoriteters och 
invandrargruppers kulturbevarande.364 

                               
361 Brubaker, 1992, s. 107f; Werner Schiffauer & Thijl Sunier, ”Representing the Nation in 
History Textbooks”, Civil Enculturation. Nation-State, Schools and Ethnic Difference in four 
European Countries, red. Werner Schiffauer, Gerd Baumann, Riva Kastoryano & Steven 
Vertovec (New York & Oxford, 2004), s. 38ff. 
362 Prop. 1998/99:143, Nationella minoriteter i Sverige (Stockholm, 1999), s. 22. 
363 Kincheloe & Steinberg, 1997, s. 10. 
364 Prop. 1997/98:16 (Stockholm, 1997), s. 15f; se även Borevi, 2002. 



 123

2.5 Klass i läroböckernas samhällsskildring 
För att komma åt klasskategorin i läroböckerna koncentrerar jag mig på den bild 
av samhället de ger. Analysen utgår således från hur klassrelaterade frågor 
kommer till uttryck i böckerna. Jag delar upp min analys efter olika teman, 
presenterade under följande rubriker: ”Skola och utbildning” och ”Historia, 
politik och arbetsmarknad”. Temana överlappar dock ofta varandra och 
läroböckernas fokus på dem varierar starkt. I genomgången av utbildnings-
sektorn beaktas samtliga skolformer från förskola till universitet, och även 
bibliotek, bildningsförbund och vissa opinionsbildande organisationer tas 
upp. Framställningen av utbildning och skolformer uttrycker läroböckernas 
syn på samhällets utbud av och ansvar för utbildning samtidigt som den även 
kan spegla förväntningar, förutsättningar och utbildningsbehov i relation till 
målgruppen. 

I de fall där klasskategorin kan analyseras genom läroböckernas person-
galleri är min ambition att i möjligaste mån relatera till SEI-kodens 
klassparametrar, yrke, utbildning och facktillhörighet.365 Med anknytning till 
det marxistiska klassbegreppet och Webers analys kan frågor om ägande och 
graden av inflytande i arbetslivet och samhället studeras. Klasstemat 
framträder även genom böckernas beskrivningar av boendeformer, eget 
företagande, entreprenörskap och karriärer i kontrast till låglönearbete och 
beroende av samhällets sociala transfereringssystem.366 

I vilken mån finner man i läroböckerna beskrivningar av partipolitik och 
olika organisationer på arbetsmarknaden samt av företag och entreprenörskap? 
Jag uppmärksammar i detta sammanhang även i vilken mån läroböckerna 
förmedlar ett konflikt- eller konsensusperspektiv. Konflikt definieras här 
som en motsättning mellan två eller flera intressen/aktörer, en situation eller 
ett förhållande där två eller flera intressen kolliderar. Här behandlas i första 
hand klassrelaterade konflikter, främst på arbetsmarknaden. Analysen tar sin 
utgångspunkt i det kvantitativa för att sedan behandla respektive lärobok 
kvalitativt. 

2.5.1 Kvantitativ analys av samhällsskildring i läroböckerna 
Inledningsvis presenteras de kvantitativa aspekter som visar i vilken grad 
läroböckerna fokuserar på samhällsinstitutioner, företag och varumärken och 
politiska partier och förbund. 

                               
365 Cigéhn, ”Klassidentitet -97. Bakgrund, teori, metod”, Klassamhällets återkomst. Om 
klassidentitet, arbetsliv och fritid vid tröskeln till ett nytt sekel, red. Göran Cigéhn Mats 
Johansson & Lena Karlsson (Umeå, 2001), s. 9. 
366 Se avsnitt 1.3.6 för utförligare redogörelse av klassbegreppet. 
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Tabell 4. 

Förekomsten av olika institutioner inom skol- och utbildningssektorn, 
arbetsmarknadssektorn, politiska partier och förbund samt företag och varumärken. 

Läroböcker Dv Nm3 PG Pt VSv 

Skola & utb. 29  10 18  3 4 

Arbetsmarknad 8  1  4 - - 

Partier & förbund 3 1 2 - - 

Företag & varumärken 16 28 32 26 5 

Tabellen visar att skola och utbildning är starkt representerade i Dikt och 
verklighet och På G, i någon mån också i Nya mål 3 men inte alls lika 
mycket som i de två tidigare nämnda. I På tapeten förekommer skola och 
utbildning i mycket liten omfattning. Företag och varumärken dominerar 
däremot. Även i Nya mål 3 finns en stark representation av företag och 
varumärken, även om den inte är lika framträdande som i På tapeten. Att 
andelen företag och varumärken är ett dominerande inslag kan tolkas som en 
marknadsliberal tendens. Det motsatta förhållandet, det vill säga en starkare 
representation av institutioner inom skola och utbildning samt arbets-
marknad kan däremot förstås som en socialistisk eller socialdemokratisk 
tendens där välfärdssamhällets institutioner betonas. I kombination med de 
kvantitativa fakta om fiktiva och levande och historiska personer som 
tabellerna i avsnitt 2.2.1 och 2.2.2 visat får man följande uppställning. 

Tabell 5. 

Förekomsten av olika samhällsinstitutioner, företag och varumärken samt fiktiva nu 
levande och historiska personer. 

Läroböcker Dv Nm3 PG Pt VSv 

Skola & utb., arb.mark, 
pol. 

40 12 24 3 4 

Företag & varumärken 16 28 32 26 5 

Fikt. & nu lev&hist. 
personer 

70 164 180 30 35 
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Om man jämför andelen individer med institutioner och företag kan 
läroböckernas individualistiska eller kollektivistiska tendenser belysas. 
Utgångspunkten är här att ett större antal individer, företag och varumärken i 
förhållande till ett lägre antal institutioner inom skola, utbildning och 
arbetsmarknad samt politiska partier och förbund tyder på en individualistisk 
och marknadsliberal hållning. Det motsatta förhållandet ger däremot en 
socialistisk, socialdemokratisk eller konservativ kollektivism.367 De tre 
läroböckerna Dikt och verklighet, Nya mål 3 och På G är av mer 
konventionellt slag, vilket bl.a. framgår av det högre antalet individer som 
förekommer där. De två övriga läroböckernas något avvikande karaktär 
framgår av ett mindre antal institutioner och individer. 368 

Dikt och verklighet utmärker sig genom ett relativt lågt antal personnamn, 
företag och varumärken i förhållande till antalet institutioner. Detta vittnar 
om en kollektivistisk samhällsgestaltning. På G har fler individer, företag 
och varumärken men har samtidigt en viss betoning på samhällsinstitutioner 
inom skola, arbetsmarknad och politik, vilket tolkas som en svagare 
kollektivistisk tendens. 

Nya mål 3 har visst fokus på utbildning men i övrigt betonas företag, 
varumärken och individer relativt starkt, vilket ger en mer individualistisk 
tendens. På tapeten har ett mycket starkt fokus på varumärken, medan 
arbetsmarknad och politik saknas helt, vilket ger en tydlig individualistisk 
och marknadsliberal tendens. 

Vi lär känna Sverige avviker helt från den gängse läroboksgenren genom 
att den är utformad som en berättelse i dialogform. Detta avspeglas också i 
den kvantitativa analysen. Läroboken har en klart individualistisk tendens 
genom att karaktärernas individuella prestationer betonas samtidigt som 
samhällsinstitutionerna är få. 

Resultaten av den kvantitativa innehållsanalysens är preliminära. De kan 
visa tendenser i materialet, men de kan inte göra anspråk på att ge någon 
slutgiltig bild av böckernas ideologiproduktion. Följande avsnitt behandlar 
respektive lärobok utifrån temana skola och utbildning samt historia, politik 
och arbetsmarknad. 

                               
367 För att bringa klarhet i vilket slag av kollektivism en lärobok uttrycker måste materialet 
analyseras mer ingående utifrån ett kvalitativt perspektiv. 
368 Se även inledningen i kapitel 2 där läroböckernas karaktär beskrivs. 
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2.5.2 Dikt och verklighet 

Skola och utbildning 
Läroboken Dikt och verklighet belyser det moderna Sveriges framväxt. 
Skola och utbildning behandlas i ett eget kapitel. Det historiska perspektivet 
är uttalat, t.ex. tas även äldre och inte längre existerande skolformer upp. 
Folkhögskolan har en framträdande roll och nämns i tre kapitel. I två av 
dessa framhålls denna skolforms stora betydelse för folkbildningen under 
1900-talet.369 Det finns även ett framåtblickande perspektiv då målgruppen i 
diskussionsfrågorna uppmanas att ta kontakt och besöka en folkhögskola för 
att se hur denna skolform skiljer sig ”från den vanliga gymnasie-
skolan/vuxenutbildningen?”, det vill säga de skolformer läroboken primärt är 
riktad till.370 De institutioner som nämns i Dikt och verklighet innefattar 
alltifrån småskolan till universitet. När vissa författarskap tas upp visas att 
man utbildningsmässigt kan nå ändå längre. Att utnämnas till ledamot av 
Svenska Akademien framställs som det ultimata karriärsteget, en avslutning 
på en ofta lång och mödosam bildningsväg.371 

I kapitlet ”Folkbildare, nykterister och socialister” berättas om tre 
folkrörelser, nämligen nykterhetsrörelsen, Frälsningsarmén och arbetar-
rörelsen, vilka uppstod för att skapa en ny gemenskap i urbaniseringens 
Sverige. Det sägs också att folkrörelserna ”i hög grad bidrog till att forma 
det nya samhället. Många människor, både män och kvinnor, gick samman i 
föreningar av olika slag för att åstadkomma förändringar i religiöst, socialt, 
politiskt eller ekonomiskt hänseende.”372 Läroboken går vidare på detta tema 
och framhåller att många av dem som sedan skulle komma att påverka och 
förändra samhället fick sin skolning genom folkhögskolor, studiecirklar och 
folkbildning. Det anges dock inte vilka dessa personer var, men eftersom 
boken fokuserar på arbetarrörelsen och arbetarförfattarna ligger det nära till 
hands att tänka på just arbetarrörelsens opinionsbildare. Exempelvis nämns 
Brunnsviks folkhögskola i författarporträttet av Eyvind Johnson i kapitel 2, 
där det påpekas att många andra arbetardiktare också fick sin utbildning på 
denna skola.373 Vad gäller kvinnorörelsen betonas de enskilda individernas 
opinionsbildning snarare än organisationer och förbund.374 

Folkrörelsernas folkbildande roll framhävs genom att man redogör för 
den omfattande studieverksamheten, något som utvecklas i avsnittet om 
arbetarrörelsen: 

                               
369 Exempel på äldre skolformer och folkhögskolor i Dikt och verklighet: ”folkskola”, s. 20; 
”läroverk”, s. 43; ”realskola”, s. 45; ”småskolan”, s. 59; ”Brunnsviks folkhögskola”, s. 34; 
”folkhögskolorna”, s. 44, 115. Enström & Holmegaard, 1996. 
370 Ibid., s. 61. 
371 Ibid., s. 26, 36, 52, 126, 179. 
372 Ibid., s. 115. 
373 Brunnsviks folkhögskola är arbetarrörelsens äldsta folkhögskola, Ibid., s. 34. 
374 Exempelvis nämns inte Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad. 
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Inom arbetarrörelsen ville man framför allt öka arbetarnas kunskap om 
samhället och arbetslivet. Medlemmarna skulle bli mer medvetna, de skulle 
lära sig att arbeta fackligt och att tala för sin sak. Man ville också öka 
arbetarnas materiella standard och minska de sociala klyftorna. För att uppnå 
detta krävdes det utbildning, t.ex. i form av studiecirklar och debattkvällar.375 

Läroboken beskriver den tidiga arbetarrörelsens mot-hegemoniska 
verksamhet som kan jämföras med den Gramsci bedrev och skrev om.376 Det 
framgår att denna verksamhet alltjämt pågår, till exempel uppmanas mål-
gruppen att undersöka studiecirklarnas kursutbud. De uppmanas även att ta 
reda på hur det går till att bilda en studiecirkel. I ett integrationsperspektiv 
anknyter detta tema till den svenska mångkulturella modellen. Invandrar-
föreningarna skulle fungera som företrädare för sina medlemmar och vara en 
skola i demokrati. Verksamheten sägs även ligga till grund för ett över-
bryggande socialt kapital.377 

Då Dikt och verklighet ägnar ett helt kapitel åt ”Folkskolor och folk-
högskolor – skolor för folket” ska detta avsnitt granskas mer ingående. Här 
beskrivs den moderna utbildningens gryningstid fram till läroplanen 1994. I 
den inledande primära texten ges en historik över utvecklingen från en 
segregerad och exkluderande utbildning till en skola för alla. Beskrivningen 
av den äldre utbildningen utgår från klass eller socioekonomiska villkor. I 
mindre grad beskrivs segregeringen utifrån könsaspekten, och etnicitets-
frågan är helt osynliggjord.378 Efter den inledande historiken skildras arbetar-
författarnas bildningsväg. ”Deras ’universitet’ var folkhögskolor, folk-
rörelsernas diskussionsaftnar, föreningsliv och studiecirklar”379. Historiken 
avslutas med en uppställning över tretton viktiga årtal från och med 1842, då 
allmän 6-årig folkskola införs, och fram till 1994-års läroplan. 

                               
375 Enström & Holmegaard, 1996, s. 117. 
376 Se avsnitt 1.3.3. 
377 Zetterberg, 2004; Borevi, 2002, s. 135–174. 
378 Här kunde exempelvis samernas, de tornedalsfinska barnens språksituation och vidare den 
romska minoritetens och de resandes tillgång till utbildning presenteras ur ett historiskt 
perspektiv. 
379 Enström & Holmegaard, 1996, s. 45. 
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Dikt och verklighet, 1996, s. 45. 

Texten koncentreras till de reformer som syftat till att utjämna utbildningens 
tidigare differentierande funktion. Den äldre svenska skolans ofta mekaniska 
undervisningsformer och fostran till god hygien och allmän underdånighet 
tas upp. De sekundära texterna består av Vilhelm Mobergs självbiografiska 
text ”Skolan i skogen” (1969), ett avsnitt ur Selma Lagerlöfs roman 
Kejsaren av Portugallien (1914) kallat ”Skolexamen” och ett avsnitt ur Erik 
Johanssons självbiografiska bok Pojken på landsvägen (1979), med rubriken 
”Åter på skolbänken”. Mobergs litterära vittnesmål om hur det var att börja 
småskolan år 1906 förstärker den inledande textens beskrivning av folk-
skolans moraliska läroplanskod med dess underdånighetsfostran av barnen 
gentemot Gud och fosterlandet.380 Men Mobergs text lyfter även fram 
småskolans positiva och progressiva potential, då den förmedlade grund-
läggande färdigheter i läsning och skrivning och på så sätt banade väg mot 
en medborgerlig bildning. 

Med den skönlitterära texten ”Åter på skolbänken” (1979) av Erik 
Johansson introduceras folkhögskolan. Texten skildrar hur författaren som 
ung kom till en folkhögskola för att studera på 1930-talet. Detta själv-
biografiska textavsnitt är synnerligen intressant i det att Johansson på knappa 
två sidor fångar det socialdemokratiska samhällets utveckling och ideal. 
Johansson skriver om sitt politiska uppvaknande på folkhögskolan. Han 
identifierade sig med ungsocialisterna och berättar om hur han och hans 
kamrater satt uppe till gryningen och diskuterade hur de skulle inta fabriker 
och förändra hela samhället. 

                               
380 Ulf P. Lundgren, Att organisera omvärlden – en introduktion till läroplansteori 
(Stockholm, 1979), s. 65. 
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Men jag ryggade tillbaka för blodiga revolutioner, våld har alltid skrämt mig 
[…] Jag drogs istället till Per Albins trygga folkhem, där allt var så enkelt, 
sparsamt och ärligt, där var också yrkesstoltheten en del av människornas 
vardagslycka. Men hur skulle vi lyckas förverkliga folkhemmet när 
kapitalisterna enväldigt utövade hela den ekonomiska makten?”381 

Frågan besvaras inte i det återgivna textavsnittet utan i senare kapitel, inte 
minst i lärobokens näst sista kapitlet ”Folkhemmet växer fram”. Erik 
Johanssons text, som har ett nostalgiskt skimmer över sig, ger uttryck åt 
jämställdhetstanken, den reformistiska socialismen och folkhemstanken. Det 
här är också den enda text som vittnar om konflikten inom arbetarrörelsen 
mellan revolutionära och reformistiska socialister. I romanutdraget beskrivs 
huvudsakligen folkhögskolans syfte att utbilda och fostra människor så att de 
kunde förbättra sin egen och andras situation. Texten knyter ihop kapitlets 
skoltema och ger ett mer samtida och idealiserat perspektiv på mellan-
krigstidens folkhems- och samhällsbygge. 

Sammantaget ger kapitlet ”Folkskolor och folkhögskolor – skolor för 
folket” samt läroboken i sin helhet en bild av den moderna utbildningens 
utveckling från och med 1842. Det visar hur utbildningen förbättrats och 
utvidgats och därigenom kommit de minst bemedlade till del. Kapitlets 
klassperspektiv är därmed tydligt framträdande. Utbildningsreformerna 
presenteras i de primära texterna inklusive i den ovan citerade 
uppställningen med viktiga årtal. I de uppgifter som avslutar kapitlet ingår 
en uppmaning till diskussion utifrån följande frågor. 

 
Dikt och verklighet, 1996, s. 61. 

Besvaras frågorna utifrån läroboken, och framförallt utifrån de reformer som 
presenteras i uppställningen över viktiga årtal, är frågorna tämligen slutna 
och svaren givna. De reformer som presenteras i den primära texten och i 
tabellen pekar samtliga mot utjämning, vilket ger nekande svar på de tre 
första frågorna och jakande svar på den fjärde. Uppställningen över viktiga 

                               
381 Enström & Holmegaard, 1996, s. 59. 
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årtal är intressant och förtjänar en kommentar. Det sista årtalet 1994 betonar 
att alla program på gymnasiet blev 3-åriga i och med Lpf 94, vilket är 
korrekt. I ett ideologiskt perspektiv är detta dock anmärkningsvärt. Dikt och 
verklighet ser uppenbarligen det tidiga 1990-talets skolpolitik som ytterligare 
ett steg mot en utjämnad utbildning för alla. Varje årtal och reform i 
uppställningen bygger på de tidigare reformernas ideologiska grund, 
nämligen ökad utjämning, kungsvägen i svensk efterkrigstida utbildnings-
politik. Numera ses 1990-talets skolpolitik som ett utbildningspolitiskt 
systemskifte. Detta skifte ägde rum i och med friskolereformen 1992, vilken 
haft mycket stor inverkan på det svenska skolväsendet. Under det tidiga 
1990-talet ökade differentieringen och profileringen också mellan de 
kommunala skolorna på grund av att de måste konkurrera om eleverna på en 
öppen utbildningsmarknad.382 Minoritetsgrupperna i Sverige fick samtidigt 
utökade möjligheter att grunda egna friskolor.383 Genom att utelämna 
friskolereformen 1992 blir lärobokens framställning av utbildningsreformer 
ideologiskt koherent och därmed hegemonisträvande. 

Historia, politik och arbetsmarknad 
I Dikt och verklighet är det bärande temat Sveriges utveckling från fattigt 
bondeland till urbant folkhem och modern välfärdsnation. Arbetarrörelsen 
står i centrum för denna berättelse, vilket kommer till konkret uttryck genom 
att begreppet ”arbetarrörelsen” används i fem av 13 kapitel. De två första 
kapitlens rubriker ”Bönder, statare och andra lantarbetare” och ”Kolare, 
flottare och rallare” återspeglar ett arbetarklassperspektiv, dominerat av 
manliga yrken. Det första kapitlet har ett avsnitt som beskriver landsbygds-
proletariatets hårda livsvillkor. Arbetarförfattarna framstår här som viktiga 
för avskaffandet av statarsystemet: 

Genom sina romaner och noveller bidrog de till att statarsystemet avskaffades 
1945. Arbetarförfattarna var själva uppvuxna i proletär miljö och hade 
erfarenheter av statarlivet. De lyckades skaffa sig viss skolutbildning och 
kunde så småningom skildra sina uppväxtmiljöer i litterär form.384 

Arbetarförfattarna kan följaktligen betraktas som organiskt intellektuella 
genom att de tillhör den underordnade gruppen och verkade för en samhälls-
förändring.385 De skönlitterära texterna domineras av statartemat genom 
novellerna ”Fullblod” av Ivar Lo Johansson och ”Sängknoppen” av Jan 
Fridegård. Även de två dikterna av Gustav Fröding har en fattigdomstematik. 

                               
382 Englund, 2005, s. 13; Donald Broady, ”Trettio år efteråt – ett återbesök hos den dolda 
läroplanen” Kritisk utbildningstidskrift, nr 127 (Göteborg, 2007), s. 7f. 
383 Jenny Berglund & Göran Larsson, ”Inledning”, Religiösa friskolor i Sverige. Historiska 
och nutida perspektiv, red. Jenny Berglund & Göran Larsson (Lund, 2007), s. 11. 
384 Enström & Holmegaard, 1996, s. 11. 
385 Se avsnitt 1.3.2 om Gramscis diskussion om organiskt och traditionellt intellektuella. 
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Det andra kapitlet handlar om de yrken som växte fram genom 
industrialiseringen och exportindustrin. Arbetarklassperspektivet fram-
kommer i beskrivningarna av de branscher som behandlas. Stycket om 
trävarubranschen inleds: ”Trävaror utgjorde en annan stor exportgren, och 
den svenska skogsindustrin sysselsatte många människor.” Sedan övergår 
texten till att beskriva skogsarbetarnas tuffa arbetsvillkor, vilket 
exemplifierar det explicita och närmast ensidiga arbetarperspektivet. Man 
bortser från andra perspektiv, t.ex. investerarnas och entreprenörernas. De 
skönlitterära sekundära texterna i detta kapitel är av arbetarförfattarna Dan 
Andersson, Eyvind Johnson och Ruben Nilsson. I läroboken som helhet 
förekommer även ett antal andra yrkeskategorier tillhörande tjänste-
mannasektorn såsom lärare och präster, men i dessa fall står inte yrket eller 
arbetsmiljön i fokus, såsom i de två första kapitlen. 

Det fjärde kapitlet, som handlar om kyrka och religiös tro, avviker från 
lärobokens i övrigt dominerande arbetarklassperspektiv. Här skildras till 
exempel hur kyrkoherden också hade en given position som ordförande i 
sockenstämman. Kyrkoherden framställs indirekt som s.k. medel-
intellektuell, en budbärare mellan toppskikt och massa som förmedlade och 
legitimerade den dominerande ideologin till både underordnade och allierade 
i hegemonisträvande syfte.386 I framställningen har kyrkoherden både en 
sakral och profan makt över allmogen, men detta lyfts inte fram explicit i 
läroboken. Även frikyrkorörelsernas uppkomst beskrivs som en reaktion mot 
den svenska kyrkans auktoritära roll, vilket kan förstås som en underifrån 
kommande mot-hegemonisk aktivitet. I detta avseende tangerar Dikt och 
verklighet gramscianska motiv men de utvecklas inte närmare, vilket kan 
förstås som konsensussträvande. 

De sekundära texter som ingår i kapitlet har ett utpräglat religiöst 
innehåll. Lina Sandells psalm ”Blott en dag” och bönen ”Gud som haver 
barnen kär” utgör sådana direkt religiösa texter, medan Pär Lagerkvists ”Nu 
vänder mor sitt bibelblad” mer är en betraktelse över författarens eget 
förhållande till Gud och tro. Erik Lindorms dikt ”Konfirmander” gestaltar 
hur konfirmationen förknippas med puberteten snarare än med religiösa 
motiv.387 På det hela taget belyser kapitlet det borgerliga samhällsskiktet. Det 
kommer främst till uttryck genom avsaknaden av motiv som handlar om de 
mindre bemedlade samhällsgruppernas och minoriteternas förhållande till 
kyrkan. Avsnittet illustreras med ett fotografi från 1930-talet av 
konfirmander, som till synes tillhör en mer burgen samhällsgrupp. Kapitlet 
undviker således konfliktämnen som ligger nära till hands med tanke på 
bokens bärande tema, arbetarrörelsehistorien. Konflikten ligger i den 
socialistiska rörelsens ateistiska grundantagande samtidigt som kyrkan, i vid 

                               
386 Gramsci, 2000, s. 301–311; Merrington, 1977, s. 153. 
387 I författarporträttet presenteras Lindorm som tidningsman och lyriker men hans bakgrund 
som socialist och hans ideologiska utveckling behandlas inte. Enström & Holmegaard, 1996, s. 68. 
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bemärkelse, ur ett arbetarperspektiv symboliskt och reellt representerade 
överheten och borgade för att det rådande kapitalistiska samhällssystemet 
upprätthölls.388 

 
Dikt och verklighet, 1996, s. 69; Foto: Ingegerd Enström & Margareta Holmegaard. 

I kapitel 5, som behandlar emigrationen från Sverige, förklaras orsakerna till 
utvandringen i första hand vara en konsekvens av fattigdomen på den 
svenska landsbygden, i andra hand en flykt undan religionstvång och 
militärtjänstgöring. Emigrationen sägs även ha upphört på grund av den 
inhemska industrialiseringen som sög upp de arbetslösa från landsbygden. I 
en sekundär text, ett diagram från Emigrantinstitutet, visas dock hur 
emigrationen snarare stod i direkt relation till hög- respektive låg-
konjunkturer i både USA och Sverige snarare än till mer långsiktiga 
utvecklingslinjer såsom de primära texterna betonar.389 Läroboken behandlar 
således främst migrationens push-mekanismer, medan pull-mekansimerna 
endast kan förstås utifrån det okommenterade diagrammet.390 Detta visar hur 

                               
388 Gramsci visar på den katolska kyrkans och prästernas roll i det han kallar ett agrart block i 
Syditalien. Gramsci, 2000, s. 171–185. 
389 Diagrammet kommer ursprungligen från Känn ditt land nr 8, Svenska turistföreningens 
orienteringsserie om svensk natur och kultur/Emigrantinstitutet i Växjö; Enström & 
Holmegaard, 1996, s. 71. 
390 I tidigare migrationsteori talar man om migrationens push- och pull-mekanismer. Push-
mekanismerna är de förhållanden i ursprungslandet, exempelvis krig, arbetslöshet och 
fattigdom som tvingar människor att emigrera, medan pull-mekanismerna är de förhållanden i 
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latenta konflikter kan uppstå mellan de primära och de sekundära texterna. 
Samtidigt är det de primära texterna som främst präglar lärobokens 
ideologiproduktion.391 

Urbaniseringen av Sverige beskrivs i kapitel 6 ”Från land till stad” och 
innehåller avsnitt där kategorin klass framträder. Uppfinningarnas betydelse 
för den svenska exportindustrin tas upp, medan betydelsen av 
entreprenörskapet och investeringarna inte berörs. Detta förhållande 
framträder även i den sekundära texten ”Uppfinningarna” av Herman 
Lindqvist. Det småskaliga entreprenörskapet är däremot temat i ett utdrag ur 
Per Anders Fogelströms roman Svenssons som handlar om den unge Olles 
strävan att bli sin egen. En av diskussionsfrågorna i anslutning till texten 
lyder: ”Vilka egenskaper behöver man för att bli en god affärsman?”392 Det 
är det enda direkta tilltal till målgruppen angående entreprenörskap. 
Läroboken negligerar alltså det faktum att invandrare och personer med 
utländsk bakgrund är välrepresenterade som egenföretagare.393 Tyngd-
punkten i kapitlet ligger på arbetarklassen. I den inledande primära texten 
betonas t.ex. de ändrade arbetsvillkoren för arbetarna inom industrin. 

De som lämnade jordbruksarbetet och blev industriarbetare var vana vid hårt 
arbete och långa arbetsdagar. En 10 till 12 timmar lång arbetsdag var därför 
ingenting nytt för dem. Men nu blev de dessutom tvungna att anpassa sig 
efter maskinerna, vilket t.ex. innebar nattarbete, skiftarbete och ackords-
arbete. På landet hade årstidernas och dygnets naturliga växlingar styrt 
människornas liv. Men nu blev det annorlunda. Tiden och klockan blev 
viktigare än människans naturliga rytm.(min kursivering)394 

Anmärkningvärt är att en liknande beskrivning även återfinns i det följande 
kapitlet som behandlar samhällsklasserna, vilket tyder på att det här är ett 
viktigt tema i läroboken. 

                                                                                                                             
destinationslandet, exempelvis fred, arbetstillfällen och välfärd som får människor att vilja 
immigrera; Giddens, 2003, s. 241. En intressant kontrast till beskrivningen i Dikt och 
verklighet finns i framställningen av den svenska emigrationen i Nya mål 3, se avsnitt 2.5.3. 
391 Mazeikiene, 2005, s. 144; se även avsnitt 1.2.4. 
392 Enström & Holmegaard, 1996, s. 103. 
393 Förhållandet att invandrare är välrepresenterade som egenföretagare kan ha flera orsaker 
och det är inte en entydig framgångssaga menar vissa. Mikael Hjerm och Carl-Ulrik Schierup 
betonar diskrimineringsperspektivet, nämligen att arbetslösa invandrare inte har något annat 
val till försörjning, detta med hänvisning till bl.a. nationalekonomerna Jan Ekberg och Mats 
Hammarstedts studie. Anmärkningsvärt är att dessa nationalekonomer visar på två viktigare 
faktorer, med tydligare samband, som leder till hög andel egenföretagare: lång vistelsetid i 
Sverige och hög andel företagare i hemlandet. Ekberg och Hammarstedt betonar dessutom att 
diskrimineringsförklaringen är osäker, alltså att andelen arbetslösa inom invandrargruppen har 
litet samband med andelen egenföretagare. Se Hjerm & Schierup, 2007, s. 100; Jan Ekberg & 
Mats Hammarstedt, ”Egenföretagare bland invandrare”, Arbetsmarknad och arbetsliv, Vol. 5, 
nr 3 (Stockholm, 1999). 
394 Enström & Holmegaard, 1996, s. 90. 
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Den naturliga arbetsgemenskap som hade funnits på landet försvann, 
eftersom både män och kvinnor måste bidraga till försörjningen genom att 
arbeta inom industrin. Självhushållningens tid var också förbi. Många av de 
sysslor man hade haft när man bodde på landet var inte längre nödvändiga. 
Nu fick man kontant lön för sitt arbete och kunde köpa färdiga produkter, 
t.ex. verktyg och kläder, i stället för att tillverka sådana själv. (min 
kursivering)395 

Avsnitten ger en nostalgisk tillbakablick på det lantliga livet men huvudsaken är 
de sociala effekterna av övergången till massproduktion, löpandeband och 
masskonsumtion, med andra ord fordismen.396 Det första citatet knyter direkt 
an till Marx alienationsteori, även om det inte sägs uttryckligen. Men även i 
det andra citatet antyds alienation genom uttrycken naturlig arbets-
gemenskap och naturlig rytm. Ordvalet naturliga, som förekommer i båda 
citaten, och gemenskapen har positiva konnotationer och kontrasteras mot 
det instrumentella förhållandet maskin-klocka-arbete-lön-konsumtion. Marx 
utgick ifrån att människan förverkligar sig själv genom arbete, exempelvis 
inom hantverk och jordbruk, där den enskilda människan kunde överblicka 
hela produktionskedjan. Detta hindrades av det kapitalistiska systemet och 
industriarbetet. Vid det löpande bandet tappar arbetaren kontrollen över 
arbetsprocessen och produkten, varför alienering uppstår.397 I de primära 
texterna kommenteras denna förändring inte närmare, vilket gör att boken 
främst betonar de historiska sociala skillnaderna och livsvillkoren, för att kunna 
framhålla det goda folkhemmet och välfärdssamhället. Samtidigt undviker 
läroboken ideologiska konfrontationer. De sociala skillnaderna behandlas i 
beskrivningar av bostadsbrist och bostadsförhållanden för de inflyttade 
arbetarna. Orden ”arbetarfamiljer” och ”arbetarstadsdelar” används.398 Men inga 
andra klassbenämningar utöver arbetarklass förekommer. Arbetarklasstemat 
förstärks ytterligare av två romanutdrag ur Kyrkbröllop och Död mans hand 
av arbetarförfattarna Moa Martinson och Folke Fridell samt av Elmer 
Diktonius dada-inspirerade dikt ”Maskinsång”, som i detta läroboks-
sammanhang främst lyfter fram arbetarnas utbytbarhet. Fridell skildrar i sin 
roman Död mans hand (1947) det enformiga och tunga arbetet i en 
textilindustri. Sociologen Mats Johansson använder denna roman för att 
exemplifiera arbetarens instrumentella attityd till arbetet i sin artikel 
”Klass och arbete – Instrumentell attityd och arbetsglädje under 90-talet”.399 

                               
395 Enström & Holmegaard, 1996, s. 123. 
396 Begreppet fordism härstammar från den amerikanska biltillverkningsindustrins löpande 
band och har vidare även inkluderat masskonsumtionen. Begreppet växte fram under 
mellankrigstiden och intresserade även Gramsci. Han såg reciprociteten mellan de nya 
produktionsvillkoren och de politiska och ideologiska förhållandena. Fordismen symboliserar 
hos Gramsci något modernt, amerikanskt i kontrast till det gamla Europa. Gramsci, 2000, s. 
275–299. 
397 Blauner, 1964, s. 1–34. 
398 Enström & Holmegaard, 1996, s. 93. 
399 Johansson, 2001, s. 65ff. 
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Samtidigt som den sekundära texten ger kött och blod åt de informerande 
primära texterna förstärks också temat om industriarbetarens alienation och 
instrumentella attityd till arbetet. 

I kapitlet ”Folkbildare, nykterister och socialister” beskrivs hur 
nykterhets- och frikyrkorörelserna växte fram, vilket sätts i samband med 
industrialiseringen. Efter framväxten av nykterhets- och frikyrkorörelserna 
”kom de politiska föreningarna och med tiden växte arbetarrörelsen fram.”400 
När läroboken här talar om de politiska föreningarna är det värt att notera att 
de politiska partier och förbund som finns i Dikt och verklighet är 
ungsocialisterna och det socialdemokratiska arbetarpartiet. Bondeförbundet 
nämns i kapitlet ”Folkhemmet växer fram”, men då endast som det andra 
partiet efter socialdemokraterna i koalitionsregeringen bildad 1932.401 

Kapitlet ”Samhällsklasser och klasskillnader” inleds med en kortfattad 
beskrivning av klassamhället: 

Skillnaden mellan fattiga och rika var mycket stor under 1800-talet. Det 
fanns en överklass som hade pengar, inflytande och makt men som endast 
utgjorde en liten del av befolkningen, en medelklass som utgjorde en något 
större del och en arbetarklass som utgjorde majoriteten av befolkningen. De 
olika samhällsklasserna hade mycket olika levnadsvillkor.402 

Den primära texten tycks ge sken av att dessa klassförhållanden definitivt 
tillhör det förflutna, trots att beskrivningen hypotetiskt skulle kunna gälla 
socioekonomiska skillnader vid tiden för bokens publicering, även om 
skillnaderna förstås blivit mindre. Efter denna inledning presenteras arbetar- 
och borgarklassens levnadsförhållanden, samt den ökande ståndscirkulation 
som skedde genom utbildning av bondsöner till präster och meniga soldater 
till officerare. Därmed förstärks bilden av en långt gången social utjämning. 
Det är anmärkningsvärt att detta kapitel med sitt uttalade klassperspektiv i 
det närmaste helt undviker klassernas förhållande till produktionen. Istället 
betonas ett annat perspektiv, nämligen de sociala förändringarna. 

I beskrivningen av borgarklassen framhålls att det var mannen som 
förutsattes försörja hustru och barn, vilket nämns två gånger på en sida, men 
ingenting nämns om ägande och näringsverksamhet. Borgarhustruns 
uppgifter kunde gälla att sköta hushållet, om man inte hade råd med 
tjänstekvinnor. Det sägs inte vad borgaren försörjde sig av, och begreppet 
tjänstefolk som förmodades sköta borgarnas hushåll kopplas inte till klass-
perspektivet. I två sekundära texter behandlas dels en småborgares strävan 
att ytterligare höja sin status genom sonens förväntade studier i utdraget ur 
Snörmakare Lekholm får en idé av Gustav Hellström, dels en fattig och 
sliten tjänstekvinna som frestas att i all ensamhet prova värdfamiljens 

                               
400 Enström & Holmegaard, 1996, s. 115. 
401 Ibid., s. 59, 207, 209. 
402 Ibid., s. 123. 
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överklassvanor under en nyårsnatt, i novellutdraget av Agnes von 
Krusenstierna. Sammantaget undviker läroboken därmed centrala aspekter i 
beskrivningen av klassamhället, nämligen klassernas förhållande till 
produktionsmedlen och konfliktperspektivet. Det man verkar vilja belysa är 
de stora socioekonomiska skillnaderna, inte orsakerna till dem. Det är även 
påtagligt att samhällsbeskrivningen gör gällande att dessa skillnader rådde i 
det förflutna men inte längre är aktuella. Detta framkommer även i de 
sammanfattande uppgifterna. 

 
Dikt och verklighet, 1996, s. 139. 

I den första uppgiften pekar både frågorna och nyckelorden rakt in i 
målgruppens samtid, och uppgiftens inledande meningen ger uttryck åt 
tanken att den socioekonomiska skiktningen tillhör det förflutna. Frågan om 
vad som ger status tyder på ett senmodernt perspektiv, där status är en 
individuell fråga. Samtidigt inkluderar nyckelorden faktorer som ingår i en 
Weber-inspirerad klassdefinition, nämligen inkomst, stånd, utbildning och 
graden av makt över den egna arbetssituationen. 

Den andra uppgiften signalerar också att skillnader tillhör det förflutna 
genom den andra meningen. Frågan om hur det är idag relaterar dock direkt 
till målgruppen och det segregerade Sverige. Det skapas således en spänning 
mellan lärobokens framställning och målgruppens position på såväl 
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arbetsmarknaden som bostadsmarknaden sett i ett strukturellt perspektiv (se 
avsnitt 1.3.4). 

Även i kapitel 9 ”Barnarbete och barnuppfostran” utgår boken ifrån ett 
uttalat klassperspektiv, även om man i den inledande meningen talar om 
”befolkningsgrupperna”. Den inledandeprimäratexten är indelad i tre avsnitt 
med rubrikerna ”Barn på landet”, ”Industriarbetarnas barn” och ”Barn i 
borgerliga familjer”. I det första avsnittet handlar drygt halva texten om 
böndernas barn på landet och hur de skolades in i lantbrukets arbetsliv. 
Resterande del handlar om de fattigaste på landsbygden och det barnarbete 
som utkrävdes av dem. De sekundära texterna som anknyter till landsbygden 
är ett utdrag ur Helmer Solids självbiografi Mitt liv på torpet. Utdraget 
beskriver det barnarbete som gjordes för den egna familjen, men även hur 
torparbarn lejdes ut till bondgårdar för att göra tunga och långa dagsverken. 
Den andra texten är ett kort utdrag ur Harry Martinsons självbiografiska 
roman Nässlorna blomma. Det är inledningen till romanen, där barnen 
auktioneras ut till lägst betalande som valts ut. Genom valet av sekundära 
texter förknippas således uppväxtvillkoren på landsbygden främst med 
sociala missförhållanden och fattigdom. 

Avsnittet om arbetarbarnen ger en bild av hur barn antingen låstes in 
hemma medan föräldrarna arbetade eller hur de minsta ofta var med i 
fabrikerna och på så vis fick viss tillsyn. Likaså beskrivs barnarbete som 
trots förbudet 1848 var en vanlig företeelse runt i landet. I den andra 
diskussionsfrågan tar man upp barnarbete i ett globalt perspektiv: 

2. Barnarbete är numera förbjudet i många länder men förekommer tyvärr 
ändå. Vi vet att många varor som vi köper i Sverige idag är tillverkade av 
barn i andra länder. Hur bör vi göra, anser du – köpa eller bojkotta dessa 
varor? Motivera din åsikt.403 

Här bryter läroboken det i övrigt förhärskande nationella perspektivet och 
anlägger ett globalt perspektiv på arbetsmarknad och konsumtion. 
Därigenom belyses en klassaspekt där ägandet av produktionsmedlen och 
produktionen inte är geografiskt beroende av varandra och inte kontroller-
bara av enskilda stater. Ovanstående fråga syftar dock enbart till den 
enskilda individens handlande som konsument och ifrågasätter inte den 
globaliserade marknadsekonomins avigsidor och nyliberalismens ”no 
alternative dogma”.404 

I avsnittet om den borgerliga familjen beskrivs hur barnen uppfostrades 
strängt och hur föräldrarna hade en given auktoritet. Borgarklassens barn 
uppfostrades ofta av tjänstefolk, och det betonas följaktligen att det fanns en 
distans mellan föräldrar och barn. Borgarbarnen bidrog inte såsom de två 
övriga samhällsgruppernas barn till familjens försörjning. Däremot 
                               
403 Enström & Holmegaard, 1996, s. 158. 
404 Laclau & Mouffe, 2001, s. xvi-xix; Se avsnitt 1.3.2. 
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poängteras att det var viktigt att barnen ”tidigt fick lära sig vilka regler som 
gällde för herrskapsfolk, så att gränserna mellan de olika samhällsklasserna 
bibehölls”.405 Det är ett något anmärkningsvärt påstående att borgerlig 
uppfostran hade som främsta syfte att upprätthålla klassgränserna. Detta är 
också det enda exemplet på vad som skulle utmärka borgerlig uppfostran, 
och det utvecklas inte heller närmare. 

De två sekundära texterna som associerar till borgarklassen är utdrag ur 
August Strindbergs Tjänstekvinnans son och ur Agnes von Krusenstiernas 
Tony växer upp. Före Strindbergtexten finns en sekundär journalistisk text 
om barnaga från 1875. Den behandlar hur och av vem agan ska utföras, 
något som i ett nutida svenskt perspektiv får komiska drag. Romanutdraget 
ur Tjänstekvinnans son handlar som redan nämnts om hur Johan blir 
oskyldigt agad och ger kött och blod åt den primära textens beskrivning av 
den auktoritära borgerliga fadern och avsaknaden av lyhördhet och värme 
mellan far och son. Krusenstiernas text handlar om en barnbal och visar hur 
borgar- eller överklassens barn uppfostrades i etikett och uppförande. 
Barnbalen pekar också fram mot kommande äktenskap och vuxenliv. 

Även kapitlet ”Hemmafruar och yrkeskvinnor” utgår ifrån ett 
klassperspektiv och visar de olika villkor kvinnor från arbetarklass och 
borgarklass hade på arbetsmarknaden och i äktenskapet. De skönlitterära 
texterna i kapitlet skildrar borgarklassen, nämligen Victoria Benedictssons 
Pengar och Elin Wägners Pennskaftet. Den senare skildrar opinions-
bildningen för kvinnlig rösträtt. Det kvinnliga arbetarperspektivet finns i ett 
utdrag ur Moa Martinsons Brandliljor som behandlar de kvinnliga 
fabriksarbeterskornas dubbelarbete och de arbetslösa männens alkoholism. 
Vissa orsakssammanhang tydliggörs i denna text, nämligen att löne-
kostnaderna för arbeterskor var mindre för arbetsgivarna, varför kvinnorna 
fick arbete medan männen blev arbetslösa. Alkoholismen ställs på så vis i ett 
klasskampsperspektiv i Martinsons text. ”Någon sammanhållning måste de 
ha. Det blev glaset. Att organisera sig mot arbetsgivarna för en annan 
samhällsordning var landsförräderi, skrev varenda tidning. Ingen ville vara 
landsförrädare.”406 I den andra diskussionsfrågan relateras Moa Martinsons 
text till samtiden: 

2. Varför fick kvinnorna behålla sina arbeten medan männen gick arbetslösa? 
Hur klarade männen av situationen? Vilka likheter och skillnader finns i 
dagens samhälle?407 

De två första frågorna har sina givna svar i utdraget ur Branliljor, medan den 
sista är relativt öppen. Frågan kan dock få sitt svar i det tidigare kapitlet om 
barnuppfostran, där barnarbete behandlas. Den relaterar alltså till den 
                               
405 Enström & Holmegaard, 1996, s. 141. 
406 Citatet ur Brandliljor i Enström & Holmegaard, 1996, s. 174. 
407 Ibid., s. 176. 
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globaliserade marknadsekonomin och s.k. lönedumpning, en synnerligen 
aktuell fråga på grund av den ökade globaliseringen efter Berlinmurens fall 
och EU-medlemskapet år 1995, alltså ett år före lärobokens publicering.408 

I kapitlets avslutande diskussionsfråga ligger fokus på jämställdhets-
frågan, men också vissa klassrelaterade aspekter framkommer, om än inte så 
tydligt: 

Idag måste alla i Sverige, både pojkar och flickor, skaffa sig en utbildning 
och kunna försörja sig själva. Men det finns fortfarande skillnader när det 
gäller val av utbildningslinje och yrke.409 

Ovanstående citat behandlas även i avsnittet om jämställdhet (se 2.3.1). Det 
som man eventuellt kan säga om formuleringarna ”utbildningslinje” och 
”yrke” i citatet är att de mer associerar till lönearbete än till entreprenörskap. 
Om denna tolkning kan sägas vara rimlig, kan formuleringen även innehålla 
en förväntan på målgruppen. Det är i så fall som löntagare de ska verka i 
Sverige efter genomgången yrkesutbildning snarare än som entreprenörer 
och egna företagare. Löntagarperspektivet blir än tydligare i det följande 
kapitlet ”Kriser och konflikter”, där historiska konflikter på arbetsmarknaden 
står i fokus. Ett visst utrymme ges även åt den svenska neutralitetspolitiken 
under världskrigen.410 

Ett område som särskilt lyfts fram är arbetarrörelsens framväxt och kamp 
för bättre villkor. Läroboken är försiktig med att peka ut specifika aktörer 
såsom politiska partier eller enskilda politiker utan behandlar hellre 
aktörskapet genom de mer abstrakta begreppen arbetarrörelsen och ibland 
arbetsgivarna. De personer som agerar för samhällsförändringarna är främst 
opinionsbildare, ofta arbetarförfattare eller journalister, sällan politiska 
ledare och makthavare. Dessa opinionsbildare kan betraktas som organiska 
intellektuella för att tala med Gramsci. Man vill synbarligen lyfta fram det 
stora kollektivets historia. 

Enligt Dikt och verklighet ledde konflikterna på arbetsmarknaden till att 
arbetarrörelsen blev allt starkare. Det poängteras att sedan det tidiga 1900-
talets arbetsmarknadskonflikter ”har alla strejker i Sverige bara gällt enskilda 
fackförbund och fackföreningar”.411 Den djupa lågkonjunkturen under 1930-

                               
408 Habermas, 2000; Held & McGrew, 2003. 
409 Enström & Holmegaard, 1996, s. 188. 
410 I beskrivningen av unionsupplösningen med Norge och de två världskrigen betonas att 
konflikterna lösts fredligt och att Sverige förhållit sig neutralt. I frågan om svenskt 
engagemang för Finland betonas att det rådde en allmän uppslutning kring begreppet 
”Finlands sak är vår”. Därmed tonar läroboken ned de inrikespolitiska konflikterna kring 
dessa skeenden och historiebeskrivningen kan således ses som helt konsensusinriktad. En 
mycket mer problematiserande och kritisk svensk 1900-talshistoria skulle självfallet vara 
möjlig att skriva! 
411 Enström & Holmegaard, 1996, s. 190. 
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talet pekas ut som orsak till den stora oro som uppstod på arbetsmarknaden 
med många strejker som följd och bl.a. ledde till: 

Ådalskravallerna i Ångermanland 1931 då strejkande arbetare demonstrerade 
mot att arbetsgivarna hade satt in strejkbrytare. Fem personer blev dödade av 
de militärer som inkallats för att stoppa demonstrationståget och detta 
upprörde hela svenska folket. En följd av dessa händelser var att ingen 
arbetsgivare sedan dess har använt strejkbrytare.412 

Det betonas således att ett statiskt tillstånd uppnåtts angående strejker och 
strejkbrytare men även gällande det svenska folkets enhet. Läroboken redogör 
också för uppkomsten av Saltsjöbadsavtalet 1938 som ligger till grund för den 
svenska modellen, byggd på konsensus mellan arbetsmarknadens parter. I 
kapitlets skönlitterära inslag dominerar Willy Walfridssons novell ”Ung på 30-
talet” som handlar om arbetslöshet. Arbetarklassteman finns även i ”Kravallvisa 
från Mölndal”. De övriga dikterna har mer allmänmänskliga, psykologiska 
teman såsom ”En inneboende” av Nils Ferlin och Pär Lagerkvists ”Ångest, 
ångest är min arvedel” samt Bo Bergmans ”Nödsignal”. 

I diskussionsfrågorna till kapitlet tas dels strejkfrågan upp, dels fredsarbetet. 
Den första frågan lyder: 

1. Att strejka har sedan början av seklet varit en rättighet som ofta har 
utnyttjats i Sverige. När tycker du att det är motiverat att strejka? När har 
man enligt lagen rätt att strejka? Ta kontakt med en fackförening och be att få 
informationsmaterial. (min kursivering)413 

Frågans utformning gör klart att rätten att strejka är viktig. Den ges en positiv 
konnotation genom begreppet rättighet. Det positiva betonas också när man 
framhåller att denna rättighet ofta utnyttjats. Då målgruppen uppmanas att ta 
kontakt med en fackförening blir budskapet att strejkrätten vid behov ska 
utnyttjas även fortsättningsvis, och här påbjuds även indirekt en framtida 
fackanslutning. 

Lärobokens näst sista kapitel ”Folkhemmet växer fram” är i mångt och 
mycket en sammanfattning av de föregående kapitlen. I den inledande primära 
texten ”Industrialiseringens följder” står arbetarrörelsen och socialdemokratin i 
centrum: 

                               
412 Enström & Holmegaard, 1996, s. 192. 
413 Ibid., s. 206. 
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I industrialismens början hade arbetarna inga rättigheter. Rösträtten var t.ex. 
knuten till inkomstens storlek […] arbetarna levde under mycket svåra 
förhållanden och den sociala tryggheten var minimal. Detta var grunden till 
att arbetarrörelsen växte fram, till att fackföreningar bildades och till att det 
socialdemokratiska partiet grundades 1889.414 

I följande stycke tilldelas näringslivet och industrialiseringen viss roll i 
samhällsutvecklingen: 

Eftersom industrialiseringen bidrog till en allmän höjning av den materiella 
levnadsstandarden, minskade så småningom klyftorna mellan olika 
samhällsklasser. (min kursivering)415 

I ovanstående två citat är ordningen väsentlig. Då texten inledningsvis handlar 
om skillnader och uppkomsten av arbetarrörelsen blir detta det centrala, vilket 
förstärks genom ordvalet i det stycke som följer. Formuleringen att 
industrialiseringen bidrog till höjningen av den materiella standarden nedtonar 
näringslivets och industrialiseringens betydelse.416 I de efterföljande avsnitten 
behandlas fackföreningarnas uppkomst, men även arbetsgivarorganisationen 
SAF, den allmänna värnplikten, allmän rösträtt, sociala reformer och den nya 
bostadspolitiken. Det är tydligt att man i skildringen av folkhemmet utgår 
ifrån socialdemokratin, och partiet nämns också två gånger. Bondeförbundet 
nämns i samband med att koalitionsregeringen, 1932. Då läroboken i en lista 
över viktiga årtal inleder med grundandet av socialdemokratiska partiet 
associeras reformerna som därefter beskrivs till socialdemokratin. Den har 
förvisso haft en obestridligt dominerande roll i svensk politisk historia, men 
var för den skull inte den enda aktören i opinionsbildningen för allmän 
rösträtt, allra minst vad gäller kvinnornas rösträtt. Opinionsbildningen för 
kvinnlig rösträtt var överordnad partipolitiken samtidigt som motståndet mot 
kvinnlig rösträtt även kom från socialdemokratiskt håll.417 Följande årtal och 
händelser kanoniseras i lärobokens framställning av folkhemsbygget. 

                               
414 Enström & Holmegaard, 1996, s. 207. 
415 Ibid., s. 207. 
416 Här är det relevant att jämföra med hur läroboken Nya mål 3 behandlar välfärssamhällets 
framväxtvillkor, se avsnitt 2.5.3. 
417 Josefin, Rönnbäck, Politikens genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen 
för kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921 (Stockholm, 2004), s. 46ff; Bertil 
Björkenlid, Kvinnokrav i manssämhälle. Rösträttskvinnorna och deras metoder som 
opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–1921 (Uppsala, 1982). 
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Dikt och verklighet, 1996, s. 211. 

Det enda ställe i läroboken där bilden av folkhemmet problematiseras är den 
avslutande meningen i den primära texten. Det sägs att vissa ansåg att 
folkhemmet blev för ”likriktat och fyrkantigt’”.418 Självfallet kunde det ha getts 
flera problematiserande perspektiv såsom den ökade samhällskontrollen, den 
sociala ingenjörskonsten och de kollektiva lösningarnas inkräktande på 
individens frihet.419 Detta bortser läroboken ifrån och framställer därmed det 
svenska folkhemmet som entydigt gott. 

Två av de tre uppföljande diskussionsfrågorna är relevanta att behandla här: 

1. Vad står begreppet ”Folkhemmet” för idag? Det finns olika uppfattningar 
om folkhemmet, vilket framgår av litteraturen [?] och av debatten i 
dagspressen. Diskutera utifrån följande påståenden: ”Det är dags att skrota 
Folkhemmet” – ”Folkhemmet är värt att kämpa för i alla tider”420 

Denna fråga är till synes öppen och relaterar till odefinierad litteratur och 
dagspress. Framställningen av folkhemmet är dock entydigt positiv, varför 
frågan måste ses som sluten med ett givet svar, nämligen att folkhemmet ska 
upprätthållas. Detta förstärks av den andra diskussionsfrågan: 

                               
418 Enström & Holmegaard, 1996, s. 211. 
419 Per-Johan Ödman, Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria Del II 
(Stockholm, 1995), s. 613f, 620. 
420 Enström & Holmegaard, 1996, s. 223. 
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2. Hur klarade människor förr av sådana ekonomiska svårigheter som 
arbetslöshet, olycksfall och sjukdom? Diskutera utifrån de texter ni läst. Hur 
är det idag? Vilka regler gäller? Kontakta försäkringskassan och skaffa 
informationsbroschyrer. Redovisa och diskutera.421 

Den historiska frågan besvaras genom de tidigare kapitlen, där de dåliga 
villkoren för arbetarklassen gestaltats både i primära och sekundära texter. 
Försäkringskassan som institution sätts i relation till berättelserna om 
arbetarrörelsens kamp och det socialdemokratiska partiets reformpolitik. 
Diskussionsfrågans komposition konkretiserar lärobokens bärande tema, 
nämligen vägen från fattigt bondeland till folkhem och modern välfärdsstat. 

Det avslutande kapitlet ”Cyklister, tältare och bandyspelare” behandlar 
den ökande fritid som uppstod då kortare arbetsvecka och semestrar 
infördes. Även detta kapitel har ett klassperspektiv, då det understryks att 
folkparkerna var mest populära ”framför allt inom arbetarklassen”.422 I texten 
”Första riktiga semestern” sägs att den lagstadgade tvåveckorssemestern 
infördes 1938 ”till glädje för arbetarna och förskräckelse för borgarklassens 
moralister […] Ingenstans som i turismhistorien markeras klassgränserna 
och gräddas moralkakorna.”423 I avsnittet om semestrar framträder de tre 
samhällsklasserna, och inledningsvis berättas om den billiga camping-
kulturen och Svenska Turistföreningens verksamhet: 

Andra människor föredrog att investera i en liten kolonilott där de kunde 
njuta av naturen och dessutom odla frukt och grönsaker till husbehov. De 
som hade det lite bättre ställt började bygga små sommarstugor. Inom 
överklassen var det redan tidigare vanligt att ha ett ’sommarnöje’ på landet, 
d.v.s. att köpa eller hyra ett hus, gärna vid havet, där familjen kunde tillbringa 
sommaren långt borta från stadens smuts och buller.424 

Arbetarklassen kan således välja mellan camping eller kolonilott, 
medelklassen bygger små sommarstugor och överklassen har sommarnöjen. 
Det väsentliga är att alla hade rätt till semester och att det fanns 
fritidsaktiviteter för alla samhällsklasser. Diskussionsfrågorna handlar om 
fritidssysselsättning idag, och på det viset understryks kontinuiteten mellan 
historia och nutid. Läroboken har en kollektivistisk tendens i och med att den 
relaterar fritid till föreningar i allmänhet och till Svenska Turistföreningen i 
synnerhet. Fritiden ska med andra ord förvaltas väl och gärna organiseras: 
”Kontakta turistföreningen på din bostadsort […] Vilka sevärdheter för man 
fram från din del av landet? […] Vad kostar det att bli medlem? Gör en 
reklambroschyr för STF och sätt upp, t.ex. i biblioteket.”425 

                               
421 Enström & Holmegaard, 1996, s. 223. 
422 Ibid., s. 224. 
423 Ibid., s. 228. 
424 Ibid., s. 227. 
425 Ibid., s. 237. 



 144 

En av diskussionsfrågorna lyder: ”Är det fult att bara ’slappa’ på sin fritid 
[…] Måste man till varje pris vara aktiv och ’förvalta fritiden’?”426 Den 
starka betoningen på organisering, inte bara på arbetsmarknaden utan även i 
opinionsbildning och friluftsliv, tyder på ett explicit disciplineringskrav.427 

Historiska och nu levande personer 
De historiska och nu levande personer som finns i Dikt och verklighet 
kategoriseras i följande grupper: politiker och opinionsbildare, statschefer 
och höga ämbetsmän, uppfinnare och entreprenörer. Utgångspunkten för 
kategoriseringen av opinionsbildare är de primära texternas presentation av 
personerna, inte biografiska fakta. Detta innebär att vissa skönlitterära 
författare ingår i kategorin opinionsbildare medan andra inte gör det. Ett 
exempel är Ivar Lo Johansson som beskrivs som opinionsbildare och 
följaktligen ingår i den kategorin. Vilhelm Moberg däremot presenteras inte 
som opinionsbildare och inkluderas därmed inte heller i denna kategori, trots 
att han var en mycket aktiv debattör och opinionsbildare.428 

Politiker och opinionsbildare 
Per Albin Hansson nämns i läroboken vid tre tillfällen, dels i ett 
romanutdrag, dels vid två tillfällen i kapitlet ”Folkhemmet växer fram”. Där 
finns även hans så kallade ”Folkhemstal” återgivet.429 I övrigt är personerna 
inom denna kategori inte politiker utan utpräglade opinionsbildare inom 
kvinnorörelsen och arbetarrörelsen. Dessa kan betraktas som organiskt 
intellektuella. Inom kvinnorörelsen är följande personer nämnda: Elin 
Wägner, Elise Ottosen-Jensen, Ester Blenda Nordström och Fredrika 
Bremer.430 De som tillskrivs en opinionsbildande roll inom arbetarrörelsen är 
Ivar Lo Johansson, Jan Fridegård, Moa Martinson och Folke Fridell.431 

Statschefer och höga ämbetsmän 
I denna kategori finns endast tre personer nämligen Ceasar, Gustav Vasa och 
Napoleon. De återfinns i den sekundära texten ”Skolan i skogen” av Vilhelm 
Moberg.432 De tre regenterna förekommer i en sekundär text som handlar om 
den gamla skolan, där just kungar och regenter skulle läras in. Att ingen 
inom denna kategori nämns i de primära texterna är symptomatiskt för 
lärobokens folk- och arbetarrörelseperspektiv. 

                               
426 Enström & Holmegaard, 1996, s. 229. 
427 Se även Carlson, 2002, s. 89. 
428 Se exempelvis Vilhelm Moberg, Därför är jag republikan (Stockholm, 1954). 
429 Enström & Holmegaard, 1996, s. 59, 210, 219. 
430 Ibid., s. 206, 160, 10, 164. 
431 Ibid., s. 11, 93. 
432 Ibid., s. 47–50. 
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Uppfinnare och entreprenörer 
De personer som tillhör denna kategori återfinns i Herman Lindqvists text 
”Uppfinningarna”, där de svenska uppfinnarna passerar revy. Här nämns 
Alfred Nobel, Gustaf Dahlén, Gustaf Erik Pasch, Gustav de Laval och Jonas 
Wenström. I kapitlet om emigranter nämns John Ericsson som exempel på 
en lyckad svensk emigrant.433 

Sammanfattning 
Läroboken Dikt och verklighet är en historia om folkhemsbygget i ett 
arbetarrörelseperspektiv. Det kommer till uttryck bland annat genom 
persongalleriet, där endast en politiker återfinns men desto fler organiskt 
intellektuella opinionsbildare. Lärobokens historiesyn framträder även 
genom att inga regenter förekommer i de primära texterna. Likaså är 
företagande och entreprenörskap representerat endast i mindre utsträckning. 
Individuell social mobilitet skildras inte explicit annat än i porträtten av 
arbetarförfattarna Harry Martinson och Eyvind Johnson, där författar-
karriären avslutas med en stol i Svenska akademien och ett nobelpris som 
kronan på verket.434 Den stora klassresan i Dikt och verklighet är en kollektiv 
resa från fattigtorp och statarlänga till folkhem och det moderna och 
urbaniserade välfärdssamhället. Därmed tilldelas kollektivet och 
reformpolitiken den stora hjälterollen. Det är dock inte explicit det 
socialdemokratiska partiet som ges äran utan snarare arbetarrörelsen i dess 
helhet. Trots att läroboken har ett utpräglat klassperspektiv är det tydligt att 
tonvikten ligger på konsensus och inte på konflikt, vilket särskilt framträder i 
kapitlet ”Samhällsklasser och klasskillnader”. Där är klassernas förhållande 
till produktionen och ägandet i det närmaste osynliggjort. Det starka 
konsensusperspektivet i läroboksberättelsen framgår i skildringen av hur ett 
tämligen enat Sverige med gemensamma krafter bygger upp folkhemmet och 
välfärden. 

I nationell historieskrivning är martyrskap och krig mot yttre fiender 
framträdande inslag. Krig och kamp utgör viktiga element för att skapa 
nationell gemenskap.435 I analogi med sammanfattningen ovan framstår 
missförhållandena och fattigdomen i sig själva som yttre fiender, medan de 
som blev offer för de svåra förhållandena kan jämföras med martyrerna. 
Hjälterollen tilldelas de organiskt intellektuella i arbetar- och 
kvinnorörelserna. Visserligen beskrivs hierarkier mellan kön och klass, men 
konsensusandan dominerar. Sverige skildras som en harmonisk enhet, vilket 
kommer fram i skildringen av folkhemmet och den svenska modellen. Det är 
också värt att notera att de avsnitt som syftar fram mot samtidens 
                               
433 Enström & Holmegaard, 1996, s. 94, 95, 72. 
434 I övrigt finner man i Dikt och verklighet en litterär kanon med fem akademieledamöter 
representerade. Enström & Holmegaard, 1996, s. 26, 36, 52, 126, 179. 
435 Hylland Eriksen, 1993, s. 135f; se även James V. Wertsch, Voices of Collective 
Remembering (Cambridge, 2002). 
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arbetsmarknad inte innehåller några manifesta inslag om hur det svenska 
EU-medlemskapet skulle kunna påverka den svenska modellen, folkhemmet 
och välfärdssamhället. Lärobokens nationella historieskrivning kan dock i sin 
helhet ses som ett symboliskt försvar för den svenska modellen och välfärds-
samhället som genom EU-medlemskapet var hotat. Boken publicerades ett år 
efter EU-inträdet år 1996. 

2.5.3 Nya mål 3 

Skola och utbildning 
I Nya Mål 3 är skola och utbildning inte lika framträdande som i Dikt och 
verklighet. Biblioteket får dock relativt stort utrymme, och det betonas att 
man på biblioteket i första hand skaffar sig kunskap, bildar och förkovrar 
sig. Avsnittet om biblioteket har en undervisande och förmyndaraktig ton (se 
avsnitt 2.4.2). 

Ett historiskt perspektiv på skola och utbildning finns i bildtemat ”1800-
tal”, där fyra aspekter av samhällsförändringarna under seklet behandlas, 
nämligen pressen med Aftonbladet som exempel, folkskolan, industrial-
iseringen samt utbyggnaden av järnvägarna. Folkskolan tas upp enbart 
genom ett fotografi av en skolklass, där bildtexten berättar att pojkar och 
flickor undervisades tillsammans i den nya folkskolan. På högre nivå gick de 
ofta i olika skolor.436 I kapitel 6 under rubriken ”I Norrland under 1700-talet” 
berättas om den kristna missionen bland samerna och om hur regeringen 
grundade skolor där samernas barn fick lära sig läsa, skriva och räkna.437 
Denna sekundära text, ur Alf Åbergs Nya Ur Folkens liv 3, är en dispositions-
övning som inte behandlar textens innehåll utan enbart dess struktur. 

Dialogen ”Delade meningar”, vilken presenteras som uttalsövning, ger 
trots sina ringa tolv repliker viss information om det samtida svenska 
skolsystemet och samhället. Dialogen är återgiven i avsnitt 2.4.2, där den 
analyseras ur ett etnicitetsperspektiv. Det framkommer att den svenska 
gymnasieutbildningen är frivillig och att det finns en kommunal vuxen-
utbildning, där man kan läsa in gymnasiekurserna. Det framgår också att 
utbildningstiden är flexibel genom Komvux. Dialogen mellan en far och en 
dotter innehåller ett påstående om att gymnasieutbildning ger större möjlig-
heter till ”ett bra jobb”, medan dottern, som tänkt sig ett studieavbrott, säger: 
”Äh, någonting kan jag alltid få. Förresten är det inte säkert att man får något 
arbete om man går ut gymnasiet heller. Då är det bättre att ha 

                               
436 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 56. 
437 Ibid., s. 147. 
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arbetslivserfarenhet.”438 Man kan utläsa att både dotterns och pappans 
argument bottnar i relativt lågt ställda krav eller förväntningar. Dotterns 
önskan att avbryta studierna kan leda till arbetslöshet eller okvalificerat 
arbete, och pappans ambitioner för dottern kan optimalt leda till ett 
kvalificerat arbete efter gymnasieexamen. Den anslutande uppgiften handlar 
om vem som har rätt, pappan eller dottern? Uppgiften är en argumentations-
analys men rymmer även en diskussion om man ska utbilda sig eller försörja 
sig genom okvalificerat arbete. Utifrån denna diskussion kan den låga 
utbildningsnivån i dialogen spegla relativt lågt ställda förväntningar på 
målgruppen, vilket kan ses som en form av marginalisering.439 I övrigt nämns 
översiktligt institutioner inom skola och utbildning i skönlitterära, sekundära 
texter. 

Historia, politik och arbetsmarknad 
Det historiska perspektivet i Nya mål 3 tar avstamp i vikingatiden, vilken 
framställs som en enhetlig isolerad historisk period. I det historiska avsnittet 
om 1700-talet skildras historien inledningsvis utifrån monarkernas och 
aristokratins perspektiv snarare än utifrån historiematerialistiska utgångs-
punkter. Därefter beskrivs industrialismens gryningstid. Det berättas att 
textilfabriker och glasbruk startades, vilket i viss mån betonar ett 
entreprenörsperspektiv. Demografin under 1700-talet avklaras på två 
meningar, där man inleder med siffror om befolkningsmängden för att sedan 
tillägga: ”De flesta svenskar var fattiga, och sjukdomar och alkoholism 
gjorde livet svårt för många.”440 På samma uppslag finns några bilder med 
bildtexter. Där presenteras Carl von Linné och hans vetenskap samt Anders 
Celsius termometer, där bildtexten förklarar hur celsiusskalan fungerar. 
Vidare kan man se en interiör av en brukshytta. 
 

                               
438 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 150. 
439 Se avsnitt 1.3.4. Se även Runfors, 2003. 
440 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 36. 
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Nya mål 3, s. 37. Målning av Pehr Hilleström. 

Bildtexten poängterar både järnbrukens roll som en viktig näringsgren och 
brukspatronens betydelse som ägare av bruket. Genom bildtexten hamnar 
således produktionen och ägaren, entreprenören i centrum, medan 
bruksarbetarnas arbetsvillkor osynliggörs.441 Det första kapitlet avslutas med 
två personporträtt av nutida vissångare, där klass och samhällsperspektiv inte 
alls lyfts fram. Sammantaget ger detta kapitel uttryck åt en personorienterad 
historiesyn, där kungarna, vetenskapsmännen och entreprenören porträtteras, 
medan de bredare folklagrens levnadsvillkor förtigs. 

I kapitel två behandlas biblioteket som institution och resurs för med-
borgarna. Av de 32 författare som nämns i detta avsnitt tillhör ingen 
arbetarförfattarna.442 I ett avsnitt behandlas den svenska 1800-talshistorien 
utifrån ett regentperspektiv. Läroboken berättar att Gustav IV Adolf avsattes 
på grund av förlusten i kriget mot Ryssland och att en ny kung därför 
behövdes. Här presenteras således den nuvarande kungasläkten Bernadotte 
för målgruppen. Den primära texten avslutas med följande stycke: 

Den nya regeringsformen minskade kungens makt. Sociala förbättringar som 
rörde skolor, fängelser och fattigvård genomfördes. År 1842 infördes 
folkskolestadgan. Alla barn fick rätt att gå i skolan och lära sig läsa och 
skriva. Kvinnorna fick en bättre ställning.443 

                               
441 Läroböckernas ideologiska perspektiv framträder i jämförelserna. Målningen av Hilleström 
med bildtext avviker starkt från det perspektiv på arbete som framträder i Dikt och verklighet i 
avsnittet ovan. 
442 För genrebestämning se Lars Furuland, ”Vad är arbetardiktning?”, Svensk arbetarlitteratur, 
red. Lars Furuland & Johan Svedjedal (Stocholm, 2006). 
443 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 55. 
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Citatet utgör uppskattningsvis en fjärdedel av textmassan, vilket gör att tre 
fjärdedelar av textutrymmet ägnas åt uppgifter relaterade till den aktuella 
periodens regentlängd. Lärobokens historieskildring har således en 
rojalistisk och konservativ prägel, där de samhällsförändringar som haft 
betydelse för de bredare folklagren inte betonas. Efterföljande uppslag visar 
fyra bilder som representerar varsitt samhällsområde, nämligen medierna, 
skolan, industrialiseringen, urbaniseringen och emigrationen samt järn-
vägens utbyggnad. Vad gäller mediesektorn lyder bildtexten till en bild av 
Aftonbladet anno 1830 att i denna tidning kunde de nya liberala idéerna 
inom politiken debatteras.444 Bildtexten till en bryggeriinteriör beskriver de 
omvälvande samhällsförändringarna under 1800-talet mycket koncentrerat. 

I slutet av 1800-talet hade Sverige flera svåra nödår med dåliga skördar. 
Många svenskar utvandrade, framför allt till USA. Andra flyttade från 
landsbygden in till städerna och fick arbete i industrierna, som under den här 
tiden blev allt fler.445 

Ett fotografi föreställande arbetare illustrerar järnvägens utbyggnad. Men bild-
texten lyfter fram de stora samhällsförändringarna genom industrialisering och 
demografiska förändringar. Järnvägen gjorde det lättare att starta industrier 
ute i landet, tack vare förbättrade transportmöjligheter. Entreprenörskapet 
betonas genom att det i texten framhävs att många fattiga från de över-
befolkade delarna av landet tack vare järnvägen kunde starta jordbruk i 
ödemarken. 

I författarporträttet av Carl Jonas Love Almqvist kunde man förvänta sig 
en koppling till de liberala idéerna, men denna fundamentala aspekt av 
Almqvists gärning antyds blott i ett referat på fem rader av Det går an. 
Därmed ges inte heller någon information om vilka de liberala idéerna var 
som nämns i bildtexten till Aftonbladet. 

I vissa avsnitt finns sekundära texter ur andra läroböcker såsom i kapitel 
6, där ett utdrag ur Alf Åbergs Nya Ur Folkens liv 3 ingår. Texten handlar 
om svensk 1700-talspolitik och skildrar hur det svenska folket led under Karl 
XII och hur makten efter hans död övergick till riksdagen. Även om man 
inledningsvis tar upp det svenska folkets lidande, övergår texten raskt till att 
enbart handla om regenterna och rådsherrarna, följaktligen en överhetens 
historieskrivning. 

Vetenskap och entreprenörskap är ett deltema i detta kapitel. I en 
sekundär text från en geografibok presenteras dels facktextgenren, dels 
solsystemet och den västerländska kalendern. Efter detta följer tre avsnitt 

                               
444 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf , 2001, s. 56. 
445 Ibid., s. 57. 
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som på ett eller annat sätt har uppfinningar och entreprenörskap i fokus. Den 
första texten handlar om Alfred Nobel och hans uppfinningar och betonar 
även entreprenörskapet, bland annat genom att berätta att han byggde upp en 
”världsindustri”.446 

På följande uppslag visas bilder av sex svenska uppfinningar. Fyra av 
bildtexterna är intressanta: 

Sjöfarare jorden runt vägleds av fyrar. Med hjälp av Gustaf Dahléns 
”klippapparat” blinkar fyrarna med jämna mellanrum. Dalén uppfann också 
solventilen, som tänder fyren på kvällen och släcker den på morgonen. 

Skiftnyckeln uppfanns år 1892 av Johan Petter Johansson och är en stor 
svensk exportartikel. 

Det självinställande kullagret uppfanns 1907 av Sven Wingquist. Han 
grundade SKF – Svenska kullagerfabriken – som idag har industrier i en rad 
länder 

Den första telefonen konstruerades av Alexander Graham Bell i USA 1876, 
men det var Lars Magnus Ericsson som byggde ihop talmikrofonen och 
hörluren. Därmed uppfann han telefonluren. Ännu idag är hans företag, 
Ericsson, en av världens största tillverkare av telefoner. (mina kursiveringar) 
447 

                               
446 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 156f. 
447 Ibid., s. 158f. 
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Nya mål 3, 2001, s. 159. Foto: AB Bacho, Enköping; Ericsson, fotoavdelningen, 
Stockholm; Pressens bild, Stockholm; Nobelstiftelsen, Stockholm. 

I bildtexterna framträder inte enbart uppfinningarna och deras upphovsmän 
utan här presenteras eller antyds även de framgångar exportnäringen haft 
tack vare dessa uppfinningar. Avsnittet ”Ur nya behov föds nya idéer” 
presenterar forskaren och uppfinnaren Håkan Lans som bland annat kon-
struerat datormusen och färggrafikkortet. Detta är en sekundär text hämtad 
ur en lokaltidning. Håkan Lans entreprenörsanda betonas och att ”alla har 
visioner och idéer, det gäller bara att förverkliga dem […] Hans senaste 
tillskott är en datalänk som […] numera är världsstandard inom sjöfarten 
[…] En god idé som inte förverkligas är en dålig idé, medan en medelgod 
idé som förverkligas är en god idé.”448 Kapitel 6 har ett tämligen uttalat 

                               
448 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 160f. 
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entreprenörsperspektiv, men entreprenörskapet är inte aktuellt i någon av de 
uppgifter som finns i kapitlet. Detta kan förstås så att läroboken snarare vill 
poängtera svenskt entreprenörskap och internationella framgångar för svenska 
produkter snarare än att direkt stimulera och uppmuntra målgruppen till 
entreprenörskap. 

Avsnittet ”Invandring” inleds med en beskrivning av den flyktingvåg som 
nådde Sverige under och efter andra världskriget, varefter arbets-
kraftsinvandringen beskrivs. 

Under 1950- och 1960-talen hade Sverige brist på arbetskraft och ett stort 
antal invandrare från bl a Italien, Grekland och Jugoslavien hjälpte till att 
hålla industrin igång. Under 1970-talet upphörde nästan arbetskrafts-
invandringen, eftersom det började bli ont om jobb. Men i början av 2000-
talet blev det brist på arbetskraft igen och många började prata om att det 
kunde bli nödvändigt med ny arbetskraftsinvandring. (min kursivering)449 

I lärobokens framställning av arbetsmarknad och invandring finns två 
aspekter som bör tas upp. För det första synen på arbetskraftinvandrarens 
bevekelsegrund som här framställs ur ett tämligen naivt mottagar-
landsperspektiv. Formuleringen hjälper till kan förvisso signalera en svensk 
tacksamhet, men det kan även förstås som en infantilisering och 
underordning av arbetskraftsinvandraren som hjälper till och så att säga gör 
så gott han kan. Det som dock är uppenbart är att arbetskraftsinvandrarens 
bakgrund och orsaker till migrationen osynliggörs, vilket innebär att 
migrationens push-perspektiv nedtonas till förmån för pull-perspektiven.450 
För det andra kan noteras att den åter aktuella diskussionen om behovet av 
arbetskraftsinvandring tas upp. Denna diskussion anknyter till målgruppen 
genom att arbetskraftsinvandringen måste ses i relation till befintlig 
arbetslöshet, frågan om full sysselsättning och till integrationsfrågor. Skall 
lärobokens framställning i detta avseende ses som ett ställningstagande i 
denna fråga? Det som tyder på att det kan röra sig om ett ställningstagande 
för arbetskraftsinvandring är själva omnämnandet, det faktum att läroboken 
överhuvudtaget lyfter fram frågan. Vad som också talar för en sådan 
förståelse är att läroboken använder adjektivet många, vilket måste 
kontrasteras mot alternativa ord som vissa, en del, några få. Om denna 
förståelse kan anses vara rimlig är framställningen ett ideologiskt 
ställningstagande och ett uttryck för en liberal och marknadstillvänd tendens 
i läroboken.451 

                               
449 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 179. 
450 För en beskrivning av push- och pull-begreppen se avsnitt 2.5.2; Giddens, 2003, s. 241. 
451 Frågan om arbetskraftsinvandring väcktes inte i Mål 3 från 1988. Läroboken Nya mål 3 tar 
sannolikt hänsyn till att arbetskraftsinvandringen åter lyftes fram som politisk fråga år 2001. 
Svenskt näringsliv begärde då ett nytt regelverk för arbetskraftsinvandring av den 
socialdemokratiska näringslivsministern. Arbetskraftsinvandringen blev även en viktig fråga 
inför riksdagsvalet 2002, där förespråkarna för underlättad arbetskraftsinvandring var 
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I avsnittet om emigrationen från Sverige förklaras denna som en reaktion 
på de dåliga skördarna under 1860-talet och som en följd av de knappa 
villkor som småbrukarna levde under. Den sekundära texten ur Levande 
historia lyfter även fram hur många frestades av skönmålningarna av landet i 
väster, såsom den emigrantvisa som återges i läroboken visar: 

 
’Han ville bort till det stora landet i väster, 
Där ingen kung finns och inga kitsliga präster, 
Där man får sova och äta fläsk och potatis, 
och sen med flottet kan smörja stövlarna gratis’452 

I beskrivningen av den svenska utvandringen finner man både ett så kallat 
push-perspektiv, d.v.s. de dåliga förhållandena i ursprungslandet, men även 
ett pull-perspektiv, de goda levnadsvillkoren i destinationslandet. 
Invandringen till Sverige relateras i första hand till ett pull-perspektiv. Den 
avslutande vistexten kan i ett målgruppsperspektiv ses i analogi med en 
svensk uppfattning om överdrivna förväntningar på det svenska välfärds-
systemet bland invandrare eller människor som har för avsikt att ta sig till 
Sverige. Detta knyter an till begreppet social turism.453 

I avsnittet ”1900-tal” beskrivs arbetarrörelsens frammarsch och de arbets-
marknadskonfliker som nådde sin kulmen med Ådalskravallerna. I avsnittet 
sammanfattas den svenska samhällsutvecklingen under åren 1850–1950 
genom att ett konfliktfyllt förflutet kontrasteras mot ett samtida konsensus-
förhållande. 

Under 1940- och 1950-talen genomfördes en lång rad reformer. Arbetstiden 
blev kortare och alla fick rätt till semester. Sjukförsäkring, barnbidrag och 
folkpension infördes. 

I och med att Sverige hade kommit lindrigt undan i andra världskriget 
kunde industrierna börja arbeta för fullt efter kriget och behovet av 
arbetskraft ökade. För att göra det möjligt för kvinnorna att börja arbeta 
utanför hemmet genomfördes olika reformer som t ex en snabb utbyggnad av 
barnomsorgen.454 

                                                                                                                             
högerblocket med folkpartiet i spetsen och motståndarna vänsterblocket och LO. Se Theodor 
Paues, ”Arbetskraftsinvandring – ett år senare” (Stockholm, 2003), s. 3, 10ff; se även avsnitt 1.3.4 som 
översiktligt behandlar strukturella skillnader på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. 
452 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 183. 
453 Dessa förväntningar kan relateras till Sveriges höga position i de internationella 
utvärderingarna över levnadsstandard, bl.a. FN:s utvärderingar. Begreppet social turism 
bygger på uppfattningen att invandrare kan ta sig till Sverige för att utnyttja välfärds-
samhällets sociala skyddsnät. Begreppet användes i samband med att vänsterblocket 
förespråkade övergångsregler för medborgare från de nya östeuropeiska EU-länderna år 2004. 
Övergångsreglerna infördes aldrig och den förväntade sociala turismen uteblev likaså, vilket 
visar att pull-effekterna saknades. Se Pettersson & Esmer, 2005, s. 19ff; Nicola Doyle, Gerard 
Hughes & Eskil Wadensjö, Freedom of Movement for Workers from Central and Eastern 
Europe. Experiences in Ireland and Sweden (Stockholm, 2006), s. 19ff, 49. 
454 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 214. 
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Sveriges fredliga förhållanden under andra världskriget ligger bakom de 
reformer som genomfördes under 1940- och 50-talen. Reformer på 
arbetsmarknaden beskrivs också som ett resultat av strejker, men enligt läro-
bokens framställning om samhälleliga reformer är det den blomstrande 
industrinäringen, det vill säga ekonomin, som är grundförutsättningen för 
reformerna. Den skönlitterära text som anknyter till det historiska temat är Ivar 
Lo Johanssons romanutdrag ur Pubertet som rubriceras ”Klasshat”. De historiska 
skillnaderna i beskrivningen av det tidiga 1900-talets konflikter och Ivar Lo 
Johanssons text blir en kontrast till dagens välfärd och konsensusideal såsom 
det kommer till uttryck i avsnittet ”Att besluta tillsammans”. Där behandlas 
mötesteknik i ett fiktivt hyresgästföreningsmöte, där såväl en pseudoautentisk 
kallelse som ett mötesprotokoll återfinns. Själva mötet presenteras i 
dialogform där konsensusaspekter framträder genom replikskiften mellan 
ordförande och en enig förening och där en fråga avgörs genom votering. Det 
faktum att mötet är ett hyresgästföreningsmöte är intressant ur ett 
klassperspektiv. 

 
Nya mål 3, 2001, s. 206. 

Josefins replik, som är den mest omfattande, visar tydligt dialogens 
ideologiska utgångspunkt. Hyresgästföreningen anknyter till allmännyttan, 
vilket också associerar till folkhemmet. Dialogen betonar starkt konsensus-
anda och solidaritet, vilket framkommer i Josefins argumentation för att 
kostnaderna ska delas lika. Dialogen symboliserar således det svenska 
välfärdssystemet, där alla är med och finansierar välfärdens institutioner, 
oavsett om man nyttjar dem eller inte (se även avsnitt 2.4.2). 
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Historiska och nu levande personer 
De nu levande och historiska personer som finns i Nya mål 3 kan 
kategoriseras i följande grupper: politiker och opinionsbildare, monarker, upp-
finnare och entreprenörer. Utgångspunkten för kategoriseringen av opinions-
bildare är de primära texternas presentation av personerna, inte biografiska 
fakta. Det är lärobokens framställning som således avgör kategori-
tillhörigheten. 

Politiker och opinionsbildare 
I Nya mål 3 förekommer ett litet antal politiker och opinionsbildare. Bland 
de utpräglade politikerna finns Arvid Horn, Hjalmar Branting och Olof 
Palme.455 Rådsherren Arvid Horn nämns i en sekundär text, medan Branting 
och Palme återfinns i en primär text om svenskt 1900-tal och arbetar-
rörelsens framväxt. Den enda opinionsbildaren och organiskt intellektuelle är 
Ivar Lo Johansson, vilken genom sina romaner sägs ha medverkat till att 
statarsystemet avskaffades.456 Han är tillika den enda arbetarförfattaren som 
tas upp. Läroboken använder emellertid inte begreppet arbetarlitteratur eller 
arbetarförfattare, vilket kan ses som en marginalisering av denna 
litteraturgenre. 

Statschefer och höga ämbetsmän 
Det finns ett stort antal monarker i Nya mål 3: Carl XVI Gustaf, Gustaf III, 
Gustav IV Adolf, Gustav Vasa, Karl XI, Karl XII, Karl XIV Johan, Ulrika 
Eleonora. Dessutom nämns Napoleon.457 Här kan tilläggas att Gustav Vasa 
nämns i fyra kapitel, Gustav III i tre kapitel och Karl XII i två kapitel. De 
övriga monarkerna nämns endast en gång. Ytterligare två personer hör till 
denna kategori, nämligen Birger Jarl och den rumänske diktatorn Ceaucescu 
som förekommer i en sekundär text.458 

Vetenskapsmän, uppfinnare och entreprenörer 
I denna kategori återfinns ett antal svenska vetenskapsmän och uppfinnare. 
Alfred Nobel, Anders Celsius, Carl von Linné, Gustaf Dahlén, Immanuel 
Nobel och Johan Petter Johansson, John Ericsson, Sven Wingqvist samt de 
utländska Alexander Graham Bell, Auguste och Louis Lumière, Charles 
Darwin och Gutenberg.459 Av dessa är det endast Carl von Linné som nämns 
i mer än ett kapitel. 

                               
455 Risérus, Sandahl & Stjärnlöf, 2001, s. 145, 212, 213. 
456 Ibid., s. 216. 
457 Ibid., s. 34, 35, 54, 55, 58, 59, 70, 104, 145, 176, 184, 238. 
458 Ibid., s. 70, 60. 
459 Ibid., s. 36, 77, 146, 156, 157, 158, 159, 250, 254. 
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Sammanfattning 
Det historiska perspektivet i Nya mål 3 är av traditionell karaktär. Den 
svenska historiens framställs med början i vikingatiden och följer sedan 
epoker och sekel med regenter och viktiga årtal i fokus. De breda folklagren 
och deras villkor berörs i liten utsträckning, och därmed kan läroboken sägas 
uttrycka en konservativ historiesyn.460 Entreprenörskap är ett relativt 
framträdande tema som behandlas i ett nationellt, svenskt sammanhang där 
syftet är att målgruppen ska tillägna sig kunskaper om svenska uppfinningar 
och viktiga industrier. Entreprenörskap i sig verkar inte vara något läroboken 
explicit vill förmedla till målgruppen. Skola och utbildning tas upp i mindre 
utsträckning, men det lyfts fram att utbildning har blivit en rätthet för alla. 
Välfärdssamhällets principer om solidaritet behandlas på en latent nivå. 
Klassperspektivet framträder inte entydigt, men om den utbildningsnivå som 
framställs i övningsdialogen relateras till målgruppen är förväntningarna 
relativt lågt ställda. Arbetskraftsinvandringen behandlas utifrån ett historiskt 
perspektiv. Behovet av ny arbetskraft nämns, vilket kan ses som en 
marknadsliberal tendens. De reformer som gäller arbetsmarknaden ses som 
resultat av politisk kamp, medan de reformer som ligger till grund för 
välfärdssamhället främst förklaras utifrån högkonjunkturen efter andra 
världskriget och näringslivets arbetskraftsbehov. I relation till avsnittet ovan 
har läroboken Nya mål 3 inte en koherent ideologiproduktion även om den 
har konservativa drag och en marknadstillvänd tendens i sin historie- och 
samhällsskildring. 

                               
460 Klas Åmark, ”Historiografi 2: Svensk historieskrivning”, Det förflutna är inte vad det en 
gång var, förf. Knut Kjeldstadli (Lund, 1998), s. 57ff. 
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2.5.4 På G 

Skola och utbildning 
Det relativt stora antalet institutioner inom skola och bildning i På G kan till 
stor del förklaras av att läroboken har en dokumentär karaktär.461 Detta ska 
inte förstås som att läroboken informerar om det svenska utbildnings-
väsendet, utan att skola och utbildning är en aspekt som berör individer 
generellt och därför förekommer i de dokumentära inslagen. Kapitel 9, 
rubricerat ”Arbete”, utgör här ett undantag. Det övergripande temat, vägen 
från studier till förvärvsarbete, illustreras huvudsakligen genom två 
personporträtt, närmare bestämt två invandrares förebildliga väg mot 
förvärvsarbete.462 Med den jämställdhetsagenda läroboken visat sig ha 
presenteras en kvinnas och en mans väg genom det svenska skolsystemet 
fram till ett förvärvsarbete. Yrkesvalet är för kvinnans del barnskötare på en 
förskola, medan mannen är busschaufför inom den lokala kollektivtrafiken. 
Dessa korta utbildningsvägar gestaltar inte bara majoritetssamhällets 
förväntningar på målgruppen utan bekräftar stereotypa könsmönster (se 
avsnitt 2.3.3). I personporträtten framkommer att båda har kommit till 
Sverige med gymnasieutbildning i bagaget, och deras utbildningsgång kunde 
hypotetiskt ha tagit en annan och gynnsammare väg direkt till högskolan. 
Porträtten visar således att invandrare degraderas och hamnar på en lägre 
position i Sverige än vad de skulle ha i ursprungslandet.463 Trots detta 
framställs de två som förebildliga, se vidare nedan. Ett historiskt perspektiv 
på skolan ges i en introduktion till ett utdrag ur Robert Nordlings roman 
Hanna i kapitel 3. Där berättas på några rader om folkskolans tillblivelse, 
och man framhåller att det trots 1842 års lag om skolplikt var många barn 
som arbetade hemma.464 

De utbildningsinstitutioner som förekommer i På G omfattar för-
skola/dagis till och med gymnasium. Universitetsstudier nämns endast en 
gång, och då är det uteblivna sådana i hemlandet som tas upp.465 Läroboken 
På G är primärt riktad till grundvux-utbildningen, det vill säga till en 
exklusivt vuxen målgrupp. De förväntningar på målgruppen som kommer till 
uttryck i läroboken är lågt ställda. Bokens läsare uppmuntras inte till högre 
studier, och därmed ingår inte mer kvalificerade yrken och befattningar i 
förväntningarna på målgruppen. 

                               
461 Se tabell 3 i avsnitt 2.5.1. 
462 Asker & Nordberg, 2004, s. 254f, 260f, 264f. 
463 Göransson, 2005, s. 319ff. 
464 Asker & Nordberg, 2004, s. 63. 
465 Ibid., s. 254. 
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Historia, politik och arbetsmarknad 
I På G är historiska inslag i det närmaste frånvarande. Trots att läroboken 
huvudsakligen har ett samtida samhällsperspektiv, finns dock några 
historiska tillbakablickar. I introduktionen till ett romanutdrag av Sinikka 
Ortmark-Almgren i kapitlet ”Att lära sig ett nytt språk” nämns hur de finska 
krigsbarnen ”skickades från det krigsdrabbade Finland till det neutrala 
Sverige för att få leva i trygghet i svenska fosterfamiljer”.466 Härefter 
beskrivs hur den nya språkmiljön för vissa barn blev en chock, och i 
romanutdraget skildras även barnets språkförlust. Även om språkinlärning är 
det bärande temat framkommer också en bild av det varmt inbjudande 
neutrala Sverige i kontrast till den oroliga och konfliktfyllda omvärlden. I ett 
anslutande korsord efterfrågas ett ord utifrån följande påstående: ”Sverige 
samarbetade inte med någon part i kriget utan var…”467 Det korrekta svaret 
är neutralt. Neutraliteten nämns även i citatet ovan men är där nedtonat och 
ställt i relation till det krigsdrabbade Finland. I korsordsfrågan ges däremot 
bilden av det neutrala och till fullo opartiska Sverige som något obestridligt. 
Att framställa den svenska neutraliteten på detta oproblematiska sätt ter sig 
anmärkningsvärt med tanke på att neutralitetsfrågan debatterades mycket 
under 1990-talet. Man ger således en förenklad bild av svensk utrikespolitik 
under andra världskriget och undviker konfliktfyllda ämnen. På så vis 
upprätthålls bilden av ett entydigt fredligt, neutralt och flyktingmottagande 
Sverige.468 

I samma kapitel finns även ett utdrag ur Vilhelm Mobergs Utvandrarna. 
Läroboken tar dock endast fasta på språkinlärningen utifrån episoden med 
den unge Robert som försöker lära Elin engelska under atlantöverfarten. I 
kapitlet ”Sverige”, där den svenska musikexporten med ABBA som exempel 
presenteras, återkommer man till Utvandrarna. I avsnittet om musikalen 
”Kristina från Duvemåla” behandlas utvandringen och svälten i Sverige 
under andra hälften av 1800-talet. Detta görs dock uttryckligen utifrån 
karaktärerna Kristinas och Karl Oskars levnadsförhållanden i 

                               
466 Asker & Nordberg, 2004, s. 29. 
467 Ibid., s. 32. 
468 Inom ramen för denna avhandling finns inte utrymme för att redogöra för olika 
ståndpunkter angående den svenska neutraliteten. Den kan dock problematiseras utifrån en 
övergripande fråga, nämligen kunskapsfrågan angående judeförföljelserna i Nazityskland 
samt de tre specifikt svenska problemen, nämligen flyktingfrågan, transiteringarna och 
malmexporten till Tyskland. Riksbanken finansierade ett forskningsprojekt om Sverige under 
andra världskriget (SUAV), vilket skulle utreda den svenska utrikespolitiken. Maria-Pia 
Boëthius skapade debatt med sin polemiserande bok Heder och samvete. Sverige och andra 
världskriget 1991 där hon bland annat hävdade att nämnda projekt var ett sätt att begrava hela 
frågan. Under 1990-talet kom ett antal verk ut som behandlar den svenska neutraliteten. Se 
bland annat Ingvar Svanbergs och Mattias Tydéns Sverige och förintelsen. Debatt och 
dokument om Europas judar 1933-1945 (Stockholm, 1997). Att neutralitetsfrågan är 
omtvistad framkommer bl.a. genom Lars M Anderssons och Mattias Tydéns verk Sverige och 
Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt (Stockholm, 2007), där ett antal historiker komma 
till tals och som delvis omvärderar de resultat som SUAV-projektet förmedlade. 
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romanen/musikalen.469 På G lyfter således inte fram de historiska socio-
ekonomiska orsaker som låg bakom utvandringen. Avslutningsvis kopplas 
utvandrartemat till målgruppen i och med att sången ”Du måste finnas” 
återges. Den behandlar flyktingkänslan och Gudslängtan.470 De uppföljande 
diskussionsfrågorna har ett explicit målgruppsperspektiv, då det är 
målgruppens syn på religionens betydelse i ett migrationsperspektiv som det 
frågas om. Den sista frågan efterlyser vad annat än religionen som kan vara 
till stöd i en invandrarsituation. Frågan är öppen till sin karaktär, eftersom 
läroboken inte ger några explicita uppslag till hur den skulle kunna besvaras. 
Man undviker att beröra de orsaker som gäller målgruppens migration och 
tar inte fasta på utvandrartemats potential som historiskt inslag. Bokens 
historieinnehåll är fragmentariskt, och framställningen ger inte heller uttryck 
för någon enhetlig historiesyn. 

I kapitlet ”Böckernas värld” finner man exempel på partipolitisk 
ideologiproduktion, där personporträttet av Nalin Pekgul är centralt. Hennes 
karriär framställs som förebildlig. I detta porträtt nämns SSU, Sveriges 
socialdemokratiska ungdomsförbund och det socialdemokratiska kvinno-
förbundet, där Pekgul varit och är verksam. SSU förekommer i två separata 
uttalsövningar. I den första ska målgruppen lyssna, läsa och upprepa: 
”Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund”471 och i den andra ska de 
lyssna, läsa och upprepa: ”Nalin blev tidigt aktiv i SSU”.472 Pekguls 
yrkesutbildning till sjuksköterska knyter an till den offentliga sektorn och 
välfärdssamhällets vård- och omsorgsapparat. Det nämns även att hon efter 
sin riksdagskärriär började läsa ”samhällskunskap” för att bli lärare, men 
dessa studier avbröts då hon blev ordförande i kvinnoförbundet.473 Hennes 
karriär förankras i arbete inom den offentliga sektorn och engagemang i 
socialdemokratin. I läroboken På G förekommer inga andra politiska 
förbund än dessa två nämnda, vilket innebär att det ideologiska innehållet 
står oemotsagd. Här tar sig den partipolitiska ideologiproduktionen med 
andra ord manifesta uttryck, vilket kan definieras som propaganda. 

I kapitlet ”Böckernas värld” behandlas klassresan med utgångspunkt från 
en sekundär text (ursprungligen publicerad i Dagens Nyheter) om 
neurokirurgen Ben Carson, verksam vid John Hopkins-sjukhuset i 
Baltimore. Det handlar om hur Carsons mor som var analfabet fick sina barn 
att läsa böcker genom att begränsa tillgången till tv. Det är en 
solskenshistoria om en av den amerikanska slummens barn som når den 
absoluta eliten i samhället. Budskapet är att det är skadligt att se för mycket 
på tv och bra att läsa böcker. Böckerna öppnar världar bortom ”fattigdom 

                               
469 Asker & Nordberg, 2004, s. 38–41, 222, 226ff. 
470 Ibid., s., 226. 
471 Ibid., s. 61. 
472 Ibid., s. 79. 
473 Ibid., s. 57f. 
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och gängvåld.”474 Läser man böcker kan man även bli framgångsrik, såsom 
Ben Carson. I samtalsuppgiften som anknyter till texten ska målgruppen 
diskutera kring tv-tittandet och även ta upp varför det gick så bra för Ben 
Carson. Med tanke på att bokens primära målgrupp är vuxna invandrare som 
läser på grundvux-nivå (motsvarande grundskolenivå) kan budskapet vara 
riktat till målgruppen i deras egenskap av föräldrar. Målgruppen förväntas 
anamma lärobokens syn på tv och läsande i sin uppfostran av egna barn. Här 
jämställs då Carsons analfabetiska mor med grundvux-målgruppen, medan 
Ben Carson symboliserar målgruppens barn som är födda eller uppvuxna i 
Sverige: Dessa har liksom Carson tillgång till ett utbildningsväsen. 
Läroboken uppmuntrar således målgruppen att låta sina barn studera vidare, 
möjligen för att aktivt gynna social mobilitet och motverka den strukturella 
marginaliseringen av barn till utrikes födda.475 

I kapitlet ”Pengar” finns två personporträtt som utgör stommen i kapitlet. 
Personerna i fråga är enligt lärobokens kvantitativa jämställdhetsinriktning 
en kvinna och en man. Det första personporträttet har rubriken ”Leva billigt 
– en livsstil” och handlar om Britt-Marie som jobbar deltid på ett hem för 
handikappade. Det ges inga uppgifter om hennes utbildning. Hon är ensam-
stående med fyra barn. Temat är möjligheterna och förmågan att leva väl, 
trots låga inkomster. Det ges många tips om hur man kan gå till väga för att 
klara sig ekonomiskt och texten kan således fungera som vägledning, riktad 
till den vuxenstuderande målgruppen som ligger i det lägsta inkomst-
segmentet.476 

Det andra personporträttet ”Kangos kung” handlar om Sven Kuoppala, 
som varit arbetslös men sedan vunnit 49 miljoner på Lotto. Hans hustru 
säger upp sig från sitt arbete på ”dagis”, alltså ett arbete inom offentlig 
sektor. Lottovinsten investerar Sven i olika projekt och donerar pengar till en 
skola på hemorten. Han har alltså tagit sitt ansvar, stannat kvar i hembygden 
och fått den att leva upp. Pengar betyder inte allt: ”’Det viktigaste är att man 
är frisk’, säger Sven.”477 

I novellen ”Vinsten” i samma kapitel handlar det om en man, anställd 
som biträde inom en vård- eller omsorgsinstitution. Han vinner en stor vinst 
på penningspel, och novellen skildrar det problematiska i att plötsligt vinna 
mycket pengar. Mannen tar ut vinsten i kontanter och åker till en 
sommarstuga, där han fattar sitt beslut: ”I den fallande skymningen kastade 
lågorna långa skuggor på väggarna. Han var glad att vara här. Och att han 
kommit till insikt. Han visste att han inte skulle ångra sitt beslut.”478 
                               
474 Asker & Nordberg, 2004, s. 69. 
475 Hjerm & Schierup, 2007, s. 102f. 
476 Asker & Nordberg, 2004, s. 130f. 
477 Ibid., s. 141. 
478 Ibid., s. 147. 
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Novellen slutar utan att explicit redogöra för vad som händer, men en rimlig 
slutsats är att mannen eldar upp penningvinsten.479 

Kapitlet i sin helhet uttrycker en skeptisk syn på pengar och förmögenhet. 
De arbeten eller yrken som finns representerade tillhör den offentliga 
sektorn, vilket innebär att personerna kan definieras som låginkomsttagare. 
Mannen i ”Kangos kung” är arbetslös men genom Lottovinsten har han blivit 
rik och entreprenör. Här framställs således inte möjligheten att först bli 
entreprenör och som sådan uppnå välstånd och eventuellt materiellt överflöd. 
Rikedom och välstånd ligger snarare i händerna på fru Fortuna. Men såsom 
novellen ”Vinsten” visar leder förmögenhet inte till lycka. Av de tre texterna 
är två direkt konsumtionsfrånvända och förmedlar en uttalat negativ syn på 
penningtillgång och förmögenhet. Det är följaktligen, enligt läroboken, ett 
rimligt alternativ att välja den offentliga sektorns lågt betalda jobb framför 
ett annat mer inkomstbringande alternativ. 

Några stora svenska företag presenteras i avsnittet ”En svensk uppfinning 
- ett svenskt företag” i kapitlet ”Sverige”. Här nämns till övervägande del 
industriföretag men även H&M och Ikea. Endast SKF och Volvo behandlas 
mer utförligt med historik och med en beskrivning av de internationella 
framgångarna. I en uppföljande uppgift ska målgruppen ta reda på fakta om 
sju stora svenska industriföretag: Saab, Alfa Laval, Bofors, Ericsson, Bahco, 
ABB samt Astra Zeneca. Dessa företag kan ses som en del i ett nationellt 
bildningsinnehåll i analogi med Sveriges tolv världsarv, vilka presenteras på 
följande uppslag. 

Det avslutande kapitlet ”Arbete” inleds med en helsidesbild av en 
ljushyad, korthårig man iklädd flanellskjorta med uppkavlade ärmar. Han har 
hörselskydd och ett så kallat spikbälte med verktyg. Bakgrunden utgörs av 
fem kugghjul som även är urtavlor, vilket associerar till Chaplins film 
Moderna tider (1936). 

                               
479 Rimligheten i min förståelse av novellslutet stödjer sig mot en intersubjektiv analys. 
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På G, 2004, s. 252.Foto: Jann Lipka/ Mira. 

Bilden anknyter på så vis snarare till den traditionella industrin från 1800- 
och 1900-talen än till 2000-talets högteknologiska industri. Mannen på 
bilden representerar således en svensk, manlig arbetare inom produktionen 
och har synbarligen ett kvalificerat yrkesarbete. Bilden utgör därmed en 
skarp kontrast till kapitlets egentliga innehåll. 

Då den inledande texten är mycket belysande för temat för detta kapitel 
återges den i sin helhet. 

Att få tag på ett arbete i Sverige är inte alltid så lätt. Det är ett stort 
samhällsproblem att många invandrare har svårt att hitta lämpliga arbeten. 
Man har länge diskuterat hur arbetsmarknaden ska bli mer öppen för alla, och 
man har vidtagit olika åtgärder för att hjälpa arbetslösa att få arbete. Tyvärr 
ger det inte alltid resultat. 
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Det är inte lätt att veta vilket yrke man ska satsa på. Vilka yrken som är 
s.k. bristyrken varierar vid olika tidpunkter, men det kan vara en god idé att ta 
reda på vilken typ av arbetskraft arbetsmarknaden behöver för tillfället. 

I det här kapitlet får du träffa två invandrare som valde att satsa på yrken 
där det var brist på personal. Det är Bamini, som utbildade sig till 
barnskötare, och Khasrow som blev busschaufför. Det faktum att de satsade 
på bristyrken, samt deras intresse för sina yrken, gjorde att de lyckades. 
(Mina kursiveringar) 480 

Målgruppen ses i texten som en del av ett samhällsproblem. De har enligt 
läroboken svårt att hitta lämpliga arbeten. Det förklaras dock inte vad 
lämpligheten består i, utan det endast antyds att invandrarna/målgruppen inte 
kan finna ett arbete eller yrke som enligt deras egen mening är lämpligt, vilket 
är missvisande. De studier som gjorts angående strukturell diskriminering av 
invandrare på arbetsmarknaden visar snarare att det är majoritetssamhället 
som finner invandrarna olämpliga.481 Inledningsvis utpekas dock målgruppen 
tydligt som aktörer och tilldelas därmed huvudansvaret. I inledningstexten 
formuleras att man eftersträvat att arbets-marknaden ska bli mer öppen för 
alla. Samma obestämbara man vill också hjälpa de arbetslösa, d.v.s. 
målgruppen, men detta är svårt. När sedan frågan om bristyrken tas upp 
används begreppet arbetskraft, vilket innebär att det handlar om lönearbete. 
Texten förmedlar därmed att målgruppen utgör en arbetskraftsreserv, längst 
ner i arbetsmarknadshierarkin. Det lönar sig att satsa på bristyrken, för där 
har målgruppen en chans. Enligt den inledande textens logik har de inte det, 
om de ska konkurrera med majoritetssamhällets arbetssökande. Detta 
hierarkiska tänkande kommer även till uttryck i kapitlets två dokumentära 
personporträtt. 

Det första porträttet handlar om den 29-åriga Bamini från Sri Lanka som 
kom till Sverige 1997. Hon har en gymnasieutbildning från sitt hemland och 
i Sverige har hon läst svenska som andraspråk A och gått en ettårig 
barnskötarutbildning. Det framkommer även att hon skulle ha läst på 
universitetet i hemlandet om hennes far inte dött och hon hade varit tvungen 
att hjälpa till med försörjningen av familjen. Baminis intresse för barn gjorde 
att hon ville bli förskolelärare, men enligt läroboken skulle en sådan 
studiegång ha tagit sex år med stora studieskulder som följd.482 Hon beslöt 
sig därför för att gå den ettåriga barnskötarutbildningen som enligt läroboken 
blev ”det perfekta alternativet”.483 Det framkommer också att hon 
konkurrerade med svenskar om tjänsten som barnskötare, vilket visar att 
arbetsmarknaden inte är diskriminerande mot invandrare. 

                               
480 Asker & Nordberg, 2004, s. 253. 
481 Se avsnitt 1.3.4 för vidare diskussion och källhänvisningar. 
482 Den sex år långa studievägen innebär att hela den svenska gymnasieutbildningen först 
måste klaras av innan högskolestudierna kan inledas, trots genomgånget gymnasium i 
hemlandet Sri Lanka. 
483 Asker & Nordberg, 2004, s. 255. 
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I det andra personporträttet berättas det om den 32-åriga irakiska kurden 
Khasrow som kom till Sverige 1995. Han har en gymnasieutbildning från 
hemlandet och i Sverige har han läst svenska som andraspråk på grund-
läggande nivå och gått en åtta veckors utbildning till bussförare. I detta 
porträtt återkommer läroboken till begreppet bristyrken: 

Att satsa på ett bristyrke tycker Khasrow är en bra idé, när man ska söka sig 
in på den svenska arbetsmarknaden. Då blir man positivt bemött och känner 
att man gör nytta. – Har du några andra råd till invandrare som vill in på 
arbetsmarknaden? – Ja, att vara beredd på att ta vilket jobb som helst. När 
man arbetar får man se ”verkligheten”. Man förstår bättre allt som gäller 
arbetstider, löner, raster, semestrar, skatt och sådant. Man förstår också hur 
mycket (eller lite) en lön räcker till. Till exempel att halva lönen kan gå till 
hyran, och att det inte blir mycket pengar kvar om man måste gå till 
tandläkaren.484 

I citatet framkommer att man ska göra rätt för sig och ta vilket jobb som 
helst. Vem som står för det positiva bemötandet tydliggörs inte, men 
underförstått är det majoritetssamhället. Sambandet mellan att ha ett arbete 
och få ett positivt bemötande presenteras omvänt i citatets andra mening. 
Men principen torde vara att ett arbete (göra nytta) ger ett positivt 
bemötande. Det citerade stycket betyder underförstått att de invandrare som 
inte kommer in på arbetsmarknaden inte gör rätt för sig, vilket leder till att 
de inte bemöts eller behöver bemötas positivt. Vidare inbegriper 
resonemanget om verkligheten att de som står utanför arbetsmarknaden 
befinner sig i någon form av overklighet. En krass realitet av att vara 
låginkomsttagare förmedlas i den sista meningen. I texten finns även ett 
arbetarrörelseperspektiv i och med att Khasrow poängterar vikten av 
fackanslutning. De problem han ser med bussföraryrket är den låga lönen 
samt arbetstiderna. I de anslutande uppgifterna ska målgruppen ta reda på 
vilka de aktuella bristyrkena är, om det är viktigast att få vilket jobb som 
helst eller bättre att vänta tills man får ett som motsvarar ens utbildning och 
personlighet. Besvaras frågan utifrån texterna är svaret utan tvekan att man 
ska ta vilket jobb som helst. Målgruppen ska också diskutera vilka fackliga 
frågor som är viktigast: ”Lön, arbetstider, raster, personalutrymmen, 
semester, försäkringsfrågor, säkerhet…?”485 I den sista uppgiften presenteras 
fyra uppsatsämnen, varav det fjärde handlar om att skriva om en viktig 
facklig fråga. Sammantaget kretsar uppgifterna kring löntagaryrken och 
lyfter fram fackanslutningens betydelse på den svenska arbetsmarknaden. 
Entreprenörskap och företagande saknas helt, trots att målgruppen är 
välrepresenterade som egenföretagare.486 

                               
484 Asker & Nordberg, 2004, s. 264. 
485 Ibid., s. 266. 
486 Hjerm & Schierup, 2007, s. 100; Ekberg & Hammarstedt, 1999. 
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Ytterligare en text i kapitlet slår fast målgruppens och invandrarnas 
förväntade placering i den svenska arbetsmarkandshierarkin. Det är ett 
utdrag ur Björn Ranelids skönlitterära text David Puma och drottning Silvia. 
I den introducerande primära texten får målgruppen veta att kvinnan Ester är 
svart och kommer från Brasilien. Hon är frånskild efter tio år av misshandel 
inom äktenskapet och ensamstående mor, bosatt i Stockholmsförorten 
Rinkeby. Hon försörjer sig själv och sin son David genom kontorsstädning. I 
romanutdraget får modern arbete på Grand Hotel som städerska, medan 
sonen går i Adolf Fredriks musikskola. Han är förälskad i skolkamraten 
Amanda som kommer från en överklassfamilj. Textutdraget behandlar 
klasskonflikten dels genom beskrivningen av moderns städarbete, där hon 
möter den överdådiga miljön på Grand Hotel, dels genom Davids önskan att 
kunna spara ihop pengar så att han och modern kan ta in på hotellet en natt 
och njuta av grannlåten. Klassperspektivet finns även i beskrivningen av 
sonens skolsituation, där en underförstådd konflikt mellan den förnäma 
skolan och Davids egen bakgrund, speciellt moderns arbete kan anas. I 
textutdraget kommer konflikten till uttryck, då sonen tvingas avslöja 
moderns yrke för flickvännen Amanda. Ranelids text gestaltar de rådande 
klasskillnaderna i dagens svenska samhälle. Den visar också att det finns 
hopp för den nya generationen, här representerad av David. Ester kan ses 
som en representant för den vuxna målgruppen, och sonen David för deras 
potentiella barn. Här finns således en likhet med berättelsen om den 
amerikanske kirurgen och klassresenären Ben Carson som behandlades 
tidigare. Budskapet är med andra ord att möjligheterna för lärobokens 
primära målgrupp är begränsade, men för deras barn finns alla möjligheter 
till framgång. 

I de efterföljande uppgifterna frågas det om vilka ”svårigheter” David och 
hans mor kan ha haft när de flyttade till Rinkeby. Denna fråga kräver 
förkunskaper om Rinkeby, vilket läroboken endast till begränsad del 
erbjuder. I kapitel 2 nämns Rinkebysvenska och det höga antalet invandrare i 
Rinkeby. I den sekundära texten av Ranelid beskrivs hur David och Ester ser 
Rinkebysvängen från moderns städjobb på kontoret i Kista. ”Där låg en bit 
av hela världen.”487 Den fråga läroboken ställer är öppen, och Ester och 
David kan hypotetiskt ha vilka problem som helst. Det som målgruppen kan 
relatera till utifrån Ranelids text är att Ester är ensamstående förälder och 
låginkomsttagare, vilket sannolikt försätter henne i en ekonomiskt trängd 
situation. I en annan samtalsuppgift ska målgruppen diskutera vilka jobb 
som har hög respektive låg status samt vad status har för betydelse när det 
gäller jobb.488 
                               
487 Asker & Nordberg, 2004, s. 268, 273. 
488 I kapitlets hörövning, som egentligen inte ingår i avhandlingens materialavgränsning, 
framträder Per, 48 år, som jobbat på klädföretaget Hennes & Mauritz. Han representerar här 
en löntagare som inte är fackansluten. Hans månadsinkomst är 25 000 kronor efter tjugo år i 
företaget. Asker & Nordberg, 2004, s. 273. 
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I en fristående uppgift i kapitel 9 finns två pseudoautentiska texter i form 
av insändare, vilka också är lärobokens avlutande texter. Den ena har 
rubriken ”Vi måste ställa krav på invandrarna”. Insändaren är kritisk till 
integrationspolitiken och menar att invandrarnas segregation är självvald. Så 
länge de inte själva vill är det ingen idé att majoritetssamhället anstränger 
sig. Den fiktiva insändarskribenten fortsätter: 

Många [invandrare] är dessutom arbetslösa och lever på socialbidrag, så de 
träffar inga svenskar genom jobbet heller. Nog tror jag att många av dem 
skulle kunna få ett jobb om de verkligen ansträngde sig, men det är klart att 
det är bekvämare att leva på socialbidrag. Vi skämmer bort dem från början 
genom att försörja dem och sedan vill de inte anstränga sig. 

Nej, vi måste göra klart för dem från början att i det här landet får de lov 
att göra rätt för sig, om vi nu har tagit emot dem och låter dem stanna.489 

Den här pseudoautentiska texten är intressant, då det inte riktigt är klart 
vilket syfte den har. Med tanke på lärobokens primära målgrupp, vuxna 
invandrare på grundskolenivå, kan man anta att många inom målgruppen 
lever under mycket små ekonomiska omständigheter (se avsnitt 1.3.4). 
Texten är möjligen avsedd att vara provocerande i sin entydiga uppdelning 
av ett närande vi och ett tärande de andra. Målgruppen uppmanas att 
diskutera innehållet, försöka hitta argument för eller emot och så att säga öva 
sig i att bemöta fördomar mot dem själva! Den pseudoautentiska insändaren 
är dock inte enbart ett uttryck för majoritetssamhällets fördomar mot 
målgruppen utan närmare betraktat kärnan i lärobokens integrationsbudskap. 
Ser vi på de budskap som framförs i andra delar av läroboken, ger de stöd 
för insändarens huvudteser, nämligen att invandrarna måste anstränga sig 
och göra rätt för sig. Att vägen in i det svenska samhället kräver 
ansträngning från målgruppens sida framkommer ett antal gånger även i 
kapitlet ”Att lära sig ett nytt språk” (se avsnitt 2.4.3). Motivet att göra rätt för 
sig genom vilket arbete som helst genomsyrar kapitlet ”Arbete”, som ovan 
har behandlats. Det formuleras tydligast i Khasrows uttalande om att arbete 
leder till att man blir positivt bemött och känner att man gör nytta, samt i 
hans tips att man ska ta vilket jobb som helst. Detta innebär att lärobokens 
budskap indirekt stödjer bilden av invandraren, i dess mest opreciserade 
bemärkelse, som den lata bidragskonsumenten. 

                               
489 Asker & Nordberg, 2004, s. 286. 
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Historiska och nu levande personer 
Nedanstående genomgång av nu levande och historiska personer i läroboken 
bygger på en lista över kända svenskar, bl.a. ett antal företagsledare, 
kungligheter och vetenskapsmän. Kvalitativt har de mindre betydelse, eftersom 
det inte rör sig om personporträtt. Undantag utgör Nalin Pekgul, Carl von Linné 
och Selma Lagerlöf. 

Politiker och opinionsbildare 
Personer inom denna kategori är två socialdemokrater, nämligen Nalin 
Pekgul och Olof Palme.490 Den förra ägnas ett personporträtt, medan Palme 
endast nämns i en förteckning över kända personer. 

Statschefer och höga ämbetsmän 
Bland statschefer och höga ämbetsmän återfinns följande personer: Carl XVI 
Gustaf, Drottning Silvia, Drottning Kristina, Gustav Vasa och Karl XII. Av 
dessa finns samtliga i listan över kända personer. Carl XVI Gustav och 
Drottning Silvia nämns i en sekundär text. Utöver kungligheterna ingår även 
Raul Wallenberg och Dag Hammarskjöld i denna lista.491 

Vetenskapsmän, uppfinnare och entreprenörer 
Bland entreprenörer, uppfinnare och vetenskapsmän finns Alfred Nobel, 
Carl von Linné, Ingvar Kamprad, Marco Polo, Pehr G. Gyllenhammar, Percy 
Barnevik, Rockefeller, Ruben Rausing.492 

Sammanfattning 
Av avsnittet om skola och utbildning framgår att högskole- och universitets-
studier överhuvudtaget inte behandlas, med undantag för barn-skötaren 
Baminis uteblivna universitetsstudier i hemlandet. Den relativt låga 
utbildningsnivån i lärobokens texter gör även att löntagaren följaktligen kan 
identifieras som låginkomsttagare. 

Av lärobokens personporträtt framkommer att målgruppen intar en plats 
långt ner på arbetsmarknadens och i den offentliga sektorns hierarki. 
Förväntningarna på målgruppen är således lågt ställda. Det uppmuntras inte 
till fortsatta studier, och bokens utbildnings- och karriärvägar visar att mer 
kvalificerade yrken och befattningar inte är möjliga att uppnå för mål-
gruppen. Med tanke på att den primära målgruppen är vuxna invandrare på 
grundskolenivå kan betoningen på mindre kvalificerade arbeten vara rimlig. 
En inriktning mot högre utbildningar skulle leda till en mycket lång och 
samtidigt osäker investering. Det framkommer även att det gott och väl 
räcker att ha ett okvalificerat arbete för att göra rätt för sig och bli välbemött. 

                               
490 Asker & Nordberg, 2004, s. 51, 52, 225. 
491 Ibid., s. 58, 225, 270. 
492 Ibid., s. 137, 145, 225, 271, 287. 
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Läroboken understryker vikten av att göra rätt för sig och därmed talar man 
uttryckligen om att bidragsberoende och lathet inte är acceptabelt enligt 
majoritetsbefolkningen. 

Personporträttet av Nalin Pekgul är ett undantag. Hon är framgångsrik, 
men framgången är uttryckligen kopplad till offentlig sektor och social-
demokratin, vilket kan förstås som en i det närmaste fullständig assimilering 
till de socialdemokratiska värderingarna. Pekgul kom till Sverige som barn, 
vilket gör att hennes förutsättningar att göra karriär var bättre än för 
lärobokens primära målgrupp. 

I linje med resonemanget ovan är entreprenörskap i det närmaste 
osynliggjort i denna lärobok. Ett undantag är avsnittet om svensk industri där 
främst SKF:s tillblivelse presenteras, något som knappast kan ses som en 
förebild för målgruppen utan snarare lyfter fram en del av svensk 
industrihistoria. I avsnittet ”Kangos kung”, där entreprenörskapet ligger på 
en mer småskalig nivå och på så vis hypotetiskt kan tjäna som förebild, 
bygger framgången dock på en stor penningvinst. Det gör att entreprenör-
skapet som inkomstkälla och alternativ till lönearbete i hög grad förringas. 
Sammantaget har det klassrelaterade innehållet i På G ett tydligt löntagar-
perspektiv, knutet till arbetarrörelsens två hörnstenar, nämligen fack-
förbunden och socialdemokratin. 

2.5.5 På tapeten 

Skola och utbildning 
Skola och utbildning är ett tema som saknas i denna lärobok. Förvisso nämns 
skola och universitet, men då enbart i två korta övningsuppgifter och i en 
källhänvisning.493 På så vis avviker På tapeten från de tre tidigare 
behandlade läroböckerna, där skola och utbildning i olika avseenden är 
relativt tydligt framträdande. 

Historia, politik och arbetsmarknad 
Ett historiskt perspektiv finns endast i kapitlet ”Den digitala revolutionen”. 
Avsnittet handlar om uppfinningen och utvecklingen av datorn och Internet. 
Det rör sig följaktligen om samtidshistoria. Datorns tillblivelsehistoria 
beskrivs utifrån den inledande militära fasen fram till 1980-talet, då 
persondatorerna kom ut på marknaden. Internet följer samma utveckling från 
ett amerikanskt militärt projekt som även kom att gagna forskningen i USA, 
till ett redskap som numera nästan alla länders befolkningar har tillgång till. I 
denna historik nämns det kalla kriget och det forna Sovjetunionen. Avsnittet 
utgör ett fragment i en framställning, där tonvikten ligger på det samtida 
samhället. 
                               
493 Eckerbom & Källsäter, 2002, s. 14, 34, 79. 
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Politiska förbund och politiska partier saknas helt i På tapeten, vilket 
även gäller arbetsmarknadens institutioner, organisationer och förbund. 
Däremot nämns vissa överstatliga institutioner såsom EU, 
Världsnaturfonden WWF och FN samt Attac som är en icke-statlig 
opinionsbildande internationell rörelse.494 Läroboken har i detta avseende 
snarare ett internationellt än nationellt fokus. Den behandlar universella 
frågor rörande mänsklig reproduktion, teknik, hälsa, ekonomi och kultur. 
Dessa teman som tillika utgör egna kapitel innehåller i samtliga fall kritiska 
och problematiserande inslag. Utgångspunkten är dock förhållanden som 
kännetecknar ett västerländskt industri- och välfärdssamhälle. 

Det kapitel som har mest relevans för klasstemat är ”Pengar, pengar, 
pengar”. Det tar avstamp i ett påstående om att svenskarna har ett kluvet 
förhållande till pengar. Ämnet är kontroversiellt att diskutera, enligt 
läroboken, men de flesta tänker jämt på pengar. ”Vi undrar hur de ska räcka, 
hur vi kan få mer och hur vi ska förvalta de vi har. Många drömmer om den 
stora vinsten eller om det stora klippet.”495 

Det dominerande temat i kapitlet är penningspel, något som behandlas i 
hälften av de åtta texterna. Den första berättar om Sofia och Peter som 
vunnit 17 miljoner på Jackpot. Deras lyckorus och deras framtidsplaner 
beskrivs liksom de tiggarbrev som de börjar få, sedan det blivit känt att de 
vunnit pengar. Texten avslutas med något man kunde kalla folkupplysning: 
”Familjen är ett lysande undantag på spelhimlen. Väldigt få vinner pengar, 
ibland får man tillbaka det man satsat, men för det mesta förlorar man 
pengar.”496 I följande avsnitt ”Pengar till varje pris” problematiseras 
penningspelandet ytterligare. Här refereras till folkhälsoinstitutets statistik 
över spelberoende och spelmissbruk. I ett efterföljande stycke presenteras 
aktiehandel, ett säkrare sätt ”att bli miljonär på”. Denna sparform sägs också 
överträffa det traditionella sparkontot. Det anges att uppskattningsvis 80 % 
av den svenska befolkningen äger aktier i någon form. Även aktiefonder 
beskrivs, och då läroboken i många avseenden anlägger ett kritiskt 
perspektiv i sina teman, presenteras här också de så kallade etiska aktie-
fonderna. Men även gällande aktierna reserverar man sig: 

Aktiemarknaden är ju också en form av spel! Risken att förlora pengar finns 
alltid. Aktiekurserna svänger upp och ner, beroende på vad som händer i 
världen. Efter terrorattacken mot World Trade Center i USA i september 
2001 rasade världens börskurser. Guldpriserna steg däremot. I orostider 
föredrar många att placera sina tillgångar på andra sätt än i aktier! Att äga 
guld betraktas som en livförsäkring i många länder.497 

                               
494 Eckerbom & Källsäter, 2002, s. 59, 83, 110. 
495 Ibid., s. 67. 
496 Ibid., s. 69. 
497 Ibid., s. 74. 
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Avsnittet ”Pengar till varje pris” belyser stegvis olika spar- eller investerings-
former från det allra mest osäkra sättet att bli rik på via aktier, aktiefonder 
till ägandet av guld som den säkraste investeringen. 

Penningspelmissbruk behandlas även i samband med ungdomars över-
användning av data- och tv-spel. 

 
På tapeten, 2002, s. 76. 

Det hävdas vidare att ungdomars överkonsumtion av dator- och tv-spel kan 
lägga grunden till ett framtida spelberoende, då det handlar om samma 
psykologiska faktorer. I den återgivna övningen ovan framgår hur läroboken 
genom en till synes enkel övningsuppgift gällande konjunktioner kritiserar 
den multinationella spelindustrin som får klä skott även för penning-
spelsproblematiken. 

I en argumentationsövning är utgångspunkten en kort berättelse med titeln 
”En fattig pensionär”. Pensionären har spelat bort 100 kronor på bingo och 
frestas att snatta mat från kvartersbutiken. Snatteriet upptäcks, och 
berättelsen slutar med att pensionären förs till butikskontoret. Vad som sker 
där får man inte veta. Målgruppen ska enligt instruktionerna delas i två 
grupper, de som känner sympati för pensionären och de som inte gör det. 
Den senare gruppen ska diskutera varför hon har handlat fel.498 Uppgiften 
tycks efterlysa ställningstaganden utifrån två skilda perspektiv, moraliska 
och juridiska. Det kan handla om de så kallade fattigpensionärernas villkor, 
där pensionärens handlande då ska förstås utifrån ett strukturellt, 
samhälleligt perspektiv. Huvudansvaret kan i detta fall ligga hos samhällets 
institutioner snarare än på den enskilde individen. Det andra förhållnings-
sättet utgår ifrån strikt juridiska premisser, vilka entydigt skuldbelägger 
pensionärens handlande. Målgruppen ska hitta argument som stöder 
respektive ställningstagande och sedan debattera. Genom denna berättelse 
lyfts ett reellt samhällsproblem fram, nämligen kategorin fattiga äldre. 

                               
498 Eckerbom & Källsäter, 2002, s. 80. 
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Vad gäller penningspelen bejakas de i viss mån av läroboken genom att 
det inledningsvis berättas om människor som har vunnit en förmögenhet på 
spel samtidigt som det ges fakta om vinstchanserna, samt om spelmissbruk 
och beroende som vanliga problem.499 Kapitlet ”Pengar, pengar, pengar” 
avslutas med en sekundär text, ett utdrag ur Inger Alfvéns roman När jag 
tänker på pengar från 1998 om en man som på grund av spel blir utblottad. 
Tydligen vill läroboken belysa hur riskfylld och problematisk spelbranschen 
är för den enskilde spelkonsumenten, samtidigt som det visas att staten är en 
intressent på spelmarknaden. ”De som blir rika är spelbolagen. 
Spelverksamheten drar dessutom in cirka 8 miljarder kronor till staten varje 
år.”500 

Många av språkövningarna anknyter till spelproblematiken, men det 
förekommer även uppgifter som vittnar om antiglobaliseringsrörelsernas 
kritiska samhällssyn. Tydligast framgår detta av nedanstående övning som 
belyser ett icke namngivet land i kris. 

 
På tapeten, 2002, s. 82. 

                               
499 Enligt Folkhälsoinstitutet finns ett starkt samband mellan spelmissbruk och 
socioekonomisk bakgrund och etnicitet/utländsk härkomst. E-postintervju med utredaren 
Jessika Svensson vid avdelningen för levnadsvanor vid Statens folkhälsoinstitut, 2008.01.29; 
se även Statens folkhälsoinstitut, ”Spel och spelvanor i Sverige”, Rapport 2000:21, s. 73ff. 
500 Eckerbom & Källsäter, 2002, s. 73. 
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Övningsuppgifterna anknyter till följande text. 

 
På tapeten, 2002, s. 83. Foto: Björn Larsson Ask/Scanpix. 

Attac-rörelsens huvudsyften presenteras, och målgruppen uppmanas att söka 
mer information på Internet. De orättvisa ekonomiska förhållandena i 
världen tas upp även i de extra övningsuppgifter som avslutar läroboken. Det 
globala perspektivet återkommer i kapitlet ”Kulturmöten”, där turistindustrin 
behandlas. De kortsiktiga vinstintressena ställs där mot miljöfrågor, och 
miljörörelsernas kritik mot turistnäringen diskuteras. Lärobokens kritiska 
förhållningssätt framkommer även i beskrivningen av den så kallade 
ekoturismen, där resor ofta marknadsförs som ekoturism utan att för den skull 
vara miljöanpassade eller gynna lokalbefolkningen. I detta miljösammanhang 
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nämns även genmanipulerad mat, veganism och djurrättsaktivism, vilket 
anknyter till ekologismen.501 

Lärobokens kritiska hållning framgår även i avsnittet ”Använd plastkort – 
och du blir registrerad, kontrollerad och kundprofilerad”. Där behandlas den 
svenska lagstiftning som reglerar personregister. Det förs även en mer 
allmän diskussion om hur vår konsumtion registreras och kan användas i 
reklamsammanhang. Målgruppen informeras om hur man kan slippa direkt-
reklam samt att man har rätt att få ut information om sig själv från 
personregistren. En mer kritisk syn på näringsliv och stat framgår av 
följande formulering: 

Du som tar en livförsäkring kanske har en sjukdom som gör att försäkrings-
bolaget inte godtar din ansökan. Betalar du medlemsavgift till en förening 
kan du bli ’åsiktsregistrerad’ […] Men vad händer om registreringen av oss 
kommer i orätta händer? Om informationen om oss missbrukas? Med den 
nya tekniken har hoten mot vår integritet ökat.502 

Den avslutande meningen syftar på ett framtida multifunktionellt kort och 
insinuerar genom den sista satsen att informationen kan missbrukas av 
myndigheter. ”Ett smart allt-i-ett-kort skulle antagligen göra livet enklare för 
medborgarna – och för myndigheterna…”503 Staten är i detta framtids-
scenario inte per automatik god, vilket avviker från en gängse svensk 
föreställning om den goda välfärdsstaten. Det kritiska perspektivet mot 
näringsliv och myndigheter kan då läsas som ett uttryck för ett allt mer 
symboliskt och reellt krackelerande samhälle. I denna bemärkelse är det 
kritiska innehållet mot-hegemoniskt. 

Historiska och nu levande personer 
I På tapeten förekommer endast en nu levande person som kan kategoriseras 
som politiker och opinionsbildare, nämligen ekonomen och nobelpristagaren 
James Tobin. Han lanserade den s.k. Tobin-skatten som skulle hämma den 
globala penningmarkanden och valutaspekulationerna.504 I övrigt nämns inga 
opinionsbildare eller renodlade politiker, inte heller statschefer eller höga 
ämbetsmän. Den kontroversielle fertilitetsläkaren Severino Antinori kan 
dock definieras som uppfinnare och entreprenör. 

Sammanfattning 
Som ovanstående genomgång visat har På tapeten knappt några inslag där 
skola och utbildning, historia eller politik förekommer. De historiska 
inslagen begränsar sig till att behandla datorns utveckling. Läroboken har ett 

                               
501 Eckerbom & Källsäter, 2002, s. 59f, 137. 
502 Ibid., s. 87. 
503 Ibid., s. 88. 
504 Ibid., s. 83f. 
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utpräglat västerländskt perspektiv, där traditionella medborgarfostrande 
aspekter i ett specifikt svenskt avseende är nedtonade. Klassaspekter tas inte 
upp, med undantag för några övningsuppgifter där överklass och fattiga 
nämns. Det finns dock ett globalt, kritiskt perspektiv i läroboken, som 
problematiserar västvärldens exploatering av utvecklingsländer. Kritik riktas 
också mot myndigheter, näringsliv och den globala valutahandeln. Den ende 
opinionsbildaren som nämns är symtomatiskt nog ekonomen och 
nobelpristagaren James Tobin som kämpat för en beskattning av global 
valutahandel. Genom det kritiska perspektivet anknyter På tapeten till 
antiglobaliseringsrörelsens mot-hegemoniska projekt.505 Läroboken tar även 
upp veganism och djurrättsaktivism som i ett bredare perspektiv är en del av 
kritiken mot det markandsekonomiska, konsumtionsinriktade och nyliberala 
samhällssystemet. Rörelserna har beröringspunkter med den politiska 
vänstern genom kritiken mot det kapitalistiska och hierarkiska samhället. 
Kopplingar till den politiska vänstern är dock komplexa.506 

2.5.6 Vi lär känna Sverige 

Skola och utbildning 
Trots att den kvantitativa analysen visar att institutioner inom skola och 
utbildning endast är fyra till antalet har läroboken visst fokus på utbildning, 
bl.a. därigenom att de flesta av bokens karaktärer har högskoleexamen. De 
olika rollerna/karaktärerna presenteras genom namn och yrke, exempelvis 
”Erik Blad civilingenjör”.507 Deras utbildning eller yrkesexamen är således 
viktig, men yrkesutövningen är annars inte central i berättelsen med 
undantag för skådespelaren Bella och författaren Dick. Personerna går på 
teater, promenerar, sitter på kafé, restaurang eller pub. I dessa sammanhang 
alluderas indirekt till utbildning såsom då författaren känner igen en Milles-
staty: ”När jag läste teatervetenskap vid Stockholmsuniversitet […]”508 
Därpå följer en längre diskussion, och de tre karaktärerna ger prov på sina 
kunskaper i svensk och europeisk kulturhistoria. 

När den unga skådespelaren Bella intervjuas av en journalist efter sin 
premiärsuccé diktar hon upp en historia om hur hon som faderlös flicka 
började sin teaterkarriär med en skolpjäs. ”När jag var sexton år gick jag en 
kurs tre kvällar i veckan på ABF. Det var då som jag bestämde mig för att 
söka in vid scenskolan.”509 Det faktiska förhållandet, enligt berättelsen, är att 

                               
505 Se Torres, 2002. 
506 Se SOU 1999:101 Olydiga medborgare? Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister; se 
även journalisten Magnus Linton, Veganerna – en bok om dom som stör, 2000, s. 73–98. 
507 Jansson, 1995, s. 13. 
508 Ibid., s. 28. 
509 Ibid., s. 48. 
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Bellas far är en stor skådespelare som hade velat att dottern läst juridik. 
Dottern hittade på en mindre glamorös bakgrund för att inte framstå som en 
som gått i sin faders fotspår och därmed möjligen fått en hel del gratis. Här 
framställs alltså två utbildningsvägar, en mindre rimlig och också osann väg 
genom arbetarnas bildningsförbund, och en mer rimlig och sann som handlar 
om att ha rätt habitus och kulturellt kapital.510 

I ett senare kapitel förmanar läkaren Martin sin son att plugga inför ett 
prov istället för att ställa upp som fotbollsmålvakt. I slutet av berättelsen 
förekommer ett brev från Bella till en av de italienska affärsmän hon träffat 
tidigare. I detta brev berättas det om samerna, och det framgår att en same 
studerade barnteater. I berättelsen är studierna viktiga, men de står inte i 
centrum. De nämns perifert och handlar som framgått om högre studier, ofta 
inom kultursektorn. 

Historia, politik och arbetsmarknad 
Såsom framkommit avviker denna lärobok starkt från genrens konventioner. 
Berättelsen saknar alla explicit historiska, politiska eller arbetsmarknads-
beskrivande inslag. Klassrelaterade aspekter återfinns i den fiktiva 
berättelsens miljö- och samhällsbeskrivningar. De centrala karaktärernas yrken, 
utbildningar och facktillhörighet röjer ett tydligt medelklassperspektiv. Sju 
av personerna har långa högskoleutbildningar bakom sig och är 
framgångsrika. Två är barn i skolåldern. En av de centrala karaktärerna är 
sekreterare, men då det inte framkommer vilken typ av sekreterarjobb det rör 
sig om blir klassaspekten oklar. De viktigaste karaktärerna i berättelsen lever 
i en urban miljö och blir betjänade av bifigurer av olika yrkestillhörighet, 
såsom servitris, servitör, tidningsförsäljare, spårvagnsförare, tränare, 
resebyråtjänsteman, receptionist, frisör och flygvärdinna. I dessa möten 
uppstår inga konflikter, allt förlöper friktionsfritt enligt konsumtions-
samhällets principer. 

Det hierarkiska förhållandet mellan olika yrkeskategorier kan skönjas i en 
episod, där författaren Dick och skådespelerskan Bella köper en tidning. 

                               
510 De konstnärliga utbildningarna, exempelvis Konstfack och Dramatiska institutet har en 
väldigt homogen grupp studenter med högt socialt och kulturellt kapital. För kortfattad 
förklaring av begreppen habitus och kapital, se exempelvis inledningen i Broady, 1998, s. 13. 
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Vi lär känna Sverige, 1995, s. 31. 

Efter denna replikväxling ber tidningsförsäljaren om deras autografer, vilket 
symboliskt blir ytterligare en markör för underlägsenhet. Här framträder 
således en hierarki, där status och makt bottnar i medial exponering, i 
förhållande till tidningsförsäljarens underlägsenhet, som visar sig genom att 
han ber om autografer och får symboliska allmosor. 

Sammantaget kretsar lärobokens berättelse kring en urban och kulturell 
medelklass. Kanske kunde man tillägga att den kultur som beskrivs kan 
definieras som så kallad finkultur. De konstformer som berörs är 
huvudsakligen dramatik, men även skulptur och poesi. Karaktärernas 
bildning kommer till uttryck genom att de kan deklamera lyrik, känner igen 
konstverk samt diskuterar religiositet och antikens mytologi. Klasstillhörig-
heten visas även genom de krav som ställs på dem som ingår i gruppen. Ett 
exempel är då läkaren Lena föraktfullt säger till sin make, även han läkare: 
”Gå och se pjäsen, så kan vi diskutera den sedan. Du har inte varit på teater 
på två år.”511 

Publiceringsåret för Vi lär känna Sverige är 1995, vilket är anmärkningsvärt 
med tanke på bokens samhällsskildring. Läroboken vittnar på intet sett om 
den djupa lågkonjunktur som rådde under 1990-talets första hälft. Att 
tonvikten läggs på framgångsrika karaktärer inom kultursektorn är också 
                               
511 Jansson, 1995, s. 71. 
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intressant, eftersom kultursektorns problematik vad gäller anställnings-
trygghet och arbetslöshet helt undviks. Samhällsskildringen speglar heller 
inte den rekordstora flykting- och invandringsvåg främst från Balkanområdet 
som kulminerade under första halvan av 1990-talet. De icke-svenska 
personer som förekommer är de två affärsmännen från Italien som turistar, 
alltså konsumerar, i Sverige. 

Historiska och nu levande personer 
Läroboken Vi lär känna Sverige innehåller inga politiker eller utpräglade 
opinionsbildare. Däremot nämns två historiska europeiska regenter, 
nämligen Alfred av England och den norska hövdingen Ottar men även Carl 
XVI Gustav vars begränsade makt och inflytande understryks. Bland 
uppfinnare nämns endast den amerikanske datorpionjären Atanasoff som 
dock i läroboken presenteras som bulgar.512 I övrigt är de historiska och nu 
levande personerna i läroboken författare och konstnärer. 

Sammanfattning 
I Vi lär känna Sverige framställs studier och olika yrkesexamina som viktiga 
eftersom personerna presenteras genom sina yrken som läkare, skådespelare 
etc. Studier och utbildningsvägar beskrivs dock inte alls. Bokens karaktärer 
representerar olika sektorer och yrkeskategorier som kan sägas bära upp 
samhället, nämligen civilingenjören (produktion), läkarna (vård och omsorg 
på vetenskaplig, medicinsk grund) samt författarna och skådespelarna 
(kulturen och samhällets behov av gestaltningar av vad det innebär att vara 
människa). De perifera karaktärerna står huvudsakligen för den nödvändiga 
servicesektorn som ser till att infrastruktur och nöjesinrättningar fungerar. Vi 
lär känna Sverige gestaltar således en urban miljö i ett medelklassperspektiv. 

2.5.7 Ideologianalys av temat klass 
Läroböckernas representationer av klass och deras beskrivningar av 
samhället är som detta kapitel visat i hög grad skiftande. I Dikt och 
verklighet och På G finner vi ett i det närmaste ensidigt arbetar-
rörelseperspektiv. I den förstnämnda boken sker detta genom ett utpräglat 
historiskt perspektiv på folkhemmets och välfärdssamhällets uppbyggnad, 
vilket genom diskussionsuppgifter knyts an till lärobokens samtid. Här finns 
ett manifest klassperspektiv, vilket bland annat kommer till uttryck genom 
att klassbegreppet används mycket frekvent. Framställningen av klass har 
däremot ett tydligt konsensusperspektiv, där klassernas olika relationer till 
produktionen är nedtonad. Läroboken betonar den konsensusanda, som lett 
fram till folkhem och välfärdssamhälle och där ”fienden” inte varit 

                               
512 Jansson, 1995, s. 87, 129, 150; Nationalencyklopedin, andra bandet, red. Kari Marklund 
(Höganäs, 1991), s. 62. 



 178 

överklassen eller borgarna utan fattigdomen i sig själv. Individuell social 
mobilitet skildras i mindre utsträckning till förmån för den stora kollektiva 
klassresa som den svenska befolkningen gjort under några generationer. I På 
G, som har samma ideologiska hemvist, utgår texterna ifrån ett utpräglat 
samtidsperspektiv, där ”mannen på gatan” kommer till tals. Personerna är 
företrädesvis löntagare inom den offentliga sektorn, och läroboken 
understryker skyldigheten att göra rätt för sig genom lönearbete. I båda dessa 
läroböcker saknas nästan helt framställningar av entreprenörskap och 
företagande, vilket förstärker ett ensidigt arbetarrörelse- och löntagar-
perspektiv. 

Båda läroböckerna har också i den kvantitativa delen av denna studie 
definierats som de mest kollektivistiska, på grund av den stora andelen 
institutioner inom skola och utbildning, politiska partier och förbund samt 
arbetsmarknadsrelaterade institutioner. De partier som nämns är 
socialdemokraterna och bondeförbundet i Dikt och verklighet. I På G före-
kommer endast det socialdemokratiska partiet samt till partiet knutna 
förbund. Få företag och varumärken finns med i Dikt och verklighet, medan 
På G har ett flertal. Bland samtida och historiska personer i Dikt och 
verklighet förekommer en stor mängd arbetarförfattare som framställs som 
organiskt intellektuella samtidigt som svenska regenter och politiker är 
ytterst svagt representerade. 

De båda läroböckerna har sammanfattningsvis ett uttalat löntagar-, 
arbetarrörelse- och arbetarklassperspektiv, vilket ligger i linje med de 
resultat Timbro-rapporten Välkommen till Sverige! kommit fram till, 
nämligen att sfi-läroböcker generellt är influerade av socialdemokratiska 
värderingar och socialdemokratisk historieskrivning.513 Resultaten i 
rapporten måste ses i belysning av att Timbro är ett opinionsbildande 
bokförlag, finansierat av näringslivet. Avsaknaden av entreprenörskap i 
dessa två läroböcker sammanfaller även med de slutsatser som framkom i 
rapporten Den felande länken som pekar på att näringsliv och entreprenör-
skap är svagt representerat i gymnasiets historie- och geografiläroböcker. 
Rapportens författare gör en reflektion som stämmer väl med iakttagelserna i 
denna avhandling: ”Särskilt anmärkningsvärt är att ingen av läromedlen ger 
en tillfredsställande belysning av invandrarnas betydelse för Sveriges 
ekonomiska utveckling.”514 Tvärtom innehåller På G inslag där invandrare i 
vid bemärkelse, alltså bokens målgrupp, utpekas som lata social-
bidragstagare uppenbarligen i syfte att understryka vikten av att göra rätt för 
sig i det svenska samhället. 

Till skillnad från Dikt och verklighet och På G har Vi lär känna Sverige 
ett tydligt medelklassperspektiv, vilket framkommer genom den urbana, 

                               
513 Patrik M. Andersson, Nima Sanandaji & Fredrik Segerfeldt, Välkommen till Sverige! Om 
politisk snedvridning i kurslitteraturen i SFI, svenska för invandrare (Stockholm, 2006). 
514 Anders Johnson, Den felande länken (Stockholm, 2002), s. 2. 
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kulturella och konsumtionsinriktade livsstilen samt genom de yrken personerna 
har: läkare, civilingenjör, skådespelare etc. Studier och utbildningsvägar betonas 
dock inte starkt, men högskolestudier är en förutsättning för de yrken 
karaktärerna har. 

I Nya mål 3 förmedlas en nationell historiesyn, där den svenska historien 
beskrivs från vikingatid till nutid. Dispositionen följer kronologiskt epokerna 
med regenter och viktiga årtal som hållpunkter. Framställning betonar 
viktiga personer ur de högre befolkningsskikten, alltså personer med makt, 
medan de lägre samhällsskikten och arbetarklassen är undanskymda. Historie-
skrivningen kan definieras som konservativ.515 Entreprenörskap är ett relativt 
tydligt tema, men utgör snarare ett bildningsinnehåll om svensk industri-
historia än en förebild för målgruppen. I beskrivningen av arbetsmarknaden 
förklaras samhällets reformer inte enbart som ett resultat av politisk kamp 
utan främst som effekter av näringslivets behov och konjunkturlägen. I den 
kvantitativa delen av studien framkom att Nya mål 3 har en klart 
individualistisk och marknadsekonomisk tendens. Ett flertal företag och 
varumärken nämns, och det förekommer ett stort antal nu levande och 
historiska personer. Institutioner inom skola, utbildning och arbetsmarknad 
samt politiska partier och förbund är däremot ytterst få, vilket innebär en 
nedtoning av välfärdssamhällets bärande institutioner. Endast ett avsnitt med 
uttalat arbetarrörelseperspektiv finns.516 I de historiska inslagen är det 
borgarklassen och överklassen som lyfts fram, medan beskrivningarna av det 
samtida samhället är mer svårdefinierade utifrån ett klassperspektiv. 

Läroboken På tapeten avviker något från de övriga. Den har ett utpräglat 
västerländskt perspektiv, och nationella medborgarfostrande inslag saknas. 
Klassaspekter behandlas inte alls, med undantag av några övningsuppgifter 
där klassklyftor nämns. Det globala kritiska perspektivet problematiserar 
västvärldens exploatering av utvecklingsländer, vilket kan förstås som ett 
vidgat klassperspektiv. Läroboken har utifrån sitt övergripande kritiska 
angreppssätt främst individens rätt och frihet för ögonen. Kritik riktas mot de 
multinationella företagen och övervakningssamhället, vilka framställs som 
ett hot mot individens frihet. På det viset ansluter På tapeten till anti-
globaliseringsrörelsen. Individens klasstillhörighet skrivs aldrig fram, vilket 
kan ses som en liberal tendens. Sammantaget visar analysen av klass således 
tre olika ideologiska positioner, den socialdemokratiska där Dikt och 
verklighet och På G ingår, den borgerligt konservativa representerad av Nya 
mål 3 samt den något vaga liberala tendens som företräds av de i övrigt olika 
Vi lär känna Sverige och På tapeten. 

                               
515 Åmark, 1998, s. 58ff. 
516 Timbrorapporten Välkommen till Sverige! från år 2006 kategoriserar Nya mål 3 som 
socialdemokratiskt präglad, vilket inte kan vara ett rimligt resultat. Se vidare avsnitt 3.1.2; 
Andersson, Sanandaji & Segerfeldt, 2006, s. 8. 
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3. Sammanfattning 

I detta kapitel sammanfattas resultaten från den empiriska undersökningen 
av representationer av kön, etnicitet och klass i läroboksmaterialet. Min 
avsikt är att belysa och jämföra den sammantagna latenta och manifesta 
ideologiproduktionen i läroböckerna, varefter böckernas relativa positioner 
på en politisk vänster-höger-skala kan beskrivas. Avslutningsvis diskuteras 
ideologiproduktionens relationer till målgruppen i ett integrationsperspektiv. 
Först dock en kortfattad genomgång av några typer av ideologiproduktion 
som läroboksanalysens resultat visar på. 

Ideologiproduktionen kan identifieras på flera nivåer. På en latent nivå 
kan den gälla outtalade uppfattningar och värderingar om hur samhället 
fungerar och vilka värden det vilar på. Här kan vi också tala om 
dominerande eller hegemoniska ideologier, vilka utgår från ett långtgående 
samhälleligt konsensustillstånd och är så att säga common sense.517 Denna 
typ av ideologiproduktion kan även ta sig mer manifesta och konkreta 
uttryck men gäller fortfarande dominerande eller hegemoniska värderingar, 
exempelvis svensk barnuppfostran och de grunder som den vilar på. I vissa 
fall produceras en mer koherent politisk ideologi, dels på en latent nivå utan 
konkreta partipolitiska kopplingar, dels på en manifest nivå. Den senare 
visar sig då läroböckerna även lyfter fram en partipolitisk dimension i sin 
historie- och samhällsskildring. Detta kan även ha propagandistiska tendenser. 
Innehållet är då genomsyrat av en koherent politisk ideologiproduktion, 
samtidigt som det finns manifesta partipolitiska kopplingar i sammanhang 
där det uppenbart inte är relevant.518 

Det finns även en typ av ideologiproduktion som har ett kritiskt 
förhållningssätt och vill väcka opinion. Den kan definieras som mot-
hegemonisk och karaktäriseras av ett innehåll som ifrågasätter och 
problematiserar rådande normer, hegemoniska uppfattningar och värderingar 
i samhället. 

                               
517 Englund, 2005, s. 152ff. 
518 Ordet propaganda ska här förstås som en systematisk påverkan av målgruppens åsikter och 
värderingar i en bestämd riktning. 
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3.1.1 Dikt och verklighet 
Läroboken Dikt och verklighet har en manifest och koherent politisk ideologi-
produktion i sin berättelse om det svenska välfärdssamhällets framväxt. Den 
framträder främst i analysen av kön och jämställdhet samt klass, där 
resultaten sammanfaller. Boken har en uttalad jämställdhetsagenda som 
belyser de strukturella könsskillnaderna. Det historiska innehållet visar 
genussystemets dikotomier och hierarkier. Övningsuppgifterna knyter an till 
samtida svenska förhållanden och framställer könsrelaterade skillnader som 
negativa. Läroboken har ett konstruktivistiskt perspektiv på kön, vilket dels 
kan knytas till den socialdemokratiska jämställdhetspolitiken, dels till 
läroplanens värdegrundsavsnitt om jämställdhet.519 Denna syn på kön och 
jämställdhet kan således förstås som dominerande eller till och med 
hegemonisk.520 

Klassperspektivet i Dikt och verklighet är entydigt knutet till arbetar-
rörelsen. Den historiska framställningen belyser en kollektiv social mobilitet, 
en klassresa från fattigtorp och statarlänga till det moderna och urbaniserade 
folkhemmet och välfärdssamhället. Opinionsbildning, politisk och facklig 
kamp ses som centrala för de reformer som ligger till grund för välfärds-
samhället. Näringslivets och konjunkturernas betydelse för välfärdssamhället 
är däremot osynliggjorda. Även om läroboken vid första anblicken verkar 
utgå ifrån ett konfliktperspektiv, genom att lyfta fram olika typer av kriser, 
gäller det latenta budskapet konsensus. Konsensusperspektivet framkommer 
genom att beskrivningen av klassklyftor inte relaterar till produktion, kapital 
och ägande utan främst betonar de sociala skiktens olika livsvillkor. Dessa 
missförhållanden kontrasteras mot den sociala harmoni som präglar fram-
ställningen av folkhemmet, den svenska modellen och välfärdssamhället, 
vilka så att säga manifesterar konsensustanken. Ideologiproduktionen är 
explicit knuten till arbetarrörelsen som består av det socialdemokratiska 
arbetarpartiet och fackförbunden. Partiet har dock ingen framträdande roll. 
Det är istället de organiskt intellektuella arbetarförfattarna och de tidiga 
feministerna, fackföreningarna och det vidare begreppet arbetarrörelsen som 
tilldelas aktörsrollerna. Genom den manifesta politiska ideologiproduktionen 
upprätthålls dock föreställningen om den hegemoniska socialdemokratin, 
eftersom kopplingen mellan arbetarrörelse, fack och det socialdemokratiska 
arbetarpartiet är så uppenbar.521 

Etnicitetsaspekten i Dikt och verklighet är intressant, eftersom den är 
tvetydig. Framställningen utgår ifrån ett homogent och monokulturellt 
perspektiv, och den historiskt etniska, kulturella och religiösa mångfalden i 
Sverige erkänns alltså inte. En sådan skildring av ett monokulturellt samhälle 
strider mot den sedan 1970-talet officiella svenska invandrarpolitiken som 
                               
519 Regeringens skrivelse 2002/03:140, s. 5. Skolverket, Lpo 94, Lpf 94 (Stockholm, 1994), s. 6, 24. 
520 Englund, 2005, s. 151f. 
521 Linderborg, 2001. 
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erkänner och främjar minoriteternas kulturbevarande.522 Men samtidigt 
stämmer denna historieskrivning väl överens med socialdemokratins s.k. 
rörelsehistorik, vilken saknar både invandrarpolitiska inslag och skildringar av 
arbetskraftsinvandrare.523 Med andra ord bekräftar läroboken en social-
demokratisk historieskrivning, samtidigt som den inte skriver under på den 
officiella invandrarpolitiken, såsom den formulerats inom socialdemokratin. 

På en manifest nivå förmedlas de normer och värderingar som det 
svenska samhället bygger på, och det visas att de tillkommit genom hårt 
arbete, politisk kamp och reformpolitik. Målgruppen bjuds in till denna 
gemenskap men måste offra egna traditioner och värderingar som avviker 
från de svenska. Lärobokens starka och ensidiga betoning av vissa normer 
och värderingar, såsom synen på försörjning genom lönearbete och facklig 
anslutning, jämställdhet och barnuppfostran samt kollektiv organisering av 
fritiden lämnar alltså inget, eller endast litet utrymme för avvikelser. Detta 
tyder på att läroboken inte uttrycker och företräder den officiella svenska 
modellen för mångkultur utan snarare assimilationsmodellen. Lärobokens 
assimilationstendens har dock mer konservativa och monokulturella drag än 
liberala universalistiska, eftersom den bygger på eurocentrisk överhöghet 
som får segregerande effekter.524 I detta specifika lärobokssammanhang är 
dock utgångspunkten en nationell och socialdemokratisk överhöghet. 

Den nationella aspekten av ideologiproduktionen kan förstås mot 
bakgrund av 1980- och 1990-talens nyliberala strömningar. Den blir en 
symbolisk motreaktion på globaliseringsdiskursen och på det faktum att 
Sverige blev medlem i EU år 1995, vilket splittrade socialdemokratin och 
den svenska befolkningen i folkomröstningen 1994.525 Bokens ideologiska 
perspektiv ansluter till den traditionella socialdemokratin, och berättelsen om 
det homogena folkhemmet präglat av samförstånd framstår således som en 
nostalgisk tillbakablick i en komplex och osäker samtid. 

                               
522 Prop. 1997/98:16, s. 15; se även avsnitt 1.3.4. 
523 Linderborg, 2001, s. 373. 
524 Kincheloe & Steinberg, 1997, s. 3–15. 
525 Begreppet diskurs används här för att betona att jag uttryckligen avser diskussionen om 
globalisering, som var omfattande under 1990-talet efter Berlinmurens fall och 
Sovjetunionens upplösning. ”’Globalization’ is on everybody’s lips; a fad word fast turning 
into a shibboleth, a magic incantation, a pass-key meant to unlock the gates to all present and 
future mysteries.” Zygmunt Bauman, Globalization. The Human Consequences (Cambridge, 
1998), s. 1; Tommy Möller, Svensk politisk historia. Strid och samverkan under tvåhundra år 
(Lund, 2007), s. 243–255. 
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3.1.2 Nya mål 3 

Den ideologiproduktion som står att finna i Nya mål 3 är för det mesta dold 
då bokens innehåll inte är explicit politiskt. Studien av de tre kategorierna 
kön, etnicitet och klass kan ändå göra gällande att läroboken har en 
ideologisk tendens. 

I analysen av kön och jämställdhet kan ingen uttalad jämställdhetsagenda 
identifieras, och de framställningar där könsmönster behandlas röjer en 
essentialistisk tendens. Könsspecifika kompetenser betonas, och det antyds 
inte att dessa skillnader kan vara eller är socialt och kulturellt konstruerade. 
Kvantitativa jämställdhetsaspekter tas inte upp och förändrade könsmönster 
framställs som problematiska. Den essentialistiska synen på kön är politiskt 
och ideologiskt förknippad med konservatismen.526 

Beträffande etnicitet utgår samhällsskildringen ifrån det svenska 
majoritetssamhället, med undantag av avsnitten om samerna. I övrigt 
används två sätt att benämna icke-svenska personer, d.v.s. andra nationaliteter 
och begreppet invandrare. Nationaliteterna framkommer i beskrivningen av 
flyktingars och arbetskraftsinvandrares ursprung, medan invandrarbegreppet 
förekommer då den etniska heterogeniteten i Sverige åsyftas. Därmed utgår 
läroboken ifrån ett explicit särhållande av ett svensk-etniskt vi och de andra 
som benämns invandrare. Samtidigt kan detta ses som en assimilations-
tendens men med en tydlig hierarkisk implikation. Invandraren har en 
ursprungsnationalitet, men den blir synbarligen oviktig i det svenska 
samhället. Detta tyder på att läroboken i fråga om mångkultur snarare 
anknyter till den assimilationspolitiska än till den svenska officiella mång-
kulturella modellen.527 Assimilationstendensen, såsom den framträder i 
läroboken, betonar dock inte de liberala jämlikhetsprinciperna. Snarare utgår 
den från en manlig och eurocentrisk/nationell hegemoni, vilket är 
kännetecknande för en konservativ syn på mångkultur.528 Den konservativa 
tendensen kommer även fram i de tämligen omfattande historiska inslagen. 
De vilar på en tydlig nationell grund, där regenter och viktiga årtal är ett 
dominerande inslag. Detta är karaktäristiskt för en konservativ historiesyn.529 
Historiska processer och skildringar av de bredare befolkningslagrens 
livsvillkor är endast svagt representerade. Den svenska neutraliteten under 
andra världskriget lyfts inte fram som förebildlig. Däremot understryks det 
att neutraliteten låg till grund för den högkonjunktur som var en förutsättning 
för välfärdsstatsbyggets reformer efter andra världskriget. Den politiska 
kampen för reformer är sålunda nedtonad till förmån för förklaringar 
baserade på näringslivets behov och villkor, vilket innebär en marknads-

                               
526 Ds 1994: 98. 
527 Se avsnitt 1.3.4; Prop. 1997/98:16, s. 15. 
528 Kincheloe & Steinberg, 1997, s. 3f. 
529 Åmark, 1998, s. 57ff. 
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tillvänd och konservativ tendens. Läroboken tar även upp frågan om behovet 
av en ny arbetskraftsinvandring, vilket i ett tidigt 2000-talsperspektiv var en 
borgerlig valfråga inför valet 2002.530 Den kvantitativa analysen visar en 
relativt rik förekomst av varumärken och företag, vilket stärker det 
marknadstillvända intrycket. 

Sammantaget ger läroboken Nya mål 3 uttryck för en politiskt konservativ 
ideologiproduktion, och vi kan se hur läroboken väsentligt förändrats jämfört 
med förlagan Mål 3 från 1988. Under det dryga decenniet mellan Mål 3 
(1988) och Nya mål 3 (2001) har en avsevärd ideologisk högervridning skett 
i läroboken, vilket speglar av de nyliberala idéströmningarna under 1980- 
och 90-talen. Förändringen kommer till uttryck bl.a. genom att vissa 
vänsterideologiska och feministiska sekundära texter är uteslutna ur Nya mål 
3. Exempel på uteslutna sekundära texter med manifest ideologiskt innehåll 
är den feministiska parafrasen av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma 
leken, nämligen Gun-Britt Sundströms För Lydia (1973), Inger Alfvéns 
Städpatrullen (1976) och Jan Fridegårds Kvarnbudet (1944) inklusive 
författarporträtt. Förändringen gäller alltså uteslutning av explicit 
feministiska inslag samt nedtoning av arbetarklassperspektivet. I Nya mål 3 
återstår endast Ivar Lo-Johansson som representant för arbetarförfattarna. De 
feministiska sekundära texterna har uteslutits och kompenseras av utdraget 
ur Sprängaren (1998) av Liza Marklund som snarare betonar problem med 
förändrade könsmönster än förespråkar jämställdhet. 

Mot bakgrund härav är det anmärkningsvärt att Timbro-rapporten 
Välkommen till Sverige! kategoriserar Nya mål 3 som socialdemokratiskt 
präglad. Timbro-författarna utgår huvudsakligen ifrån ett enda uppslag om 
1900-talshistoria, där arbetarrörelsen lyfts fram. I rapporten nämns även den 
sekundära texten av Ivar Lo-Johansson som exempel på ideologi-
produktionen. Sammantaget utgör dessa texter tolv sidor av lärobokens drygt 
250 sidor. Rapporten beaktar exempelvis inte de tre uppslag, där 
vetenskapliga upptäckter, uppfinningar och entreprenörskap med industriella 
exportframgångarna behandlas. Det är även värt att notera att en arbetar-
författare blir utslagsgivande för Timbro-författarnas bedömning, medan ett 
större antal mer ”allmänborgerliga” och kanoniserade författare, såsom 
Hjalmar Söderberg, Selma Lagerlöf, Pär Lagerkvist och Evert Taube 
synbarligen inte utgör någon ideologisk motvikt, enligt Timbro. Vidare 
hävdar rapportförfattarna att det inte finns några större skillnader mellan Mål 
3 och Nya mål 3.531 Min genomgång visar dock att det skett förändringar med 
påtagliga ideologiska förskjutningar som följd. Timbrorapporten är ett bra 
exempel som bekräftar, oavsett dess brister, hur läroböcker är en ideologisk 
konfliktarena och att böckerna används i opinionsbildning. 

                               
530 Paues, 2003, s. 3, 10. 
531 Andersson, Sanandaji & Segerfeldt, 2006, s. 8. 
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3.1.3 På G 
Ideologiproduktionen i läroboken På G är tydlig och de manifesta inslagen 
förankras i socialdemokratin. Framställningen av kön är social-konstruktivistisk, 
och läroboken har en tydligt framskriven jämställdhetsagenda med en jämn 
fördelning mellan kvinnliga och manliga personer. Därmed framträder en syn på 
jämställdhet som ligger i linje med socialdemokratins och läroplanens 
dominerande ideologi.532 

Läroboksinnehållet speglar ett samtida mångkulturellt samhälle genom 
namnvariation, medan uttryck för flerspråkighet, dubbel kulturell identitet 
och religiös mångfald helt saknas. Den art av mångkultur som gör sig 
gällande är därmed av den liberala art som utgår ifrån att alla människor i 
grunden är lika och har samma grundläggande värderingar, medan 
skillnaderna endast är ytlig fernissa.533 Integrationen av invandrare bygger på 
vissa givna premisser som tar sig både manifesta och latenta uttryck. De 
manifesta uttrycken är att huvudansvaret för integrationen ligger hos 
invandraren, som ska ta kontakt med de etniska svenskarna, lära sig svenska 
och framförallt göra rätt för sig genom (låg)lönearbete. Dessutom grundar 
sig integrationen på att den svenska synen på barnuppfostran och den 
socialdemokratiska jämställdhetsagendan accepteras och anammas.534 En 
latent premiss är att målgruppen bör ha ett sekulärt och eller privat 
förhållande till religion och religiositet. Då ansvaret för integrationen läggs 
på målgruppen/invandrarna, i vid bemärkelse, blir de följaktligen också 
ansvariga för segregationsproblematiken. De arbeten och yrken som 
förekommer hör nästan enbart hemma inom den offentliga sektorn och det 
rör sig ofta om mindre kvalificerade arbeten. Klassperspektivet gäller 
entydigt arbetarklass och i vissa fall även underklass. I ett målgrupps- och 
integrationsperspektiv underordnas alltså den vuxna invandrarmålgruppen, 
och deras tidigare yrkeserfarenheter eller utbildningar tilldelas inte något 
värde i det svenska samhället. Enligt lärobokens ideologiproduktion tycks 
målgruppen predestinerad till mindre kvalificerade arbeten samtidigt som 
följande generation kan få tillgång till hela det svenska utbildningssystemet 
och därmed även till den svenska arbetsmarknaden i dess helhet. I detta 
avseende kan På G sägas verka mot den existerande strukturella 
marginaliseringen av målgruppens barn (personer med utländsk bakgrund) 
på den svenska arbetsmarknaden.535 

Läroboken har sin ideologiproduktion förankrad i socialdemokratin. Den 
partipolitiska ideologiproduktion, som i vissa avseenden tar sig 
propagandistiska uttryck, kan ses i förhållande till socialdemokratins 

                               
532 Regeringens skrivelse 2002/03:140, s. 5; Skolverket, 1994, s. 6, 24; Englund, 2005, s. 151f. 
533 Kincheloe & Steinberg, 1997, s. 10. 
534 Regeringens skrivelse 2002/03:140, s. 5. 
535 Hjerm & Schierup, 2007, s. 102f. 



 187

dominerande position inom modern svensk politik.536 På G betonar mål-
gruppens eget ansvar för att finna ett arbete och därmed integreras i det 
svenska samhället samtidigt som boken har en individualistisk tendens. Den 
socialdemokratiskt förankrade ideologiproduktionen kan därför ses som 
anpassad till den s.k. tredje vägens politik, vilken formulerades inom 
socialdemokratin under 1990-talet.537 

3.1.4 På tapeten 
Ideologiproduktionen i På tapeten är mångtydig och svårfångad. Det finns 
både manifesta och latenta inslag som visar lärobokens ideologiska tendens. 
Vad gäller kön och jämställdhet reproduceras könsrelaterade stereotyper, och 
det finns inte heller någon explicit jämställdhetsagenda, även om ett avsnitt 
behandlar feministisk aktivism. Det går inte att se några entydiga 
essentialistiska eller socialkonstruktivistiska tendenser. Läroboken tar upp, 
såsom titeln antyder, olika debattämnen, dock inte jämställdhetsfrågor. Även 
om På tapeten reproducerar traditionella könsmönster kan den knappast 
generellt ses som konservativ, eftersom den i så många andra avseenden har 
kritiska perspektiv på samhället. Därför är den i sin helhet inte traditions-
bevarande. Samhällsskildringen är eurocentrisk med vissa globala inslag. 
Framställningen av svensk etnicitet och mentalitet kan sammanfattas med 
följande begrepp: konsensus, individualism/liberalism, jämlikhet och 
rationalitet. Detta visar vilka värden målgruppen ska beakta och förstå i det 
svenska samhället. Läroboken ger dock inga manifesta uttryck för assimilation. 
Däremot framkommer en manifest liberal eller vänsterliberal ideologiproduktion 
i kritiken mot den EU-styrda invandrings- och flyktingpolitiken. I några avsnitt 
är framställningen av staten och näringslivet explicit kritisk, och det antyds att 
staten och näringslivet inte alltid gagnar medborgarens intressen och integritet. 

Klassaspekten är nedtonad, även om begreppet klass i viss mån 
förekommer. Däremot finns ett globalt perspektiv på ekonomi och ekologi. 
Turismnäringen kritiseras, västvärldens exploatering av utvecklingsländer 
problematiseras och antiglobaliseringsrörelsen Attac samt Tobin-skatten 
presenteras. Ett ytterst marginellt men ändå intressant faktum är att veganism 
och djurrättsaktivism behandlas i två övningsuppgifter. Därmed nämns tre 
olika samhällsfrågor som uppmanar och engagerar grupper till aktivism, 
nämligen feministisk aktivism, antiglobaliseringsrörelser samt djurrätts-

                               
536 Här avses främst personporträttet av Nalin Pekgul i ett kapitel som enligt rubriceringen ska 
behandla böcker och läsning men i själva verket handlar om hennes karriär genom offentlig 
sektor in i socialdemokratin. Målgruppen ska även lära sig uttala ”Sveriges 
socialdemokratiska ungdomsförbund” och ”Nalin blev tidigt aktiv i SSU”. Asker & Nordberg, 
2004, s. 61, 79. 
537 Anthony Giddens, Tredje vägen: om socialdemokratins förnyelse (Stockholm, 1999). 
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aktivism. Kritiken mot Schengen kan på en symbolisk nivå anknyta till den 
antirasistiska aktivismen, även om någon sådan rörelse inte nämns explicit i 
boken. 

Den ideologiproduktion som framträder är en kritik riktad mot det 
marknadsekonomiska, konsumtionsinriktade och nyliberala samhälls-
systemet. Kritiken utgår inte ifrån traditionellt socialistiska ståndpunkter 
utan snarare från vagt vänsterliberala. I flera avseenden har läroboken 
liberala och individualistiska tendenser, vilket förstärks då kollektivistiska 
markörer såsom fackföreningar och politiska partier saknas. De kritiska 
inslagen i På tapeten kan förstås som en kritik mot nyliberalismens och 
kapitalismens sociala och politiska hegemoni, och associerar således till 
nymarxisterna Chantal Mouffes och Ernesto Laclaus mot-hegemoniska och 
radikaldemokratiska projekt.538 Enligt sociologen Carlos Alberto Torres 
resonemang kan de kritiska inslagen förstås som ett uttryck för att 
antiglobaliseringsrörelsernas mot-hegemoniska verksamhet påverkat skolan 
att leva upp till sina demokratiska syften.539 

3.1.5 Vi lär känna Sverige 

I Vi lär känna Sverige är ideologiproduktionen manifest endast vad gäller 
synen på kön och jämställdhet. Kön är socialt konstruerat, och jämställdheten 
utgår ifrån att genussystemets dikotomier ska motverkas. Framställningen tar 
inte fasta på kvantitativa jämställdhetsfrågor utan behandlar ämnet på 
individuell nivå, vilket kan förstås som en feministisk ideologiproduktion med 
liberala tendenser. Jämställdheten framträder genom den självständiga kvinnan 
och inte som en följd av politiska reformer. Etnicitetsaspekten kan ses i 
relation till den målgrupp som läroboken är utprovad för, nämligen utländska 
studenter inom universitet och högskola, vilka förmodas representera en urban 
och västerländsk medelklasskultur. Mot denna ställs en naturromantisk 
civilisationskritik, där naturfolken beskrivs enligt rousseauanismens idéer om 
den ädle vilden. Konkret visas detta genom en skildring av samerna, vilka 
framställs på ett schablonartat sätt. Deras nomadtillvaro och schamanism ställs 
mot det urbana västerländska samhället. Invandringsfrågor saknas helt. 
Klassperspektivet i Vi lär känna Sverige framkommer genom personernas 
kvalificerade yrkesexamina, vilka representerar olika samhällssektorer inom 
produktion, medicin och kultur. Läroboken har således ett medelklass-
perspektiv. 

                               
538 Laclau & Mouffe, 2001, s. 149-193. 
539 Torres, 2002, s. 376; se även 1.3.2. 
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3.1.6 Läroböckernas ideologiska och politiska positioner 
Med utgångspunkt i de ovan presenterade avsnitten kan läroböckernas 
relativa positioner på en politisk vänster-höger-skala behandlas. Termen 
relativ position används för att understryka att det här rör sig om läro-
böckernas politiska och ideologiska positioner i relation till varandra. 

Dikt och verklighet placeras längst till vänster på denna skala, eftersom den 
ensidigt skildrar arbetarrörelsen och folkhemsbygget. Den ansluter det historiska 
stoffet till samtidens välfärdsinstitutioner och ger därmed uttryck för en stark 
välfärdsstat, vilket kan knytas till en traditionell socialdemokratisk ideologi. 
Även På G befinner sig på vänsterkanten men något till höger om Dikt och 
verklighet, eftersom den har en individualistisk tendens och betonar 
målgruppens eget ansvar i integrationsprocessen. På G ger därför snarare 
uttryck för den tredje vägens politik än för traditionell socialdemokrati. 
Sätter man detta i relation till Marie Carlsons resultat i genomgången av sfi-
läroböcker kan man se att Dikt och verklighet anknyter mer till 1970- och 
80-talens målgruppssyn, där invandraren är i fokus för samhällets åtgärder 
från vaggan till graven. På G däremot ansluter snarare till 1990-talets sfi-
läroböcker, där den enskilde individens ansvar för integration och utbildning 
betonas.540 Dikt och verklighet och På G har den mest koherenta 
ideologiproduktionen bland de fem böckerna. Genom manifesta uttryck 
förankras de båda böckerna i arbetarrörelsen och socialdemokratin, vilket 
innebär att de inte enbart producerar en för samhället dominerande ideologi, 
utan att ideologiproduktionen är partipolitisk till sin karaktär. Resultatet kan 
väcka frågan om i vilken mån denna typ av läroböcker står i överens-
stämmelse med läroplanernas formulering om att undervisningen ska vara 
saklig och allsidig samt att ensidig påverkan till förmån för en eller annan 
åskådning inte ska förekomma.541 

Något längre högerut på skalans mittlinje placerar sig På tapeten, medan 
Vi lär känna Sverige står ytterligare något till höger. Ingendera av dessa två 
läroböcker är lika koherenta i sin ideologiproduktion som de två tidigare 
nämnda. På tapeten har dock ett manifest kritiskt samhällsperspektiv som 
kan definieras som mot-hegemonisk ideologiproduktion (se avsnitt 3.1.4). 
Den visar inga kollektivistiska tendenser, vilket gör att den ideologiskt 
snarare uttrycker individualistiska och liberala tendenser än kollektivistiska 
och socialistiska. I den manifesta mot-hegemoniska ideologiproduktionen 
finns flera uttryck för ekologism. Även olika former av aktivism nämns. 
Sammantaget gör detta På tapeten unik och bokens kritiska och mot-
hegemoniska innehållet ger enligt min analys inte entydiga utslag på en 
traditionell politisk vänster-höger-skala. Bokens kritiska och 
problematiserande inslag gör dock att den inte kan definieras som allmänt 
traditionsbevarande och i den bemärkelsen konservativ. 
                               
540 Carlson, 2002, s. 67. 
541 Skolverket, 1994, s. 6, 24. 
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Vi lär känna Sverige har endast manifesta ideologiska uttryck vad gäller 
jämställdhetsfrågan och synen på kön. Bokens feministiska ideologi utgår 
dock inte explicit ifrån framställningar av genussystem och könsmakts-
ordning utan lyfter huvudsakligen fram den frigjorda och självständiga 
svenska kvinnan. Det feministiska budskapet däremot kan snarare ses som 
liberalfeministiskt influerat än vänsterorienterat radikal-feministiskt, 
eftersom boken i övrigt har ett starkt individualistiskt medelklassperspektiv. 
Även vissa inslag av ekologism finns i boken.  

Längst ut till höger placerar sig Nya mål 3. Den har ingen entydig och 
koherent ideologiproduktion. Den bekräftar välfärdsstaten men innehåller 
flera latenta uttryck som sammantaget ger en ideologiskt konservativ 
tendens. Detta gäller främst historiesynen, som är av konservativt slag men 
också avsaknaden av en tydlig jämställdhetsagenda. I skildringarna av 
könsmönster finns essentialistiska tendenser. Den konservativa tendensen 
framträder även genom att samhällsreformerna förklaras ekonomiskt och 
inte enbart som en följd av politisk kamp och opinionsbildning, såsom i Dikt 
och verklighet. 

Sammanfattningsvis visar ideologianalysen att läroböckerna är en arena för 
politisk och ideologisk maktkamp, och då inte enbart som en historisk 
förändringsprocess relaterat till samhällsutveckling och läroplanskoder.542 
Detta framträder genom att resultaten i analyserna av de olika läroböckerna 
varierar i så hög grad. Graden av koherent ideologiproduktion varierar också 
mycket. Dikt och verklighet och På G företräder en koherent 
socialdemokratisk position och upprätthåller bilden av en hegemonisk 
socialdemokrati och ett i grunden traditionellt socialdemokratiskt Sverige. 
Det är också möjligt att se de två läroböckernas koherenta ideologi som mot-
hegemoniska uttryck, d.v.s. som ett försvar för den svenska modellen och 
välfärdsstaten i förhållande till liberaliseringen och globaliseringen under 
1990- och 2000-talen. Det mot-hegemoniska perspektivet ska då även förstås 
som ett gräsrots- och vänsterorienterat perspektiv i förhållande till de liberala 
krafterna inom socialdemokratin och den anpassning till ett marknads-
ekonomiskt tänkande som skett inom socialdemokratin, nationellt såväl som 
internationellt, sedan mitten av 1980-talet.543 

Till detta mot-hegemoniska projekt hör även På tapeten, på grund av 
bokens manifesta kritiska inslag mot de multinationella företagen. Men i 
denna bok görs inga kopplingar till arbetarrörelsen och socialdemokratin. På 
tapeten utmärker sig ideologiskt främst genom att den nämner olika typer av 
aktivism som riktar sig mot det kapitalistiska och marknadsliberala samhället 
och ofta implicerar s.k. civil olydnad och även lagbrott. De kritiska inslagen 
mot näringslivet, spelbolagen och Schengen-avtalet samt antaganden om att 

                               
542 Se Englund, 2005; Wickström, 2008, s. 52ff, 330ff.  
543 Se Linderborg, 2001, s. 358ff; Giddens, 1999. 
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staten och näringslivet kan hota den enskilde medborgarens integritet och 
frihet torde vara tämligen unika teman i läromedel generellt. 

Vi lär känna Sverige utgår ifrån en urban jämställd medelklass och 
representerar på så vis det västerländska liberala och demokratiska samhälls-
systemet. Det finns även inslag av ekologism i den beundran som uttrycks 
för naturfolken. Nya mål 3 har en konservativ tendens, och en jämförelse 
med förlagan Mål 3, publicerad 1988, visar hur läroboken influerats av 
1990-talets högervåg. 

3.2 Ideologiproduktionens relationer till målgruppen 

3.2.1 Svenskheten och målgruppen 
På ett övergripande plan framställs en relativt samstämmig bild av det 
svenska samhället i de fem läroböckerna, trots att det ideologiska innehållet 
skiljer sig åt. De dominerande värdena i samhällsskildringen bildar ett 
svensk-etniskt vi som är avsett att vara representativt sett ur ett målgrupps-
perspektiv. Utifrån dessa svenska värden kan även det icke-svenska förstås. 
Vilka är då de svenska värdena? Och vad tillskrivs målgruppen utifrån ett 
svensk-etniskt vi? 

Generellt framställs det svenska samhället som i grunden rättvist och 
demokratiskt. Det är välorganiserat och vilar på mer eller mindre manifesta 
grundvärderingar, vilket framförallt framkommer värderingar i synen på 
barnuppfostran och jämställdheten. Det svenska samhället bygger också på 
en välutvecklad industri och en arbetsmarknad där den svenska modellen 
fortfarande är intakt. Samhällsutvecklingen i modern tid framställs som 
fredlig, och den svenska neutraliteten berörs i flera av böckerna men 
problematiseras inte, varför konsensusidealet manifesteras. Slutligen 
implicerar läroböckerna att dagens samhälle är sekulärt, eftersom explicita 
livsåskådningsfrågor med anknytning till religion inte förekommer. Ett 
undantag är vissa historiska beskrivningar, vilka uttryckligen poängterar att 
religiositet tillhör det förflutna och att kyrkans och religionens inflytande 
över individen är ytterst begränsad i det samtida samhället. Det sekulära kan 
sättas i samband med framgångsrika svenska industriföretag och kända 
vetenskapsmän, vilket understryker att samhället vilar på en rationell 
vetenskaplig grund. Det framträder följaktligen en utvecklingslinje som går 
från vidskepelse, religiositet och fattigdom mot ett samhälle, grundat på 
rationalitet och vetenskap som utgör fundamentet för välfärden. Denna 
utvecklingslinje kan då också förstås som att välfärd inte är förenligt med 
religiositet. Sverigebilden är inte exklusiv för de fem läroböckerna utan 
stämmer väl överens med gängse och tämligen grundmurade uppfattningar 
om det svenska samhället och svenskheten. 
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De gemensamma nämnarna är att Sverige har en frihets- och rättstradition 
som utgör grunden för demokrati, folkhem och välfärdsstat. Det svenska 
samhället är sekulariserat och vilar på vetenskaplig grund. Sverige är också 
en framgångsrik industrination.544 Här kan etnologen Åke Dauns beskrivning 
av den svenska identiteten förstärka en tämligen enhetlig uppfattning om det 
svenska samhället och svenskheten. Daun säger att kärnan i den svenska 
identiteten är ”att vara delaktig av det moderna Sverige, av det avancerade, 
högt utvecklade, rationellt organiserade, med rättvisa och social omsorg som 
ledande principer.”545 Sammantaget utgår dessa uppfattningar ifrån en 
konform syn som bygger på att en stark gemenskap upplevs i samhället. 
Uppfattningarna bygger även på att staten ses som god, då den står för 
välfärd och trygghet. Generellt anammar läroböckerna denna karaktäristik av 
det svenska samhället och svenskheten, vilket tyder på att den är 
hegemonisk.546 Därmed framtonar de mot-hegemoniska inslagen, den öppna 
kritiken mot staten och multinationella näringslivet i På tapeten som 
normbrott eller som starka avvikelser från läroboksgenren överhuvudtaget. 
Genom de kritiska inslagen förmedlar läroboken ett ifrågasättande integrations-
perspektiv. Målgruppen ska alltså inte låta sig förblindas av myten om den 
goda staten och det västerländska konsumtionssamhällets förträfflighet.547 

Det råder en tämligen stor enighet om att det svenska samhället sedan 
1990-talet radikalt förändrats, utvecklingen har gått från konform socialitet 
och sekulär tro till individualitet, övertygelse och cynism, alltså ett uttryck 
för nyliberala strömningar.548 Heterogeniteten har dock alltid funnits latent, 
men den har i det senmoderna samhället kommit upp till ytan. 1900-talets 
homogenitet har så att säga varit föreskriven, enligt Ödman.549 Den enhetliga 
bilden av det homogena svenska folkhemmet och välfärdssamhället, främst i 
Dikt och verklighet, är således exempel på hur föreställningen om det 
homogena samhället upprätthålls. Det vittnar om en trög struktur, och hur 
pass långsamt reella ideologiska, mentalitets- och samhällsförändringar 
erkänns.550 De konsensusinriktade framställningarna av det homogena svenska 
välfärdssamhället implicerar samtidigt ett undertryckande av mångfald och 
olikhet. På samma sätt innebar den goda kontroll välfärdsstaten stod och står 

                               
544 Se exempelvis historikern Åsa Linderborgs karaktäristik och statsvetaren Herbert 
Tingstens äldre beskrivning som trots de tre decennierna mellan publiceringarna utgår ifrån 
samma grundtankar. Se Linderborg, 2001, s. 13; Tingsten, 1969, s. 281. 
545 Åke Daun, Svensk mentalitet. Ett jämförande perspektiv (Stockholm, 1998), s. 173. 
546 Se även Bronäs avhandling Demokratins ansiktes där svenska samhällskunskapsböckerna 
framstår som konsensusinriktade och mindre problematiserande än de tyska, Bronäs, 2000. 
547 För konkreta exempel på kritiska inslag se avsnitt 2.3.4, 2.4.4 och 2.5.5. 
548 Ödman, 1995, s. 616, 625; Linderborg, 2001, s. 13; Daun, 1998, s. 216, och Karl-Olov 
Arnstberg, ”Ett segregerat land”, Typiskt svenskt. Åtta essäer om det nutida Sverige 
(Stockholm, 2005), s. 172. Individualismen är dock något som inte ensidigt ska förstås som 
ett 1990-talsfenomen, se Berggren & Trägårdh, 2006. 
549 Ödman, 1995, s. 625. 
550 Daun, 1998, s. 216; Tingsten, 1969, s. 278. 
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för även en repressiv kontroll.551 I det mångkulturella samhället försvagas 
inte vare sig den svenska självbilden eller värderingarna utan de förtydligas. 
I mötet med det icke-svenska förstärks alltså bilden av det svenska, menar 
etnologen Billy Ehn.552 

Utifrån denna sammanfattning kan de värden som är förhärskande i det 
svenska samhället formuleras och kontrasteras mot det icke-svenska, enligt 
nedanstående modell. 

 

Svenska värden Det icke-svenska/målgruppen 

modernitet omodernt, efterblivenhet  

demokrati, rättvisa diktatur, förtryck 

välfärd socioekonomisk segregation, misär 

konsensus, fred konflikt, krig 

jämställdhet kvinnoförtryck 

rationalitet, ordning irrationalitet, kaos 

sekularism, vetenskap religiositet, okunskap 

Denna generaliserande karaktäristik med de svenska värdena som 
utgångspunkt innebär en stigmatisering av målgruppen. Denna framstår som 
präglad av odemokratiska och ojämlika förhållanden, där sociala orättvisor, 
konflikter och kaos råder. Målgruppen förmodas även vara religiös och 
okunnig. Denna karaktäristik är måhända en grov generalisering men har 
tydligt stöd i analyserna i kapitel 2. Och eftersom svenska dominerande 
värden och uppfattningar om samhället förmedlas genom läroböckerna kan 
man tala om ett intentionellt innehåll riktat till den specifika målgruppen som 
inte förväntas dela eller ha kunskap om dessa värden. Sådana generaliseringar 
och mytbildningar om andra etniciteter och kulturer förekommer i media och 
i vandringssägner. De uppträder även i officiella myndighetssammanhang, 
och bidrar till att etablera och upprätthålla föreställningen om ett homogent 
vi och de andra.553 Ett belysande exempel på föreställningen om det svenska 
                               
551 Ödman, 1995, s. 613f, 620. 
552 Billy Ehn, ”Nationell inlevelse”, Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar, 
red. Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren (Stockholm, 1993), s. 262ff. 
553 Klintberg, Bengt af, Harens klagan och andra uppsatser om folklig diktning (Stockholm, 
1978), s. 151ff; Christian Catomeris, Det ohyggliga arvet. Sverige och främlingen genom 
tiderna (Stockholm, 2004); Hvitfelt, Håkan: ”Den muslimska faran – om mediebilden av 
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och underordning och nedsvärtande av det icke-svenska formulerades i 
rikskriminalpolischefen Therese Mattsons ”Chefen har ordet” i 
Rikskriminalpolisens verksamhetsberättelse 2007. Hon skriver angående den 
ökande grova och organiserade kriminaliteten att vi svenskar har: 

en kultur som bygger på gemensamma värderingar om att ta hand om sin 
nästa, värna om de svaga och respektera allas integritet. Migrationen innebär 
att vi får influenser från andra kulturer med andra värdegrunder […] De 
kommer ofta från samhällen som kollapsat och där lag och ordning är ett 
passerat stadium. Där mord, tortyr, våldtäkt, rån, stöld och övergrepp har 
blivit en naturlig vardag [och angående nyrekrytering till organiserad 
brottslighet] Dessa gäng har ofta etniska förtecken och härstammar från 
gamla feodala samhällen med helt andra värderingar än vad vi är vana vid.554 

Det intressanta med Mattsons uttalande är inte enbart beskrivningen av det 
främmande och hotfulla utan kanske främst skildringen av det svenska 
samhället. Här gäller det uppenbarligen en tro på reellt existerande svenska 
gemensamma goda värderingar, inte om idealiska värdegrundsformuleringar. 
Bilden av det goda och enhetliga svenska samhället, som hotas av utifrån 
kommande faror, nyanseras inte heller utan bygger explicit och entydigt på 
uppdelningen mellan en god vi-gemenskap och ett hotfullt, främmande och 
kaotiskt de andra. Mot bakgrund härav kan läroböckernas förmedling av 
gemensamma värderingar förstås som en nödvändig assimilationspolitik. Det 
handlar då inte om att låta målgruppen/invandrarna, i vid bemärkelse, hålla 
fast vid sina ”helt andra värderingar”, i linje med den mångkulturella 
modellen, utan om att införliva dem i en svensk-etnisk hegemonisk värde-
gemenskap. 

Ann-Christin Torpsten belyser dessa frågor utifrån ett läroplansteoretiskt 
perspektiv i sin avhandling Ett monokulturellt erbjudande. Hon understryker 
att svenska som andraspråk inte bygger på erfarenhetspedagogiska principer 
utan snarare på en kunskapsförmedling av svensk kultur och svensk 
värdegrund. Ämnet svenska som andraspråk blir därmed likformande, 
begränsande och monokulturellt.555 Ideologianalysen av sva-läroböcker 
befäster Torpstens resultat. Läroböckernas samhällsskildringar innehåller en 
syn på mångkultur som inte bekräftar den svenska officiella invandrar-
politiken, vilken utgår ifrån den mångkulturella modellen. Denna ska aktivt 
befrämja nationella och övriga minoriteters kulturbevarande, exempelvis 
genom att de ges rätt att bära religiösa symboler i officiella ämbeten och 
genom att de erbjuds hemspråksundervisning, medieutbud och samhälls-
information på minoritetsspråken. Den mångkulturella politiken ser möjligheten 

                                                                                                                             
islam”, Mörk magi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och 
rasism, red. Ylva Brune (Stockholm, 1998). 
554 Therese Mattson, ”Chefen har ordet: Framtiden kräver nytänkande”, Rikskrim 07. Vi 
bevakar, punktmarkerar och irriterar (Stockholm, 2008), s. 6. 
555 Torpsten, 2006, s. 77ff. 
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att upprätthålla en minoritetsidentitet som en del av jämlikhetsmålet. 
Ojämlikheter ska motverkas inte bara i socioekonomiska utan även i 
kulturella avseenden.556 

Den genomförda analysen visar en entydig assimilationstendens, vilken 
tydligast kommer till uttryck i de läroböcker som i analysen har en relativ 
position längst till vänster på en politisk vänster-högerskala (se avsnitt 
3.1.6). Assimilationssträvanden framträder huvudsakligen på två sätt. För det 
första genom att den mångkulturella modellens komponenter, nämligen 
språklig, religiös och kulturell mångfald, inte kommer till uttryck i någon av 
böckerna. De innehåller alltså inga inslag där den heterogena målgruppens 
olika språkliga, kulturella och religiösa särdrag erkänns. De nationella 
minoriteterna är marginaliserade, och därmed erkänns inte heller den 
svenska historiska, språkliga, kulturella och religiösa mångfalden. Den 
samiska minoriteten ges ett visst utrymme i två av läroböckerna men skildras 
då endast enligt seglivade schabloner.557 Bevarandet av ett första språk 
erkänns inte heller som något värdefullt, trots att ämnet svenska som 
andraspråk och hemspråk/modersmål specifikt stödjer varandras existens-
berättigande utifrån språkvetenskapliga argument.558 Ett anmärkningsvärt 
faktum med tanke på svenskämnets läs- och skrivinnehåll är att invandrar-
författare är marginaliserade i de fem läroböckerna. Det förekommer några 
men deras författande på andraspråk och deras positioner som författare i 
Sverige tas inte alls upp. Läroböckerna bekräftar att många invandrar-
författare lever ett anonymt skuggliv i det litterära fältets periferi.559 

De möjligheter som finns för en mer heterogen samhällsgestaltning ses 
uppenbarligen som ett hot mot föreställningen om en långtgående 
gemenskap och ett konsensustillstånd, varför de också kvävs. För det andra 
framställs de svenska dominerande värderingarna och normerna på ett sådant 
sätt att det inte finns något eller endast litet utrymme för alternativa kulturer 
och livsstilar. Enligt analysresultaten kan man svårligen se läroböckerna med 
sitt begränsande ideologiska innehåll som förenliga med den mångkulturella 
modellen, grundad på valfrihet och möjligheter, med andra ord, integration. 

                               
556 Borevi, 2002, s. 36; Prop. 1997/98:16, s. 15. 
557 Granqvist-Nutti, 1993. 
558 Lindberg, 2002; se även avsnitt 1.1.1. 
559 Lars Wendelius, Den dubbla identiteten. Immigrant- och minoritetskultur på svenska 
1970-2000 (Uppsala, 2002), s. 185; se även Litteraturens gränsland – Invandrar och 
minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, red Satu Gröndahl (Uppsala, 2002). 
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3.2.2 Förväntningar på målgruppen och den socioekonomiska 
segregationen 
En utgångspunkt i denna avhandling är att målgruppen för ämnet svenska som 
andraspråk är socioekonomiskt segregerad. Underordningen visar sig i sämre 
ekonomiska villkor, sämre positioner på arbetsmarknaden och sämre bostads-
förhållanden, något som också framgår av befintlig statistik (se avsnitt 1.3.4). 

Läroböckerna bekräftar den reella underordningen och segregationen 
genom de förväntningar som ställs på målgruppen. Det manifesteras bl.a. av 
det dominerande arbetarrörelse- och löntagarperspektivet. Entreprenörskap 
och företagande förekommer endast i liten utsträckning, medan den 
offentliga sektorn ofta förekommer, vilket förstärker löntagarperspektivet. I 
de fall lärobokstexterna är målgruppsrelaterade är utbildningsnivån låg. De 
politiska partier som nämns i tre av böckerna är det socialdemokratiska 
partiet och dess kvinno- och ungdomsförbund. I ett fall nämns bonde-
förbundets medverkan i koalition med socialdemokraterna. Utgår man ifrån 
klassrelaterat röstande bekräftar detta målgruppens placering som löntagare 
och personer som gagnas av en välutbyggd välfärd med sociala skyddsnät. I 
vissa fall finns ett underklassperspektiv. 

I de fall där entreprenörskap förekommer är innehållet inte 
målgruppsrelaterat. Det handlar snarare om texter med ett bildningsinnehåll. 
Målgruppen ska t.ex. känna till framgångsrika svenska entreprenörer, varu-
märken och industrier. Det faktum att målgruppen strukturellt är väl-
representerad som entreprenörer och därmed har betydelse för Sveriges 
ekonomiska utveckling erkänns därmed inte. Av framställningen framgår även 
att målgruppens utbildningar och yrken från ursprungsländerna inte värderas 
utan invandrarna måste utbildas på nytt i Sverige. I ett fall tas arbetskrafts-
invandringen upp och det framkommer att invandrarna bokstavligen hjälpte 
till inom den svenska industrin, vilket ger pejorativa associationer. De betonas 
alltså inte att det kunde röra sig om kvalificerad arbetskraft eller att de hade 
stor betydelse för svensk industri. I Vi lär känna Sverige, som är framtagen för 
undervisning av utbytesstudenter på högskolenivå, framträder däremot ett 
medelklassperspektiv genom de kvalificerade yrken personerna har. 

Sammanfattningsvis är förväntningarna på målgruppen låg och under-
ordningen i stort sett konsekvent. Det förekommer endast ett förebildligt 
exempel, där en invandrares karriär lett till mer kvalificerat arbete. Men detta 
exempel innehåller samtidigt en manifest assimilationstematik och en 
explicit partipolitisk koppling till socialdemokratin (se avsnitt 2.5.4). 
Resultaten av läroboksanalysen är därmed nedslående dels på grund av att 
ideologiproduktionen i flera fall är manifest och ensidig, dels på grund av att 
den primärt vuxna målgruppen genom läroböckernas innehåll blir 
underordnad. De studerade läroböckerna i ämnet svenska som andraspråk 
har ett innehåll som är problematiskt vad gäller integration. 
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3.3 Efterord 
Den traditionella läroboken har fortfarande en stark position i svenska skolor, 
varför innehållet i undervisningen påverkas av läroböckernas utformning. 
Resultatet av den aktuella läroboksanalysen säger dock ingenting om hur 
läroböcker väljs och vad som händer med innehållet i kommunikationen 
mellan lärare och elever i de unika klassrummen. Böckernas varierande 
ideologiska innehåll och dess betydelse i ett integrationsperspektiv visar 
tydligt att det ligger ett stort ansvar hos den enskilde läraren att reflektera över 
de läroböcker som används i undervisningen. 

Vad handlar då detta ansvar om? Det kan gälla att i valet av läroböcker 
beakta annat än de direkt språkinlärningsrelaterade aspekterna, t.ex. ta 
hänsyn till ideologiska och inte minst integrationsrelaterade aspekter. Detta 
kräver förmåga att kritiskt kunna läsa läroböcker, eftersom de värderingar 
och uppfattningar som har ideologisk innebörd sällan är tydligt framskrivna. 
I vilken mån denna kompetens finns hos lärarkåren generellt låter jag vara 
osagt. Kurser i läromedelsanalys har dock varit och är en brist inom svensk 
lärarutbildning. Under den senaste tiden har dock sådana kurser vuxit fram 
bland annat på grund av en ökad insikt om behovet av sådan kompetens 
inom lärarutbildningen men även producentledet.  

Den förmåga som framförallt behövs gäller kritisk textanalytisk förmåga, 
där läroböckernas samhällsperspektiv och värderingar kan synliggöras och 
problematiseras. Detta gäller principiellt samtliga skolämnen, men är särskilt 
viktigt i ett ämne som exklusivt riktar sig till en heterogen och icke-svensk-
etnisk målgrupp som i undervisningssituationen befinner sig i ett underläge i 
egenskap andraspråksinlärare och elever. Målgruppen är dessutom 
strukturellt socioekonomiskt underordnad i det svenska samhället. I valet av 
läroböcker kan den enskilde läraren (och lärarlaget) med kunskaper i 
läromedelsanalys göra kvalitativa val, men i många fall är den enskilda 
läraren hänvisad till ett befintligt läroboksbestånd på den aktuella skolan. 
Även då kommer vikten av att kunna synliggöra och problematisera det 
ideologiska innehållet till användning. Det gäller för läraren att hitta 
alternativa och kompletterande undervisningsmaterial som väger upp den 
enskilda lärobokens obalans. Min erfarenhet är att detta görs i stor 
utsträckning, men det handlar då om övningar och texter relaterar till själva 
språkinlärningen snarare än till läroböckernas ideologiska innehåll. En kritisk 
textanalys ger också möjligheter att i undervisningen diskutera och ifrågasätta 
texternas ideologiska innehåll i och formulera egna öppna frågor och 
problematiserande uppgifter. 

Jag vill slutligen betona att läroböcker aldrig kan vara ideologiskt neutrala 
eller objektiva i gestaltningen av samhället. Samtliga livsåskådningar, 
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religioner, samhällsgrupper och nationella minoriteter kan rimligtvis inte 
finnas rättvist representerade i en lärobok, varför den enskilda läraren alltid 
måste problematisera, anpassa och komplettera läroboken. Med andra ord 
handlar det om lärarens övergripande didaktiska kompetens vad det gäller att 
förhålla sig till undervisningens intentionella innehåll. 
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Summary 
This thesis deals with teaching materials for the school subject Swedish as a 
Second Language. The subject has a long and complex history. It has been 
established at different educational levels at different times and a wide 
variety of arguments has been put forward concerning the aims of the 
subject. The status of the subject has also shifted ever since it was 
established as a core subject within the whole Swedish school system in 
1995. 

The aim of this thesis is to analyse five Swedish as a Second Language 
textbooks designed for upper secondary school and adult education 
published between 1995–2005. This period of time is marked by two major 
political events that have had great impact on the idea of the Swedish 
society; the end of the Cold War in 1991 and Sweden becoming a member of 
the European Union in 1995. These two events are results of huge political 
and ideological transformations which took place already during the 1980s 
that naturally have affected the image of the Swedish society. During this 
period of time the traditional Swedish welfare state is threatened and Sweden 
is entering a new era. Sweden is drawn closer to Europe loosing parts of its 
traditional national autonomy as a consequence of entering the EU. The 
question then is how the Swedish society is portrayed in textbooks for 
students studying Swedish as a Second Language? My hypothesis is that it is 
possible to assume that the textbooks contain both nostalgic images of the 
traditional Swedish national welfare state and new ideas of the world citizen 
in a global world. 

Problem and questions 

The target group for the textbooks in Swedish as a Second Language in this 
study is young people or adults who have immigrated to Sweden. 
Immigrants and people of foreign origin who live in Sweden are in general 
structurally subordinated as regards to socioeconomic factors. It is therefore 
of great importance to analyse textbooks exclusively targeted at these groups 
in order to get deeper knowledge of what opinions and values that are 
expressed in these textbooks regarding meanings of being Swedish and 
living in Sweden 

The study is based on the idea that teaching materials contain more or less 
hidden values and ideas. These values and ideas are here understood as 
expressions of ideology production. The core questions that are investigated 
in this thesis are (1) What ideologies are produced and expressed in the 
textbooks? (2) What similarities and differences can be discerned between 
the books regarding ideology production? 
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When the production of teaching materials was state owned and 
controlled by the state, there was an ambition to strive for ideological 
uniformity. In present day Sweden, when the production of teaching 
materials is free and not controlled by the state, teaching materials, on the 
free market, are considered to be an arena for ideological struggle. Today, 
different interest groups can hypothetically produce their own teaching 
materials and reach out with more or less explicit ideological messages 
which are in opposition to the present hegemony. 

Evidently related questions concern the relationship between ideology 
and the target group, that is, what expectations/ambitions can the target 
group expect in terms of being able to take part in the Swedish society? 
What opportunities for a good life as an active citizen is the target group 
given? And how is cultural diversity reflected in the teaching materials? The 
central problem can be divided into two questions: 

 

� What ideologies are produced in the textbooks? The main focus is here on 
representations of gender, ethnicity and class. 

� What then is the relationship between the ideologies and the target group? 

Theory and method 

The thesis takes its starting point in the Italian Marxist Antonio Gramsci’s 
(1891–1937) concept of hegemony which is based on a mutual 
understanding between the dominating social classes and the dominated 
social classes within society. The hegemony is not static but open for 
negotiation and it is constantly reshaped and renewed. Such a dynamic 
relationship also gives room for counter-hegemonic activities. 

Education is one domain constantly striving for maintaining the 
hegemony. Accordingly, education is fundamental when it comes to 
maintaining dominating ideologies. However, education constitutes also one 
of the most important potentials for subordinated and marginalised groups to 
mobilise power in order to challenge the dominating social structures and 
ideologies; that is the prevailing hegemony. 

The text analysis is both quantitative and qualitative and departs from the 
three categories gender, ethnicity and class. The qualitative analysis takes 
different parameters into account. In the analysis of gender and equality, the 
parameters essentialism/constructivism and qualitative and quantitative 
equality are used. In the analysis of ethnicity, the analysis departs from the 
parameters heterogeneity/homogeneity and takes immigration political 
models as a starting point, and the parameters multiculturalism/segregation 
are used. Furthermore, in the analysis of ethnicity, different perspectives of 



 201

multiculturalism are used. The opposite poles taken into account are 
conservative multicultural view/critical multicultural view. From my point of 
view, the more complex analysis of class is done in relation to how the 
society is portrayed in the different teaching materials. The parameters taken 
into account are conflict/consensus, salary earners/entrepreneurs. When it 
comes to views of history, the conservative view is used in opposition to a 
view in which lower classes/layers of the population are included. 

Results 

In general, a relatively uniform image of the Swedish society is evident in 
the five textbooks, even though the ideological content differs between the 
books. The Swedish society is portrayed as a well-organised, fair and 
democratic society that rests on more or less manifested basic values.  
Values regarding upbringing, childcare and gender equality are most evident.  
The Swedish society is based on a well-developed industry and a labour 
market. The image of the Swedish welfare state based on the Swedish model 
is still intact. 

The development of the modern society is portrayed as peaceful and the 
image of Swedish as neutral is touched upon in several of the textbooks. 
However, this image is not further explored and therefore an ideal of 
consensus is manifested. Finally, the image of the present day Swedish 
society is secular since explicit questions regarding worldviews in relation to 
religion are not found. 

One exception concerns certain historical descriptions that explicitly state 
that religion belongs to the past and the influence of the church and religion 
is very limited in present day society. The secular society can also be 
connected to prominent Swedish industrial companies and famous scientists 
that underline the idea of Sweden as a society that rests upon rational and 
scientific grounds. Accordingly, regarding what is considered to be 
fundamental to welfare, a development from a society based on superstition, 
religious ideas and poverty towards a society based on rationality and 
science constituting the fundamental ingredients for welfare can be 
discerned.  The same line of development can be discerned regarding the 
relationship between welfare and religion. Religion is not regarded to have 
anything to do with welfare. 

The image of Sweden that emerges in the textbooks is not exclusive for 
these five books. Rather, the image of Sweden is well in line with prevailing 
and deeply rooted images of Swedish society and the Swedes. These 
conceptions build on a conformist view; that strong consensus is highly 
valued in Swedish society. This image is also based on a positive view of the 
state that represents welfare and security. In general, these characteristics 
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regarding the Swedish society and the Swedes are evident in the textbooks, 
which indicates that these are hegemonic. Thus, the counter-hegemonic 
parts, including the open criticism against the state and the trade and industry 
in one of the textbooks are regarded as violations against the prevailing 
norms and also deviate from the genre of teaching materials in general. 

It is generally agreed that the Swedish society has undergone a number of 
big changes since the 1990s and has departed from conformism and 
secularism to individualism, conviction and cynicism, i.e. a development 
towards more neoliberal ideas. Thus, the fairly uniform picture of a 
homogeneous Swedish welfare state that is portrayed in the analyzed 
textbooks is an expression of the strength of the hegemonic image is and the 
slowness of ideological change. At the same time, the representations of a 
homogenous Swedish welfare state imply a repression of diversity and 
difference. The picture of the Swedish society and its values is not weakened 
but rather accentuated in the multicultural society. 

From this summary, the predominant values permeating the Swedish 
society can be formulated and contrasted to the non-Swedish.  The non-
Swedish is characterized as non democratic and unequal marked by social 
injustice, conflicts, and chaos. The target group is assumed to be religious 
and ignorant. This characteristic is perhaps a rough generalization but can be 
supported by the results of the analyses. Since dominating values and ideas 
about the Swedish society are expressed in the teaching materials, it needs to 
be regarded as an intended content directed to the specific target group who 
is not expected to share these values. These generalisations and myths 
contribute to establishing and maintaining the notion of a homogeneous we 
opposed to the other. 

The view of multiculturalism expressed in the textbooks deviates from 
Swedish official immigration policy when it comes to integration and the 
idea of giving minorities active support according to the multicultural model. 
According to this policy minority groups is to be given active support for 
example when it comes to religious symbols, home language teaching, 
media reports and societal information in minority languages. The results 
show an unambiguous tendency towards assimilation which is most evident 
in the textbooks which can be placed on the far left on a political left-right 
scale. The ambition of assimilation is evident in two ways. First, the 
components of the multicultural model, language, religious and cultural 
diversity are not evident in any of the books. Language differences, cultural 
and religious characteristics of the heterogeneous target group are not 
acknowledged in any of the textbooks. The possibilities of portraying a more 
heterogeneous society is apparently regarded as a threat against the idea of a 
far-reaching solidarity and the idea of consensus, and this can explain why 
the interests of the target group are repressed. Second, the predominance of 
solid Swedish values and norms are portrayed in such a way that there is 
limited or minimal space for alternative cultures and lifestyles. Accordingly, 
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based on the limited ideological variation/ content, it is difficult to regard the 
textbooks to be congruent with Swedish multicultural policy based on 
freedom of choice and possibilities, in other words, integration. 

The subordination of the target group is manifested in how economical 
conditions, access to the labour market and access to housing are portrayed.  
This starting point is based on statistics and is accordingly structural. The 
subordination of the target group is confirmed in the textbooks, especially 
when it comes to the low expectations regarding education and future careers 
given for immigrants. This is evident since portrayals from the perspectives 
of the labour force and salary earners are frequent. On the other hand, focus 
on entrepreneurship is rare. Furthermore, there is strong focus on the public 
sector which strengthens the perspective of the salary earners.  The level of 
education is low in the cases where the texts have been analyzed in relation 
to the target group. The only political party mentioned in three of the books 
is the Social Democratic Party. 

In the cases where entrepreneurship is discussed, the content is not related 
to the lives of the target group, rather this content is to be regarded as 
general knowledge, that is, the target group is supposed to recognize 
prominent entrepreneurs, trademarks and industries. Thus, the fact that the 
target group is well represented among Swedish entrepreneurs is not 
acknowledged in the textbooks. Accordingly, the target group’s contribution 
to the Swedish economical development is not possible to see. The target 
group’s previous education and working experiences are not valued; instead 
it is clear that it is Swedish education that is required and highly valued. 

The portrayal of the immigration of foreign labour takes its departure 
from the fact that the immigrants literally were giving the Swedish industry a 
helping hand something which gives pejorative associations. The fact that 
these people were qualified workers is not mentioned. However, one of the 
textbooks has a clear middle class perspective since a number of qualified 
jobs are portrayed in the book. Thus, it is interesting to note that this book is 
especially designed for exchange students at university level. 

In conclusion, the expectations for the target group are low and the 
subordination is in general consistent.  Only one example of a successful 
immigrant’s career towards a more qualified work is portrayed in the 
textbooks. However, this example contains at the same time a manifest 
assimilation technique and an explicit connection to the Social Democratic 
Party. Thus, the results of the analysis of the textbooks are discouraging due 
to the manifest and unbalanced ideology production and also due to the 
subordination of the adult target group in itself. Consequently, these results 
lead to a problematic view of multiculturalism in the subject of Swedish as a 
Second Language. 
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