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1 Inledning  

Året var 2008 och jag höll en kurs i Etik och livsfrågor på Omvårdnadsprogrammet, för 

vuxenstuderande. Jag använde då boken Etik och livsfrågor av Lars Ryberg (2003). Boken var 

användbar på många sätt men fick mig att stanna upp då jag skulle förbereda en 

diskussionsuppgift i gruppen. På en sida stod att läsa: 

 

Du är kanske troende eller känner någon kompis som tagit klar ställning för den kristna 

livsåskådningen. Fråga också gärna kamrater med invandrarbakgrund t.ex. muslimer, ortodoxa 

kristna, hinduer etc. Be dem berätta om sin tro och sin inställning till livsfrågorna. Hur tänker de 

och vad känner de? Vi kan lära oss mycket av varandra.
 1

 

 

Här kände jag att jag inte kunde använda texten utan att skriva om den eftersom klassrummet 

på alla sätt och vis var ett mångkulturellt klassrum utifrån ålder, kön, klass, religion och 

etnicitet. Jag upplevde att stycket förmedlade, med sociologen Masoud Kamalis ord, en 

”västcentrisk” bild.
2
 Den tilltalade eleven antas i första hand vara svensk och kristen 

protestant, då texten inte inkluderar ortodoxa kristna i begreppet kristen livsåskådning. 

Utgångspunkten är den svenska och den västerländskt kristna, vilket leder till ett ”vi och 

dom” tänkande. Enligt Kamali är detta en av utbildningssystemets grundläggande 

mekanismer. Han menar att särskilt läroböcker i historia och religionskunskap återskapar 

stereotypen av ”vi och de andra”.
 3

 Även skolverkets rapport påpekar detta. Skolverket menar 

att det 2006 förekom onyanserade och stereotypa beskrivningar i läroböckerna som kan 

upplevas som kränkande eller diskriminerande av olika grupper av elever.
4
 Myndigheten 

hävdar att det därför är mycket viktigt att lärarna kritiskt granskar de läroböcker som används 

så att eleverna får en nyanserad och allsidig undervisning.  

 

Wolfram Reiss, professor i systematisk teologi och religionsvetenskap menar att 

religionsundervisning spelar en viktig roll i att hjälpa elever att utveckla en förståelse för olika 

religioner och kulturer men även den egna identiteten och kulturen.
5
 Professorn i interkulturell 

pedagogik Pirjo Lahdenperä pekar på samma sak och menar att den interkulturella 

                                                 

 

1 Ryberg, Lars.  Etik och livsfrågor. Stockholm: Sanoma Utbildning(Bonniers), 2003, s 88 
2 Kamali, Masoud. ”Skolböcker och kognitiv andrafiering”, I SOU 2006:40 Utbildningens dilemma: demokratiska ideal och 

andrafierande praxis. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Stockholm: Fritze, 2006, 

s 47-50 
3 Kamali, ”Skolböcker och kognitiv andrafiering”, s 47-50 
4 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och 

sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, rapport 285. 2006. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659, 

hämtad 2012-11-03 
5 Reiss, Wolfram, “The Portrayal of the Other' I History and Religious Education: New Challenges and Perspectives in 

Europe and the Middle East, Theological Review 32, 2011, s 15-32 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659
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pedagogiska forskningens uppgift är att tydliggöra etnocentriska föreställningar i skola och 

utbildning för att sedan kunna skapa förändringar i synsätt och interaktion.
6
  Boel Englund, 

professor i pedagogik skriver att läroboken även har en legitimerande funktion i det avseendet 

att lärare menar att om läroboken följs, följer man även läroplanen.
7
 Läroboken får därför en 

auktoriserande roll enligt Englund. Kjell Härenstam, professor i religionsvetenskap och 

Gunilla Svingby, professor i pedagogik menar vidare att ett urval alltid måste göras. Dessa 

urval görs utifrån värderingar kring vad som är mer och mindre viktigt och detta bygger på 

författarens tolkningar om vad som värderas som väsentlig kunskap och detta gäller både i 

text och i bild.
8
 Läroböcker är alltid selektiva, men de bör ge en varierad och nyanserad bild 

som inte bygger på fördomar och förutfattade meningar. Etnocentrism och stereotyper om 

”den andre” har varit vanligt förekommande i historien men generaliseringar och stereotyper 

förekommer fortfarande i läroböcker.
9
 Detta arbetes ämne har således en yrkesmässig och 

samhällelig relevans då det är viktigt att dessa frågor blir belysta i ett samhälle och i ett 

klassrum som präglas av kulturell pluralism, inte minst i fråga om religion och etnicitet. 

Ämnet Religion syftar därutöver till att förbereda elever för att leva i ett mångkulturellt 

samhälle.
10

  

 

Ämnet har även en personlig relevans eftersom jag arbetar inom den kommunala 

vuxenutbildningen där vi ständigt ställs inför uppgiften att välja material till olika grupper och 

kurser. Detta har blivit extra aktuellt i och med Gy11. Av största vikt för mig som lärare är att 

försöka förmedla en medvetenhet kring den etnocentrism som präglar vår värld. Grunden för 

detta förhållningssätt lades då jag läste Orientalistikprogrammet vid Uppsala Universitet och 

mötte Edward Saids bok Orientalism för första gången.
11

 Därför vill jag i detta arbete 

undersöka hur etnicitet och närliggande begrepp kan tolkas samt hur ett antal läroböcker i 

Religionskunskap för gymnasiet framställer etnicitet och om det i samband med detta finns 

några etnocentriska framställningar eller några kulturella/etniska stereotyper i texterna. Hur 

                                                 

 

6 Lahdenperä, Pirjo (red.). Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, 2004, s 46 
7Englund, Boel. Läromedlens roll i undervisningen. Rapport 2006:284. Skolverket, 2006. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1640 
8 Härenstam, Kjell. Kan du höra vindhästen – om konsten att välja kunskap. Studentlitteratur: Lund, 2000, s 119 och 

Svingby, Gunilla. Sätt kunskapen i centrum. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1986, s 22 
9 Olsson, Susanne, “ Our view on the Other: issues regarding school textbooks”, I British Journal of Religious Education, 

Vol. 32, No. 1, January 2010, 41–48, s 41 
10 Se 1.2.1 
11 Said, Edward W. Orientalism. Ordfront: Stockholm, 2004  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1640
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beskrivs etnicitet i läroböcker i religionskunskap för gymnasiet idag med de nya ämnes- och 

kursplanerna sjösatta? 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att göra en läromedelsanalys utifrån ett etnicitetsperspektiv i ämnet 

religion. Mer specifikt handlar det om att undersöka hur etnicitet och närliggande begrepp kan 

tolkas samt hur ett urval ”GY11-godkända” läromedel i Religionskunskap 1 och 2 på 

gymnasienivå framställer och behandlar frågor med fokus på etnicitet. Detta syfte föranleder 

följande frågor: 

Hur tolkas etnicitet och närliggande begrepp i samtida forskning? 

Hur beskrivs, framställs och behandlas frågor kring etnicitet och närliggande områden i de 

valda läroböckerna? 

Hur förhåller sig läroböckernas innehåll och framställning i förhållande till presenterad 

forskning? 

1.2 Disposition 

Arbetet är fördelat på fyra kapitel: Inledning, Teoretiska utgångspunkter, Resultat och 

Diskussion. I inledningen introduceras uppsatsen och dess syfte samt frågeställningar. Här 

presenteras även styrdokument och tidigare forskning i ämnet för att sätta in arbetet i ett 

sammanhang. I den teoretiska delen ges en beskrivning över socialkonstruktivistisk och 

postkolonial teori samt interkulturalitet med dess nyckelbegrepp. I resultatdelen beskrivs, 

tolkas och analyseras de båda böckerna utifrån de presenterade teorierna och begreppen. 

Slutligen diskuteras och jämförs resultaten och några avslutande reflektioner rundar av 

arbetet. 

1.3 Styrdokument 

I Skolverkets skrift Gymnasieskola 2011 förklaras ämnesplanens struktur.
12

 Varje ämne har 

en ämnesplan, vilken innehåller ämnets syfte, mål och kurser. För varje kurs finns ett centralt 

innehåll och kunskapskrav. Ämnets syfte anger vad som ska prägla undervisningen i ämnet. 

Ämnets mål anger de kunskaper eleverna ska kunna utveckla inom ämnets ram. Målen 

konkretiserar syftet, och anger dessutom vad det är som ska betygssättas. Det centrala 

innehållet anger vad som bör ingå i kursen för att eleven ska ha möjlighet att uppnå målen. 

                                                 

 

12 Skolverket, Gymnasieskola 2011, http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597 Hämtad 2012-11-22 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
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Kunskapskraven utgår ifrån och svarar upp mot målen men även till det centrala innehållet. 

Till skillnad från de gamla kursplanerna anges här graden av progression. I de gamla mättes 

typen av kunskap. Samtliga kunskapsformer bedöms likvärdiga, och ska i de nya kursplanerna 

finnas med i varje betygssteg.  Skillnaden mellan de olika betygsstegen ligger i vilken grad de 

olika målen är uppfyllda.
13

 Detta innebär att det finns ett generellt syfte för ämnet Religion, 

vilket preciseras och avgränsas av ett centralt innehåll och betygskriterier för den specifika 

kursen Religionskunskap 1 och Religionskunskap 2.  

1.3.1 Ämnet Religion och kurserna Religionskunskap 1 och Religionskunskap 2 

Ämnesplanen för religion och kursplanerna för Religionskunskap 1 och Religionskunskap 2 

ger flera anvisningar kring undervisningen beträffande området etnicitet.
14

 Här presenteras 

därför de delar i ämnesplanen och kursplanerna som utifrån ett etnicitetsperspektiv kan tolkas 

som relevanta för detta arbete. Enligt ämnesplanen är ämnets syfte bland annat att: 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, 

livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå 

och leva i ett samhälle präglat av mångfald.  

 

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till 

bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska 

källor, diskutera och argumentera. 

I presentationen av kursen Religionskunskap 1 är det speciellt den del av det centrala 

innehållet som behandlar religion i relation till olika kategorier som är intressant utifrån ett 

etnicitetsperspektiv. Här står att följande ska vara en del av det centrala innehållet i kursen: 

”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.” När 

kunskapskraven presenteras är det framför allt följande del som berör etnicitet. 

I sin analys förklarar eleven samband och drar slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i 

relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

Eleven kan redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund. 

 

I presentationen av kursen Religionskunskap 2 är det svårare att hitta någon direkt koppling 

till etnicitet såsom i Religionskunskap 1. Ur ett etnicitetsperspektiv är det framför allt den del 

av det centrala innehållet som behandlar det mångfaldiga samhället som är intressant. Här står 

att följande ska vara en del av det centrala innehållet i kursen: ”Privatreligiositet. Individuella 

tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald.”  

                                                 

 

13 Skolverket. http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/rel, Hämtad 2012-11-

22 
14 ibid 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/rel
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Likaså kan etnicitetsperspektivet beröras i följande centrala innehåll: ”Religioners och 

livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på 

jämställdhet.”  

1.4 Tidigare läromedelsforskning 

Läromedelsforskning generellt är ett forskningsområde där det har gjorts en hel del studier 

både nationellt och internationellt. Läromedelsforskningen kan ha olika fokus. Skolverket 

nämner t.ex. användarorienterade studier. Här tittar på man på hur lärare och elever faktiskt 

använder läromedlen.
15

 Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen är ett exempel 

på sådan forskning.
16

 Det finns även mer processorienterade studier, där forskare tittar på hur 

läromedel tas fram. Här handlar det i huvudsak om statliga utredningar. Produktorienterade 

studier analyserar innehållet i läroböcker. Man undersöker exempelvis vilka värderingar som 

ligger som grund för läroboken eller vilken bild av en speciell företeelse eller grupp som tas 

upp. Det är också här man hittar huvuddelen av läromedelsforskningen. Mycket av 

forskningen inom detta område undersöker om och hur läroboken följer skolans 

styrdokument. Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund tittar t.ex. på hur väl 

läroböcker i grundskolan och gymnasiet följer skolans värdegrund vad gäller fem aspekter: 

kön, etnicitet, funktionshinder, religion och sexuell läggning.
17

 När det gäller 

läroboksforskning med fokus på aspekten etnicitet och närliggande begrepp finns forskning 

långt tillbaka i tiden. Enligt Falk Pingel vid Georg-Eckert-Institut für internationale 

Schulbuchforschung i Braunschweig började Förenta Nationerna söka efter vägar att möta och 

mota ömsesidig xenofobi och stereotyper redan efter första världskriget. Många lärare och 

politiker kritiserade det faktum att ett flertal länder använde sig av läroböcker som snarare 

fostrade än bekämpade nationella fördomar och som visade upp missledande stereotyper om 

”de andra”. De följande åren togs flera olika steg mot att börja revidera och granska 

läroböcker för att undvika liknande texter. I Norden bildades bland annat Föreningen Norden 

som vädjade till bokförlagen att granska sina läroböcker och ta bort ensidiga och partiska 

                                                 

 

15 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 

och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, rapport 285.  
16 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, 

engelska och samhällskunskap, Skolverkets rapport 284, Skolverket, Stockholm, 2006, s 19 
17 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 

och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, rapport 285, s 19 
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delar.
18

 Läromedelsgranskningen i denna förening startade redan 1933 enligt Runblom och 

”syftet var att påpeka fel, missförstånd och skevheter i läroböckernas behandling av Nordens 

historia”.
19

  Internationellt la UNESCO fram en resolution om att förbättra läromedel för 

utvecklandet av internationell förståelse.
20

 Detta utmynnade i en handbok i hur man förbättrar 

läroböcker och andra läromedel mot internationell förståelse. Boken kom 1949 och 

presenterade kriterier för läroböcker med syftet att öka internationell förståelse.
21

  Enligt 

Runblom startade det tidigare nämnda institutet Georg-Eckert-Institut efter andra världskriget 

och var ett samarbete mellan fransmän och tyskar och mellan polacker och tyskar.  Även här 

var alltså syftet att skapa skolböcker utan stereotypier och fiendebilder. Herbert Tingstens 

Gud och fosterlandet: Studier i hundra års skolpropaganda från 1969, anlägger senare ett 

brett europeiskt perspektiv när det gäller nationalism och nationella stereotypier i 

skolböcker.
22

 Ett annat stort forskningsområde inom läromedelsforskningen har varit hur 

förintelsen presenterats. Här brukar idéhistorikern Stéphane Bruchfeld, som gjorde en 

undersökning av ca fyrtio läroböcker 1995, nämnas. Resultatet var relativt positivt vad 

beträffar läroböcker i religionskunskap, men där fanns dock brister i begreppshanteringen.
23

 

Ytterligare ett område i läromedelsforskningen är att granska hur minoriteter presenteras. 

Forskaren Therese Karlsson konstaterar att den samiska kulturen beskrivs på ett ensidigt sätt 

utan variationer och nyanser och på ett stereotypiskt sätt.
24

 Forskaren Antti Ylikiiskiläs 

forskning visar bland annat att bilden av sverigefinländare och finländare i läroböcker är 

traditionell och stereotypisk.
25

  

 

Vad gäller läroboksforskning med fokus på etnicitet har den sålunda ofta handlat om ”den 

andre”, om stereotyper, om minoriteter, om missförstånd och felaktiga tolkningar och bilder 

av olika kulturer och religioner. Här är Skolverkets tidigare nämnda rapport I enlighet med 

                                                 

 

18 Pingel, Falk. UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. 2nd revised and updated edition, 

Paris/Braunschweig GEORG ECKERT INSTITUTE FOR INTERNATIONAL TEXTBOOK RESEARCH, ED-99/WS/27 

REV. Original: English, 2010, s 9 
19 Runblom, Harald. En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, s 9 
20Pingel, UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. s 9 
21 Ibid, 9 
22  Tingsten, Herbert. Gud och fosterlandet: Studier i hundra års skolpropaganda. Stockholm: Norstedts. 1969. 
23 Bruchfeld, Stéphane.. ”Öga för öga, tand för tand.” En granskning av svenska läromedel i 

historia, religion och samhällskunskap för högstadiet och gymnasieskolan om judendom, judisk 

historia och Förintelsen. Stockholm: Svenska kommittén mot antisemitism. 1996 
24 Karlsson, Therese.  Exotiska renskötare och trolltrummans magi. Samer och samiska frågor i grundskolans läromedel för 

de samhällsorienterande ämnena. Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, Umeå universitet. 2004 
25 Ylikiiskilä, Antti. Bilden av sverigefinländare, finländare, finska i Sverige, 

finska och Finland i läroböcker i svenska och historia samt i dagstidningar. Rapport presenterad vid seminarium ”Finlands 

bild i läroböcker i svenska” anordnat av Föreningen Norden och Norden i Fokus den 5 april, 2006.  
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skolans värdegrund?
 
en viktig del av den nationella forskningen.

26
 Skolverket formulerar en 

hel del kritik, vad gäller etnicitet i förhållande till de granskade läromedlen. Hur frågor kring 

etnicitet behandlades i läroböcker vid denna tidpunkt stämde inte överens med de riktlinjer 

som fanns i läroplanerna. En av de forskare som bidragit med underlagsrapporter till 

Skolverkets rapport är den tidigare nämnda historieprofessorn Harald Runblom, som skrivit 

En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker.
27

  Runblom 

menar att det finns en brist på definitioner och förklaringar av grundläggande begrepp inom 

sfären etnisk tillhörighet. De granskade läroböckerna för inga djupare resonemang om 

kulturmöten och effekter av erövring, kolonisation eller migration. Minoritetsfrågor behandlas 

bättre i religionsböckerna än i läroböckerna i samhällskunskap enligt Runbloms tolkning.
28

 

Jonas Otterbeck, islamolog och tidigare nämnda Kjell Härenstam, har båda gjort viktiga 

bidrag till läromedelsforskningen i Sverige, med särskilt fokus på religion.
29

 De menar att 

lärobokstexterna om islam ofta baseras på ett partiskt och vinklat urval av information som 

ger en skev bild. Otterbeck menar att detta kan skapa ett särskiljande mellan ”vi” och ”dom”, 

där ”vi” framställs som förnuftiga och humana till skillnad från ”dom”.
30

 Sociologen Masoud 

Kamali har i sin tur analyserat hur ”vi” och ”dom” framställs i sju läroböcker i historia och 

religionskunskap riktade till gymnasieskolan. Hans bedömning är bl.a. att läroböckerna 

framställer ”de andra” som underlägsna ”oss”, att religionskunskapsböckerna präglas av ett 

kristocentriskt förhållningssätt gentemot andra religioner och att historieböckerna presenterar 

en västcentrisk, ensidig och selektiv bild av världshistorien.
31

 Kamali är inte ensam om att ha 

forskat kring andrafiering kopplat till läromedel. Förutom Härenstam och Otterbeck visar 

även tidigare undervisningsrådet vid Myndigheten för skolutveckling och vid Skolverket, 

Lena Olsson och Mai Palmberg, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet, hur bilden av 

”utvecklingsländer” används för att visa ”de andras” underlägsenhet och ”vår” överlägsenhet 

samt hur bilden av Afrika och afrikaner har använts på samma sätt.
32

 Kerstin von Brömssen, 

lektor i religionsvetenskap visar hur begreppet kultur har använts för att visa på andras 

                                                 

 

26 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 

och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. rapport 285.  
27Runblom, Harald. ”En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker” - Underlagsrapport till 

Skolverkets rapport - I enlighet med skolans värdegrund? Skolverket, 2006 
28 Runbloms rapport används som en utgångspunkt för detta arbete. Se vidare under metodkapitlet. 
29 Härenstams rapport ”En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker29 nyttjas också som 

underlag och inspiration för detta arbetes upplägg. 
30 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 

och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. rapport 285, 2006, s 12 
31 Kamali, ”Skolböcker och kognitiv andrafiering.”, s 47-50 
32 Olsson, Lena. Kulturkunskap i förändring. Kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870–1985. Göteborg: Liber, 1986.  

& Palmberg, Mai. Afrika i de svenska skolböckerna. Uppsala, 1987/2000 
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kulturella underlägsenhet.
33

 Forskare i läromedelsforskning med fokus på etnicitet är inte 

alltid överens. Runblom anser t.ex. att Kamalis kritik är alltför svepande och att det visst finns 

balanserade beskrivningar av kulturmöten mellan kulturer från Europa och Asien i svenska 

läroböcker. 

 

Internationellt finns det idag flera läroboksundersökningar som bland annat genomförts i regi 

av det tidigare nämnda Georg-Eckert-Institut. På senare år har verksamheten vid detta institut 

fått en global räckvidd och frågor rörande etnicitet har en framträdande plats.
34

 En annan 

internationell organisation på europeisk nivå, som jobbat med läroboksundersökningar är 

Europarådet. De har bland annat givit ut texten ”Against Bias and Prejudice” där de summerar 

resultat och rekommendationer från lärobokskonferenser på europeisk nivå.
35

 Ytterligare ett 

internationellt forskningsprojekt är t.ex. UNESCOS “The Portrayal of the Other” som haft 

som mål att utveckla riktlinjer för läroboksförfattare, bokförlag och utbildningsministerier hur 

man bäst presenterar Islam i Europeiska läroböcker och Kristendom och Europeisk kultur i 

den arabisk islamiska världen/Mellanöstern.
36

 Rapporten pekar på att de värsta fördomarna 

går att finna i religionsundervisnigen.
37

 Den nya gymnasieskolan Gy 11 har precis sjösatts, 

vilket innebär att forskning kopplad till detta arbetes specifika område och syfte, det vill säga 

läromedelsforskning kopplat till Gy 11, precis har börjat publiceras, vilket gör det svårt att 

hitta forskning kring just detta arbetes syfte. 

1.5 Metod 

De metoder som brukar användas vid läromedelsforskning är både kvalitativa och 

kvantitativa.
38

 Då kvalitativa textanalyser används innebär det att forskaren ställer kritiska 

frågor till texten för att få svar på vad texterna säger kring hur ett fenomen framställs.  

Kvalitativa textanalyser kan även visa på underliggande antaganden som inte kan mätas. Det 

kan handla om vad texten säger läsaren, vilket budskap den sänder.  Kvalitativa metoder kan 

även ge förståelse för hur saker presenteras i boken, om det t ex. finns en mångfald av 

perspektiv eller inte. Vid kvalitativa analyser används mindre strikta metoder som mer bygger 

                                                 

 

33 Von Brömssen, Kerstin. Tolkningar, Förhandlingar och Tystnader- elevers tal omreligion i det mångkulturella och 

postkoloniala rummet. Göteborg: Acta Universitatis Ghotoburgensis. Göteborg, 2003. 
34 Runblom, ”En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker”. s 9.  
35 Pingel, UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. 2010, s 14 
36 Reiss, “The Portrayal of the Other” I History and Religious Education: New Challenges and Perspectives in Europe and 

the Middle East,  Theological Review 32, 2011, s 15 - 32 
37 Ibid,  s 16 
38 Pingel, UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. 2010, s 68 
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på forskarens egna värdesystem och förståelse av texten.
39

 Kvantitativa metoder, som t ex. 

frekvens- och utrymmesanalys mäter texten och granskar hur många gånger en term används, 

ett folk nämns eller hur mycket utrymme som ges till ett land eller ämne. Denna metod kan 

berätta om var betoningen ligger och om urvalskriterier, men inget om värderingar och 

tolkning.
40

 Läromedelsanalys kan dessutom göras med olika fokus. Skolverket nämner t.ex. 

process, receptions och produktorienterad läromedelsforskning.
41

  

 

I denna studie görs i huvudsak en produktorienterad studie vilket innebär att texten och 

innehållet i läroböcker studeras och blir föremål för en i första hand kvalitativ analys, men 

även i viss mån en kvantitativ analys. Att arbetet är kvalitativt innebär ett försök att få fram en 

helhetsbild av innehållet kopplat till etnicitet. Eftersom arbetet är baserat på en analys av 

läroböckernas skrivna text och till viss del bilder med bildtexter, används alltså 

textanalysen.
42

 En av de analysmetoder som förekommer inom ramen för textanalysen är 

metoden innehållsanalys.
43

 Professor Alan Bryman menar att ”innehållsanalys är […] en 

metod som rör analys av dokument och texter (tryckta, handskrivna eller i elektronisk form) 

där man på ett systematiskt och replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier 

som utformats i förväg”.
44

 Systematiska, förhandsdefinierade frågor till texterna i 

läroböckerna har därför ställts, för att komma åt ämnesområdet etnicitet.
45

 Den kvalitativa 

textanalysen passar arbetets syfte då den tillåter att tränga in djupare i texten samt studera och 

tolka den mer ingående. Arbetet innehåller även en mindre kvantitativ del där fokus ligger på 

att ta reda på om etnicitet och närliggande områden överhuvudtaget tas upp och vilket 

utrymme de i sådana fall får. Falk Pingel, författaren till UNESCOs rapport om 

läromedelsanalys menar att både kvantitativa och kvalitativa metoder bör användas vid 

lärobokanalyser.
46

  

                                                 

 

39 Ibid, s 68 
40 Ibid, s 67 
41 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen, s 19 
42 Bryman, Alan.  Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, 2004 (2001), s 192  
43 Ibid, s 190  
44Ibid, s 190 
45 Esaiasson,Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, 

individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007(2004), s 233. Se rubrik 1.4.5 för frågorna. 
46 Pingel, UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. 2010, s 68, 71.  Under rubriken 1.4.4 lyfts den 

kriterielista för analys av läroböcker som UNESCOs rapport lyfter som centrala vid läroboksanalys. 
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1.5.1 Diskursanalys  

Diskursanalys är ett verktyg som kan nyttjas i den kritiskt innehållsmässiga textanalysen av 

läroböcker enligt Pingel.
47

 Diskursanalys är ett sätt att nå fram till textens innebörd.
48

 Michel 

Foucault var den som först på allvar kom att presentera, utveckla och nyttja diskursanalys. 

Författarna Marianne Jørgensen och Louise Phillips beskriver diskursanalysen som en 

helhetsmodell som inkluderar både metod och teori. Författarna menar att diskursanalysen 

omfattar rent språkanalytiska tekniker men även filosofiska föresatser angående språkets 

funktion och sociala konstruktion av världen.
49

 Metoden har således fokus på att ta fram det 

väsentliga innehållet genom noggrann läsning av texten, dels de olika delarna, dels helheten 

men även kontexten i vilken texten ingår.  Börjesson och Palmblad beskriver diskursanalys 

som en metod som kan användas för att få syn på identiteter och ta fram karaktäristiska hos 

personer som skiljer sig från normen, i olika texter.  Samhällets normer behöver en 

kontrastering för att synas.
50

 Även Lagerholm menar att en text skrivs utifrån ett givet sätt att 

se på världen, d.v.s. en given diskurs.
51

  På detta sätt kan man få syn på förhållningssätt och 

attityder som finns i texten samt vems kontext och perspektiv som är i fokus.
52

  Pingel menar 

att diskursanalysen försöker finna vad författaren anser vara viktigt, vad denne anser måste 

förklaras och vad denne tar för givet. Vidare försöker den finna vilka ämnen som får stöd av 

bilder, vilka områden som sammanfattas och vilka områden som inkluderas i elevuppgifter.
53

 

Därav kan diskursanalys fungera som en bra metod för att nå syftet med detta arbete.   

1.5.2 Urval och avgränsning 

I strävan att formulera ett hanterbart undersökningsområde avgränsades undersökningen till en 

granskning av läroböcker för undervisning i Religionskunskap 1och 2 på gymnasienivå på 

teoretiskt inriktade utbildningar. Denna avgränsning är relevant då jag arbetar som 

gymnasielärare inom den gymnasiala vuxenutbildningen, allmänna ämnen. Då skolan jag 

arbetar vid ger både Religionskunskap 1 och 2 och gärna ser att vi beställer böcker som täcker 

båda kurserna, kändes det relevant att fokusera på de böcker som täcker just 

                                                 

 

47 Ibid, s 71 
48 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), Textens mening och makt - metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. Studentlitteratur: Lund, 2005, s 19f 
49 Jörgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och analys. Lund: Studentlitteratur, 2000. 

s 136 
50 Börjesson, Mats och Palmblad, Eva (red.) Diskursanalys i praktiken, Liber: Malmö, 2007, s 15 
51 Lagerholm Per, Språkvetenskapliga uppsatser, Lund: Studentlitteratur, 2005, s 87 
52 Lagerholm, Språkvetenskapliga uppsatser s 87 & Börjesson & Palmblad, Diskursanalys i praktiken s 15 
53 Pingel, UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. 2010, s 71 
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Religionskunskap 1 och 2. För att ytterligare avgränsa analysområdet valde jag då att fokusera 

på etnicitetsbegreppet i förhållande till läroböckernas innehåll. I detta arbete används 

begreppet etnicitet i en vidare förståelse och betydelse, vilket innebär att etnicitet innefattar ett 

bredare kulturellt perspektiv.
54 

Webbdel och lärarhandledningar har inte inkluderats i 

undersökningen eftersom undersökningen inte fokuserar på läromedel generellt utan på den 

del av läromedlen som handlar om läroböcker. Urvalsmetoden gick ut på att söka efter 

läromedel i Religionskunskap för gymnasiet på nätet och på olika bokförlags hemsidor. Dessa 

läromedel skulle vara så kallade Gy11 godkända läromedel, vilket innebära att förlagen själva 

anser dem följa kursplanerna i religionskunskap. Sedan skickades förfrågningar ut till ett 

flertal bokförlag med beställning på provexemplar. Tre av fem översända böcker har uteslutits 

på grund av att den ena är specifikt riktad till yrkesinriktade program
55

 och de andra två är 

böcker som är riktade enbart till Religionskunskap 1.
56

 Den första boken som undersöks är 

Libers Söka svar Religionskunskap kurs 1 och 2 av Leif Eriksson och Malin Mattson 

Flenngård, utgiven 2012. Den andra boken är Studentlitteraturs Lika och unika – om mening, 

värde och tro – Religionskunskap 1 och 2 av Olof Frank, utgiven 2011.
57

   

1.5.3 Steg för steg 

Utifrån syftet och vald metod genomfördes en genomläsning av böckerna för att skaffa en 

överblick av hur böckerna hanterar etnicitet. I ett andra skede skedde sedan en närläsning och 

analys av innehållet utifrån ett analysschema baserat på de nedan presenterade teoretiska 

perspektiven med dess nyckelbegrepp. Med hjälp av dessa teorier och begreppskategorier 

undersöktes hur etnicitet formuleras och behandlas i läroböckerna och försök görs att bena 

upp i vilka sammanhang etnicitet och närliggande begrepp nämns och hur de används. 

Läroböckernas urval av innehåll, exempel, bruk av termer och begrepp, bilder samt 

förklaringar granskades, beskrevs och analyserades med hjälp av den teoretiska ramen samt 

ett frågeschema.
58

 För att kunna nå syftet beskrevs och analyserades texterna i varje bok för 

sig. Sedan kategoriserades gemensamma drag för att få syn på mönster och böckerna 

jämfördes och diskuterades slutligen för att kunna dra slutsatser av materialet. Analysen av de 

utvalda läroböckerna omfattar den löpande brödtexten med dess rubriker och underrubriker, 

                                                 

 

54 Runblom, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. s 13 Se vidare under teoridelen för 

mer utförlig diskussion kring etnicitetsbegreppet, samt analysschemat under rubrik 1.3.5 
55 Tollstadius, Bengt och Öberg, Bengt. Mittpunkt Religionskunskap, Studentlitteratur, 2011. 
56 Ring, Börje, (2012) Religion – helt enkelt, Stockholm: Liber & Jansson, Olov & Karlsson, Linda, (2012) Religionskunskap 

1 – en mosaik, Stockholm: Sanoma Utbildning  
57 Böckerna beskrivs mer utförligt under resultatdelen. 
58 Detta beskrivs nedan och bygger på Runbloms frågor och UNESCOs kriterier för läromedelsanalys. 
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bilder och bildtexter, övningar och pedagogiska frågor samt innehållsförteckning och register. 

Professor Harald Runbloms rapport tjänar som huvudsaklig grund för hur innehållsanalysen 

utgår från ett flertal frågor kopplade till etnicitet.
59

 Böckerna behandlas tematiskt efter dessa 

frågor, som också sammanställts i ett frågeschema. Utöver dessa frågor har även UNESCOs 

kriterier för läromedelsanalys påverkat arbetets frågeschema och analys.
60

 Vidare följer 

arbetet Runbloms bredare definition av etnicitet.
61

 De till etnicitet närliggande begrepp, som 

var i fokus vid närläsningen ses i analysschemat nedan.
62

  

1.5.4 Frågor till texten 

Nedan återfinns frågorna som fungerar som grund för innehållsanalysen. Dessa frågor är 

delvis inspirerade av Runbloms frågor.
63

 

o Hur och när används begreppet etnicitet? Vilka närbesläktade begrepp används? Hur 

inkluderande/exkluderande är texten utifrån etnicitet? 

o Vilka etniska kategorier/grupper presenteras? När, var, hur och varför framträder och framställs dessa 

kategorier/grupper, i text och bild, och i vilken kontext? 

o Finns det exempel på stereotyper eller på motsatsen? Finns det exempel på etnocentrism eller på 

motsatsen? Vilka självklarheter och värderingsmässiga antaganden finns i texten, uttalat eller outtalat? 

Vilka är vi i texten? Finns det exempel på ”goda exempel” där texten föresöker överskrida stereotypier, 

etnocentrism e. t. c.? 

o Hur presenteras/diskuteras Sverige, det mångkulturella samhället, migration, kulturmöten, identitet och 

kulturarv?  

o Vilket fokus och perspektiv har texten?  

o Kunskapsurval? Fakta? Uppdaterat innehåll? Representativt? Nyanserat? 

o Vad säger bilderna/bildtexterna? Är de relevanta?  

1.5.5 Analysschema 

De ovan nämnda frågorna och UNESCOS kriterier
64

 men även delar av den presenterade 

teorin har tolkats, bearbetats och omformulerats till ett överskådligt analysschema som har 

nyttjats vid närläsningen och analysen av läroböckerna. Detta analysschema har skapats för att 

strukturera upp analysen utifrån arbetets syfte och frågeställningar.  

 

                                                 

 

59 Runblom, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. 2006, s 12 
60 Se bilaga  
61 Se Runblom. En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. 2006, s 13 
62 Se rubrik 1.3.5 För en djupare diskussion om etnicitet, se kapitlet om teori. 
63 Runblom. En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. 2006, s 13 
64 Se bilaga 1 
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Innehållsfokus 

(i text och bild) 

Fördjupning / termer och 

begrepp 

Analys av textinnehåll 

Etnicitet 

Urval?  

När, var, hur, varför? 

Hur mycket/ofta?  

 

Definieras? 

Kontext? 

Exempel? 

Bilder? 

Kultur, folkgrupp, folk, nationell 

tillhörighet, nation,  

religiös tillhörighet, 

språk, minoriteter, 

identiteter (bikulturell, 

flerkulturell, hybrid, 

kosmopolitisk, transnationell…) 

Relevanta bilder? 

Exkluderande – inkluderande? 

Tankemönster? - Vilka självklarheter, värderingar, 

perspektiv, antaganden finns? – outtalat/uttalat? 

Jämförande(kontrasterande)? 

Rationalitet – känsla? 

Innehållsfokus/urval – balans, nyanserat, 

representativt, uppdaterat, differentierat?  

Fakta – korrekt, fullständigt, fel? 

Fakta – tolkningar/åsikter?  

Etniska 

kategorier/grupper 

Urval?  

Vilka?  

När, var hur, varför? 

 

Definieras? 

Kontext? 

Bilder? 

Svenskar – invandrare 

Minoriteter  

(urbefolkning, territoriella,  

gränsminoriteter, historiska, 

transnationella…  

svenska nationella minoriteter) 

 

Relevanta bilder? 

Exkluderande – inkluderande? 

Tankemönster? - Vilka självklarheter, värderingar, 

perspektiv, antaganden finns? – outtalat/uttalat? 

Jämförande(kontrasterande)? 

Rationalitet – känsla? 

Innehållsfokus/urval – balans, nyanserat, 

representativt, uppdaterat, differentierat?  

Fakta – korrekt, fullständigt, fel? 

Fakta – tolkningar/åsikter?  

Folkgruppsnamn – gruppens egna? 

Stereotyper – ja/nej  

Urval? exempel? 

 

Definieras?  

Kontext? 

Bilder? 

Framställning av personer med 

olika etnisk/kulturell bakgrund?  

Luckrar upp – befäster förenklade 

föreställningar?  

Fördomar, klichéer, 

generaliseringar, normer? 

Goda exempel-överskrider? 

Jämförande(kontrasterande)?  

Vilka självklarheter, värderingar, perspektiv, 

antaganden finns? 

Rationalitet – känsla? 

Innehållsfokus/urval – balans, nyanserat, 

Representativt, uppdaterat, differentierat?  

Fakta – korrekt, fullständigt, fel? 

Fakta – tolkningar/åsikter? 

Etnocentrism – ja/nej 

Urval? exempel? 

 

Definieras? 

Kontext? 

Bilder? 

Eurocentrism, värderingar,  

Västerlandet, väst 

Vilka är Vi i texten?  

Vilka är de Andra? 

Vi-dom? 

Självklarheter, antaganden 

Goda exempel- överskrider? 

Jämförande (kontrasterande)?  

Vilka självklarheter, värderingar, perspektiv, 

antaganden finns? 

Rationalitet – känsla? 

Innehållsfokus/urval – balans, nyanserat, 

representativt, uppdaterat, differentierat?  

Fakta – korrekt, fullständigt, fel? 

Fakta – tolkningar/åsikter? 

Mångkulturell 

Urval?  

När, var hur, varför? 

 

 

Definieras? 

Kontext? 

Bilder? 

Mångetniskt, mångreligiöst, 

mångfald,  

integration, segregation 

Sverige, kulturarv (Vems?) 

Migration, 

Invandring, utvandring,  

Majoritet, minoritet, 

Idenititet 

Konsekvenser, kulturmöte 

vi-dom, främlingsrädsla, 

främlingsfientlighet, rasism 

Exkluderande – inkluderande? 

Tankemönster? - Vilka självklarheter, värderingar, 

perspektiv, antaganden finns? – outtalat/uttalat? 

Jämförande(kontrasterande)? 

Rationalitet – känsla? 

Innehållsfokus/urval – balans, nyanserat, 

representativt, uppdaterat, differentierat?  

Fakta – korrekt, fullständigt, fel? 

Fakta – tolkningar/åsikter? 

Bilder/Bildtexter 

Urval? Relevanta?  

 

Kompletterar och 

fördjupar eller schablonartade och 

kontextlösa? 

Exkluderande – inkluderande? 

Tankemönster? - Vilka självklarheter, värderingar, 

perspektiv, antaganden finns? – outtalat/uttalat? 

Jämförande(kontrasterande)? 

Rationalitet – känsla? 

Innehållsfokus/urval – balans, nyanserat,  

representativt, uppdaterat, differentierat? 

Fakta – korrekt, fullständigt, fel? 

Fakta – tolkningar/åsikter? 
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1.5.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

För att uppnå reliabilitet krävs att det resultat som kommer fram i undersökningen är 

tillförlitligt. Detta är inte helt lätt då kategorier och begrepp sällan har samma innebörd hos 

två olika personer. Metoderna för analys behöver även vara väldefinierade enligt Stukát och 

Pingel, så att den metod man valt mäter det man faktiskt avser mäta, vilket handlar om 

validitet.
65

 Det kan därför vara viktigt att ta med sig i läsningen av detta arbete att den 

kvalitativa metoden i sig och mer specifikt analysen som gjorts av lärobokstexterna är ett av 

många möjliga sätt att granska och analysera läromedlen utifrån. Det beskrivna 

tillvägagångssättet för detta arbete bygger på en delvis subjektiv tolkning av texten vilket kan 

medföra en risk för feltolkning.   Det är svårt att finna ett objektivt rätt sätt att både skriva, 

läsa och analysera en text. Pingel menar att forskarens perspektiv, kategorier och tolkningar 

kan vara präglade av forskarens egna kulturella bakgrund, vilket jag är övertygad om att även 

detta arbete är. Min förförståelse och referensram ligger självklart med som ett raster i detta 

arbete. Tolkningsaspekten är således en reliabilitetsfråga. Med allt detta sagt torde arbetets 

reliabilitet och validitet trots allt kunna sägas vara relativt hög, då redan färdiga och inom 

tidigare forskning använda analysverktyg och frågor används i arbetet.  Textläsningen är 

noggrann för att nå validitet.  Ämnesområdet liksom tidigare forskning har studerats. Arbetets 

transparens vad gäller förklaring av begrepp, ett tydligt redovisat material och tydlig 

argumentation är också ett sätt att göra uppsatsen tillförlitlig. I de båda böckerna som ingår i 

arbetet granskas samma saker. Tolkningen görs dessutom systematiskt utifrån förbestämda 

kategorier, men det är ändå oundvikligt att personliga värderingar avspeglas i tolkningen, då 

min förförståelse av undersökningsområdet ligger till grund för de tolkningar som görs. Jag har 

försökt att vara noggrann och arbetet är ett försök att göra en så rättvis och balanserad analys av 

böckerna som möjligt. Resultaten i denna analys går dock inte på något sätt att generalisera då 

den omfattar ett urval av läroböcker i religionskunskap.  

2 Teoretiska utgångspunkter 

En del av syftet med arbetet är att undersöka hur etnicitet och närliggande begrepp kan tolkas 

teoretiskt. Dessa teoretiska utgångspunkter kan sedan fungera som analysverktyg för att jobba 

med det andra syftet med arbetet, nämligen att tolka texterna och innehållet i de två 

presenterade läroböckerna. Här kommer således teoretiska utgångspunkter kring etnicitet att 

                                                 

 

65 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, 2005, s 127 och Pingel, UNESCO 

Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. 2010, s 69 
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presenteras samt deras påverkan på arbetet. Den teoriram som nyttjas bygger på 

socialkonstruktivistiska och postkoloniala teorier. Dessa teoretiska riktningar har påverkat 

teorier kring interkulturalitet med dess nyckelbegrepp. 

2.1 Socialkonstruktivistisk och postkolonial teori 

Socialkonstruktivism är en samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller 

aspekter av verkligheten är socialt konstruerade. Socialkonstruktivism kan ses som ett 

perspektiv, som enligt etnologen Billy Ehn innebär en syn på t.ex. samhälle, kultur och 

etnicitet som något som skapas och omskapas i mötet mellan människor samt något som är 

kontextuellt (historiskt och kulturellt) och relativt. Det essentialistiska perspektivet kan sägas 

vara motsatsen då det framställer kultur och etnicitet som någonting bestående som man mer 

eller mindre föds med, något oföränderligt och på förhand givet.
66

  Inom det 

socialkonstruktivistiska synsättet anses däremot att etnicitet och kultur konstrueras socialt och 

alltså inte är bestämda av yttre förhållanden eller givna på förhand. Det finns inte en specifik 

uppsättning av ”äkta” och stabila kulturella karakteristika eller egenskaper. Kultur utvecklas 

via social interaktion där man bygger upp gemensamma, upplevda sanningar.
67

 Den 

socialkonstruktivisitiska teorin är användbar i detta arbete då den ifrågasätter 

förgivettaganden.  

 

Postkolonial teori utgörs av ett antal olika teoribildningar, det de har gemensamt är dock att 

de alla bygger på föreställningen att kolonisationen möjliggjordes genom att de koloniserade 

länderna och områdena framställdes som annorlunda och lägre stående än den europeiska 

kulturen. Den europeiska kulturen och vetenskapen gjordes till norm, mot vilken alla andra 

kulturer mättes och värderades.
68

 De olika teoribildningarna har alla fokus på analyser av 

möten mellan människor och kulturer och av dessa mötens positiva och negativa effekter. De 

begrepp som är i fokus är etnicitet, genus och klass. Postkolonialismen bygger på skapandet 

av dikotomier och de koloniserade har tillskrivits egenskaper som skiljer dem avsevärt från 

kolonisatörerna.
69

 Enligt Brömsen griper postkoloniala studier in i debatten om och 

konstruktionen av centrala begrepp som ”globalisering, synen på de Andra, det 

                                                 

 

66 Ehn, Billy. Kultur och erfarenhet, Stockholm: Carlsson Bokförlag. 1993, s.68, se även Berger, Peter L. & Luckmann, 

Thomas. Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 

1998.  Se kapitlet om kultur nedan. 
67 Winther, & Phillips. Diskursanalys som teori och metod. s. 11-12   
68 Said, Orientalism.  
69 Said, Orientalism. 
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mångkulturella samhället, nomadism, bosättning och diaspora, arbetsfördelning och 

mänskliga rättigheter både i västerländska samhällen, likväl som i resten av världen.”
70

 

Brömsen menar även att det postkoloniala perspektivet handlar om en medvetenhet om att 

Sverige och ”svenskheten” som begrepp är en del av europeiska och eurocentriska diskursiva 

konstruktioner. Föreställningar om universalism, humanism och rationalitet har i sin tur 

bidragit till konstruktioner av ”koloniala stereotyper, rasismer och bilder av de Andra som 

främmande, olika och annorlunda”.
71

 Sociologen Masoud Kamali menar t.ex. att 

utbildningssystemet ”skapar och återskapar stereotyper om ”de andra”.
72

 Han nyttjar begrepp 

som ”andraism” och rasism. Kamali menar att Europa och Väst ser sig som ”vi” och gör sig 

till det överlägsna gentemot ”de”, alltså resten av världen, som är underlägsna. Kamali menar 

dock att diskrimineringar och utpekande av andra som ”andrafiering” inte alltid behöver vara 

avsiktliga handlingar. Skolan via läroböcker med hjälp av ”faktakunskaper” kan förmedla 

dolda värderingar på ett oavsiktligt sätt, menar han.
73

  Hur kan då den postkoloniala teorin 

erbjuda stöd till analys av läromedel i en svensk kontext? Brömsen skriver att den 

postkoloniala teorin kan ge stöd att analysera ”modernitet/kolonialitet, eurocentriska 

diskurser, diskurser om orientalism och occidentalism, positioneringar och konstruktioner av 

etnicitet, identitet, religion och synen på de Andra”.
74

  Den postkoloniala teorin är användbar i 

detta arbete då den problematiserar etnicitet. 

2.1.1 Edward Said  

En av de teoretiker som starkast påverkat den postkoloniala teorin är litteraturvetaren Edward 

Said som talar om begreppet ”den andre” och skillnaden mellan orientens och occidentens syn 

på varandra. När han publicerade sin banbrytande bok Orientalism, 1978 (på svenska 1993), 

förorsakade den en kritisk genomgång av, bland annat, läromedel och forskning. Orientalism 

betecknar det sätt på hur främst Mellanöstern framställts genom en orientalistisk diskurs i 

väst, i litterära framställningar, vetenskap och media.
75

 Enligt Said har den orientalistiska 

diskursen och den anti-islamiska polemiken som den innefattar uttryckts sedan medeltiden, 

                                                 

 

70   von Brömsen. Tolkningar, Förhandlingar och Tystnader – elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala 

rummet, s 31 
71 Ibid, s 35 
72 Kamali ”Skolböcker och kognitiv andrafiering.” 2006, s 47 
73 Kamali ”Skolböcker och kognitiv andrafiering.” 2006, s 47f 
74 von Brömsen. Tolkningar, Förhandlingar och Tystnader- elevers tal omreligion i det mångkulturella och postkoloniala 

rummet, s 36 
75 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält. Stockholm: Tankekraft, 2006, s 53 
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och den fortsätter att dominera bilden av muslimer och österlandet.
76

 Saids teori om 

orientalism behandlar centrala frågeställningar om makt och kunskap, framställningen av andra 

kulturer och samhällen med en annan historia, men också om texter och dessa texters förhållande 

till varandra liksom texterna och historiens förhållande. Saids postkoloniala studier fokuserar på 

fenomenet etnocentrism, d.v.s. att man utgår från det som inom en kultur eller ett land anses 

som det normala och används som måttstock i jämförelser med andra kulturer. De som inte 

följer normen anses som avvikande. De blir ”de Andra”.77 Han menar även att vi fortfarande 

använder gamla texter som bekräftar stereotypa bilder av orienten istället för att använda 

moderna skildringar.
78

  

 

Said har både försvarats och kritiserats sedan boken kom ut. Kritik har bland annat riktats mot 

att Said homogeniserar och kategoriserar väst på samma vis som Said anklagar väst för att 

homogenisera och kategorisera öst. En av de största kritikerna är den engelske forskaren 

Robert Irwin, författare till en rad böcker om islamisk konst och arabisk litteratur som menar 

att Saids bok är full av sakfel.
 79

  John McLeod lyfter i boken Beginning Postcolonialism fram 

framstående forskare och deras verk inom postkolonial teori.
80

 Han för även fram den kritik 

som riktats mot Saids Orientalism. Said kritiseras ofta för att inte problematisera enskilda 

tidsperioder, men även för att ignorera de kolonialiserades motstånd.
81

 Saids framställning av 

väst är ytterligare ett kritiserat område. Det handlar bland annat om att Said inte för fram de 

rörelser som motsatte sig kolonialism. McLeod menar dock att man inte bör underskatta Saids 

diskurs enbart på grund av kritiken som framförts utan att vi i stället ska se kritiken som en 

fortsättning och utveckling av den postkoloniala diskursen. Helt klart är att Said lade grunden 

för ett nytt teoretiskt perspektiv och en ny diskurs som kommit att betyda mycket för studier i 

och förståelse för religion och kultur. 

2.2 Interkulturalitet - teorier och begrepp 

Det interkulturella perspektivet är starkt påverkat av socialkonstruktivistisk och postkolonial 

teori. Begreppet interkulturell är komplext men det signalerar en process av 

gränsöverskridande, interaktion, ömsesidig påverkan som genomsyras av öppenhet och 

                                                 

 

76 Said, Orientalism, s 427 
77 Otterbeck, Jonas. Islam, muslimer och den svenska skolan, Studentlitteratur: Lund, 2000, s 1 
78 Said, Orientalism, s 300 
79 Irwin, Robert, For Lust of Knowing: The Orientalists and their Enemies, Allen Lane, 2006 
80 Mc Leod, John,  Beginning Postcolonialism,  Manchester University Press, 2000 
81 Ibid, s  47-48 



22 

 

tolerans i mötet, interaktionen och kommunikationen mellan olika etniska, språkliga och 

kulturella grupper.
82

 För att kunna uppnå ömsesidighet och respekt måste man förstå och 

arbeta med att motverka stereotyper, fördomar, diskriminering etc.
83

  Det interkulturella 

perspektivet strävar efter att belysa ett etnocentriskt tänkande och skapa nyanserade bilder av 

olika kulturella, däribland etniska, grupper. Perspektivet belyser behovet av att människor blir 

medvetna om sina egna kulturella tillhörigheter, att människors värderingarn och normer 

delvis är formade av kulturen.
84

 Med interkulturalitet menas i detta arbete ett förhållningssätt 

där en mångfald av perspektiv och grupper får utrymme och där stereotyper och etnocentrism 

bearbetas. Här nedan presenteras olika aspekter och nyckelbegrepp med koppling till det 

interkulturella (och därmed postkoloniala) teoriområdet med fokus på etnicitet. 

2.2.1 Etnicitet 

Ordet etnicitet går att härleda tillbaka till det grekiska ordet ethnos som betyder folk.
85

 

Etnicitet är ett relativt nytt begrepp som slog igenom i Sverige på 1960-talet och som har 

blivit allt mer aktuellt allt eftersom vår värld blir mer global och migration blir allt vanligare. 

Förståelsen av etnicitet har varierat beroende på historisk och social kontext.
86

 En av de 

främsta forskarna på området etnicitet är antropologen Thomas Hylland Eriksen.
87

 Enlig 

honom är etnicitet en socialt och kulturellt definierad företeelse vilket innebär att begreppet 

inte hänvisar till ”objektiva” kulturskillnader, utan till de socialt kommunicerade 

kulturskillnaderna. Sålunda är det främst hur gruppen själv väljer att identifiera sig som avgör 

en folkgrupps etnicitet. Etnicitet bygger ofta på olika klassificeringar. Dessa kan variera från 

grupp till grupp och från plats till plats.
88

 Via till exempel migration och kolonialisering har 

etniska kategorier formats på olika sätt. Etnicitet handlar således om att människor delas/r in i 

olika kollektiv eller gemenskaper, där människor identifierar sig med varandra utifrån språk, 

religion, kultur, livsstil, utseende, släktskap eller geografiskt ursprung och som definierar sig i 
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relation till andra etniska grupper.
89

 Även Runblom pekar på hur etnicitet handlar om 

identifikation, föreställning och konstruktion. ”Besläktad med termen etnicitet är identitet, och 

etnisk identitet kan vara en känsla och föreställning hos individer och kollektiv om 

samhörighet baserad på gemensam härstamning, historia, religion, ”ras” eller språk.”
90

 

Runblom konstaterar även att etniciteten är ”situationell” och ”relationell”, dvs. kan ta sig 

olika uttryck i olika situationer, vid olika tidpunkter och i olika sociala sammanhang, liksom 

att individen kan bära multipla identiteter.
91

 Vanligt när man diskuterar etnicitet är således att 

lyfta fram dualismen mellan ”vi” och ”de andra”.
92

 Begreppet handlar om att tillhöra en 

grupp, om en typ av klassificering av människor. I samband med detta lyfts även att etnicitet 

på så sätt ofta handlar om att bygga upp föreställningar inom sin egen kultur som anses 

normal jämfört med andra gruppers kultur.
93

 Etniska grupper är alltså baserade på skillnader 

och gränsdragningar. Flera forskare benämner detta en konstruerad eller föreställd 

gemenskap, ”imagined community”.
94

 Begreppet och teorin om “imagined community” 

lanserades av antropologen Benedict Anderson.
95

  Antropologen Fredrik Barth bygger, precis 

som Hylland Eriksen och Runblom sin syn på etnicitet utifrån Anderssons teori. Barth 

beskriver etnicitet som något konstruerat, en konstruerad gemenskap.
96

 Den konstruerade 

gemenskapen bygger på föreställningar om sig själv eller andra och att vissa kulturella särdrag 

hos gruppen betonas eller till och med överbetonas.
97

  

 

Etnicitet har både positiva och negativa bibetydelser.  Etnicitet kan uppfattas positivt när det 

gäller ett folks eller en (etnisk) grupps kamp för människovärde, frihet och mänskliga 

rättigheter, men det kan också få en negativ innebörd när det gäller en majoritetsbefolknings 

förtryck av avvikare och minoriteter, ett förtryck som kan ta sig uttryck i tvångsassimilering, 

diskriminering, etnisk rensning och t.o.m. folkmord.
98

 Etnicitet handlar sällan om majoritetens 

identitet eller förställda gemenskaper.
99

 Enligt postkolonial teori är etnicitet fortfarande 
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präglat av den koloniala och eurocentriska diskursen genom att det är ofta är ”de Andra” som 

har en etnicitet och inte människor i väst.
100

 Det är således sällan som föreställningar om vad 

det är att vara i majoritet eller svensk kopplas till etnicitet. Annan kritik över hur 

etnicitetsbegreppet används idag är hur begreppet riskerar att bli statiskt och inte förmår 

analysera nya gränsöverskridande identiteter.
101

 Vidare menar Gruber att etnicitet tenderar att 

reduceras till identitet och delad kultur där etniska grupper i hög grad förstås och analyseras 

som kulturellt olika sinsemellan, där interna skillnader i grupperna försummas och därigenom 

förstås etniska grupper som mer eller mindre kulturellt homogena.
102

 Hylland Eriksen påpekar 

även att etnicitetsbegreppet blivit en alltmer påtaglig aspekt av politik, identitet och socialt 

samspel, trots att kulturskillnader i många avseenden blir mindre på grund av 

moderniseringsprocesser.
103

  

 

Runblom lyfter i samband med diskussionen om etnicitet, speciellt kopplat till 

läroboksproduktion, vilket perspektiv som man bör utgå ifrån i beskrivningen av nationer, 

etniska grupper och minoriteter. Han använder sig här av de klassiska antropologiska etic- och 

emic perspektiven
104

, nämligen valet mellan ett utifrånperspektiv och ett inifrånperspektiv.  

Dessutom har vi problemet med hur man väljer att beteckna etniska grupper, som i möjligaste 

mån, enligt Runblom, bör vara identiska med gruppens egna benämningar. Här lyfter han 

fram exempel från USA och de namnbyten som ägt rum där i förhållande till den svarta 

befolkningen. ”Beteckningen negro ersattes med black som i sin tur ersattes med Afro-

American.”
105

 I vissa fall är det inte lätt att bestämma vad som är en acceptabel benämning på 

en folkgrupp. Runblom menar att det kan leda till anakronismer och ger exemplet lapp/same, 

svart/afroamerikan. Frågan om vem som utpekar en etnisk grupp och minoritet och vem som 

placerar individer i etniska kategorier är ytterst känslig enligt Runblom. Vidare bör man 

beakta vem som definierar vem. I Sverige betecknas samerna som ”nationell minoritet”, vilket 

samerna själva värjer sig mot.
106

 Etnicitet är helt klart ett komplext begrepp som idag används 

väldigt olika i olika situationer.  

                                                 

 

100 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria och Thörn, Håkan (red.). Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala 

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa: Falun, 1999, s 45 
101 von Brömssen, Tolkningar, Förhandlingar och Tystnader - elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala 
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102 Gruber, Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik, s 16 
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104 Hylland Eriksen, Små platser – stora frågor en introduktion till socialantropologi, s 38 
105 Runblom, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, s 5 
106Ibid, s 6, se även s 5 där Runblom diskuterar begreppet svensk. 
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2.2.2 Kultur 

Hur hänger då kultur och etnicitet ihop? Enligt Hylland Eriksen finns det inget enkelt samband 

mellan etnicitet och kultur. Han definierar kultur som; ”det levnadssätt och den världsbild som 

medlemmarna av en bestämd grupp har gemensamt, och som skiljer dem från andra 

grupper”.
107

 Men han menar samtidigt att denna definition är problematiskt eftersom kultur 

varken är statisk, avgränsad eller enhetlig, utan snarare föränderlig, flertydig och skiftande.
108

 

Idag definieras kultur ofta som allt det som människan har, gör och tänker, dvs. både 

materiella ting, beteendemönster och tänkande. Kulturbegreppet i den allmänna diskussionen 

reduceras vidare ofta till att enbart handla om etnicitet. Kultur handlar dock om mycket mer 

än etnicitet. Etnicitet är en av många kulturella kontexter vari en individ lever och verkar. 

Andra kulturella kontexter är t.ex. kön/genus, klass, sexualitet, ålder/generation, 

storstad/landsbygd, etc. Religionsvetarna Daniel Andersson och Åke Sander har en bred 

kulturdefinition då de menar att ett sätt är att se kultur som summan av människans 

verklighetsuppfattningar, ideologiska övertygelser och sociala normer och sedvänjor samt hur 

dessa är manifesterade i formella och informella institutioner. Dessa innefattar kultur, språk, 

religiösa föreställningar, föreställningar om relationer mellan individer (med olika religiösa 

bakgrunder, etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder och klass), äktenskaps-, socialisations-, 

kläd- och mattraditioner, konst, musik och normer.
109

 Kulturforskaren och författaren Jonas 

Stier menar att det finns olika kulturbeskrivningar; beteendemässiga beskrivningar (kultur är 

ett sätt att leva), funktionalistiska beskrivningar (kultur ses som ett socialt system), 

kognitivistiska beskrivningar (kultur handlar om tankemässiga processer) och symbolistiska 

beskrivningar (kultur ses som dynamiska system som tillhandahåller individer symboler, 

innebörder och meningar).
110

 Kultur är således, precis som etnicitet ett mycket komplext 

begrepp som kan definieras på en rad olika sätt och innefatta en rad olika dimensioner.  

2.2.3 Nation 

Hur hänger då etnicitet och nation ihop? Detta är ett komplicerat område eftersom media (och 

kanske läroböcker?) ofta blandar ihop nation och etnicitet.111 Flera forskare påpekar att 

etnicitet inte ska blandas ihop med nationalitet, religiös tillhörighet eller ras och förklarar att 

                                                 

 

107 Hylland Eriksen, Thomas, Kulturterrorismen - en uppgörelse med tanken om kulturell renhet, Nora: Nya Doxa, 1999, s 20 
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det inom en nation kan finnas flera olika etniska grupper, och en etnisk grupp kan rymma 

människor med väldigt olika bakgrund.
112

 Enligt Ernest Gellner, känd som en av de mest 

framstående förespråkarna för den moderna nationalitetsteorin, är nationalism en ideologi som 

hävdar att kulturella gränser ska sammanfalla med staternas gränser, dvs. att en bestämd kultur 

ska prägla stat och överhet.113 Definitionsmässigt är det lätt att skilja på etnicitet och nationalism 

enligt Hylland Eriksen. ”En nationalistisk ideologi kan definieras som en etnisk ideologi som på 

en etnisk grupps vägnar kräver en egen stat.”114 Men i verkligheten är det sällan så okomplicerat. 

Människor kan befinna sig i en gråzon mellan nation och etnisk kategori. Förhållandet mellan 

etnicitet och nation kan innebära att svensk kan vara en beteckning både på en nationalitet och 

på en etnicitet. Man kan vara en svensk same eller en svensk rom, vilket betyder att man har 

svensk nationalitet samtidigt som man har samisk eller romsk etnicitet. 

2.2.4 Mångkultur 

Hur hänger etnicitet och mångkultur ihop? Begreppet mångkultur är viktigt att belysa i detta 

arbete eftersom, som Runblom skriver: ”Frågor om etnicitet och etnisk tillhörighet leder 

[…]över till frågan om det mångkulturella samhällets karaktäristika”.
115

 Dessutom återfinns 

begreppet mångkultur både i läroplaner och i kursplaner som nyttjas i den svenska skolan idag 

när det refereras till den kulturella och etniska mångfalden i landet.
116

 Mångkultur är ett 

sociologiskt och kulturteoretiskt uttryck med flera betydelser. Mångkultur innebär att flera 

grupper finns representerade i ett samhälle, men inte att de nödvändigtvis har någon kontakt 

med varandra.
117

 Ljungberg uttrycker det som att mångkultur handlar om flera kulturer, 

religioner eller etniska grupper som samexisterar inom ett område. Således betecknar det 

beskrivande, deskriptiva begreppet mångkultur ett förhållande där flera etniska grupper med 

olika kulturella tillhörigheter medverkar inom samma politiska enhet. Mångkultur 

karakteriseras på så sätt av ”ett tillstånd, en situation, en position”.
118

 Som ett normativt 

begrepp utgår man från en ideologi där begreppet syftar på samma samhälle, men som ett 

normativt ideal. Här handlar det om hur det mångkulturella samhället ska se ut. Enligt 

Runblom handlar det om ”en höggradig acceptans för kulturella skillnader, likhet inför lagen, 
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positiva kulturmöten, möjlighet för grupper att utveckla kulturella särdrag”.
119

 Runblom 

menar att det mångkulturella samhället handlar om frågor som vilken roll invandrare har i det 

mångkulturella samhället, och hur man ser på förhållandet mellan majoritets- respektive 

minoritetsbefolkningar.
120

 Synonymer eller närliggande begrepp till mångkultur är "etnisk 

mångfald" och "kulturell pluralism". Mångkultur kopplas dessutom ofta ihop med begreppen 

etnicitet, migration och globalisering. Ibland talas det om det monokulturella synsättet kontra 

det mångkulturella synsättet. Runblom belyser detta genom att hävda att det kan bli en 

konflikt och svår balansgång mellan upprätthållandet av traditionella nationella värden och 

respekt för invandrade gruppers värderingar i samhällen som vill definiera sig som 

mångkulturella.
121

 Sammanfattningsvis kan mångkulturell ses som beskrivning för hur något 

är, ett tillstånd och interkulturell för hur något görs, en process. 

2.2.5 Stereotyper 

Hur är kvinnor, hinduer, romer, arbetare, studenter, homosexuella…? De generaliserande svar 

vi ofta ger är uttryck för stereotyper. De stereotyper som skapas bygger allt som oftast på yttre 

attribut och en rad förmodade egenskaper.
122

 Hylland Eriksen förklarar stereotyper som 

”förenklade beskrivningar av konventionellt antagna kulturdrag hos kategorier av 

människor.”
123

 Problemet med stereotyper är, hävdar Hylland Eriksen att ”de förbiser 

individuell variation inom respektive kategori”,
124

 och bidrar ofta till att vidmakthålla 

fördomar och negativa attityder. Stereotyper har ofta sociala funktioner, de skapar ordning 

genom att kategorisera människor.
125

 Världen blir lättare att begripa med hjälp av stereotyper, 

de stärker gruppgemenskapen, bidrar till social ordning genom att erbjuda ett enkelt schema 

över typer av människor och de ger oss ett givet rollmönster. 

 

Hur hänger då etnicitet och stereotyper ihop? Etniska stereotyper innefattar föreställningar om 

utmärkande egenskaper hos en etnisk grupp, vilka framställs i grovt förenklade, 

generaliserande, ofta negativa eller nedvärderande termer. Etniska stereotyper, precis som 

andra stereotyper, bygger ofta på fördomar och är också ofta moraliskt fördömande enligt 
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Hylland Eriksen.
126

 Hylland Eriksen ger exempel som ”negrer är lata” och ”lita aldrig på en 

arab”.
127

 Dessa etniska stereotyper omnämns ofta i relation till rasism och diskriminering. 

Men etniska stereotyper kan även vara positiva, såsom romantiserade uppfattningar i 

västvärlden om s.k. primitiva folk. I fleretniska samhällen finns ofta även stereotyper om den 

egna gruppen och de är ofta positiva menar Hylland Eriksen. Konsekvenserna av 

stereotypisering är att våra bilder och uppfattningar om andra blir onyanserade och 

verklighetsfrämmande samt att vissa individer och grupper kan ses som onormala och därför 

blir diskriminerade. De kan också användas politiskt för att rättfärdiga olika privilegiesystem. 

Att bli medveten om stereotyper är ytterst viktigt enligt interkulturellt och postkolonialt 

perspektiv. 

2.2.6 Etnocentrism 

Medvetenhet om etnocentriska förhållningssätt anses också som en viktig del i det 

interkulturella och postkoloniala perspektivet. Enligt sociologen Anthony Giddens handlar 

etnocentrism om att människan bedömer eller tolkar andra kulturer med utgångspunkt i 

premisser och värdesystem formade i det egna kultursystemet.
128

 Den egna kulturen utgör en 

norm, det innebär att den egna gruppen uppfattas som alltings centrum och måttstock, man 

betraktar världen utifrån sin egen position och plats.
 
 I ett samhälle blir ofta majoritetskulturen 

den kultur som utgör normen för det naturliga.
129

 Kulturen vidmaktshålls av majoriteten och 

är en referensram vid bedömningen av andra kulturer.
130

 Etnocentrism innebär ofta en 

överlägsen attityd, en misstänksamhet, ett förringande och nervärdering gentemot vad som 

uppfattas som annorlunda, av andra kulturer än den egna. Dessutom ingår ofta även en 

försköning av den egna kulturen.
131

 Alla grupper och kulturer har etnocentriska inslag på så 

sätt att de betraktar resten av omvärlden utifrån en egen position. Etnocentrism kan vara en 

del i upprätthållandet av exempelvis främlingsfientlighet och rasism. Läroboksstudier har 

visat att läroböckernas innehåll har förmedlat ett etnocentriskt perspektiv. Detta har lett till att 

elever genom läroböckerna har fått en ensidig världsuppfattning vilket har påverkat deras 

lärande på ett negativt sätt. Enligt Giddens måste en kultur studeras i termer av sina egna 
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innebörder och värderingar.
132

  Etnocentrism som utgår från ett europeiskt perspektiv 

benämns ofta eurocentrism. Eurocentrism innebär således att icke-europeiska samhällen 

tolkas från ett europeiskt eller västerländskt perspektiv. Lorentz och Bergstedt som skriver om 

den mångkulturella skolan och interkulturella perspektiv ställer sig frågan ”Ett ensidigt 

etnocentriskt perspektiv i dagens läroböcker, såsom det såg ut så sent som i början av 1980-

talet, har väl övergivits för gott?”.
133

 Flera forskare menar dock att Sveriges 

utbildningssystem, där även läroböcker bör kunna tolkas in, har ett etnocentriskt, 

eurocentriskt och exkluderande innehåll, vilket i sig medför en strukturell diskriminering, där 

svenskheten är utgångspunkt, norm och mål för undervisningen.
134 

Frågan är om detta även 

gäller läroböcker i Religionskunskap skapade för Gy 11?  

2.2.7 Teorins påverkan på studien 

Hur kan då de postkoloniala och interkulturella perspektiven bidra till att uppnå detta arbetes 

syfte? Studiens syfte är att undersöka hur etnicitet samt närliggande begrepp beskrivs och 

används i de undersökta läroböckerna så ett postkolonialt och interkulturellt perspektiv torde 

lämpa sig väl som analysverktyg för denna undersökning. Orsaken till denna slutsats är att 

dessa teorier syftar till att fokusera på just relationer mellan kulturer, ofta med fokus på 

etnicitet samtidigt som de strävar efter att utmana den traditionella, normativa och 

monokulturella diskursen. Resultatet tolkas sålunda utifrån en postkolonial och interkulturell 

tolkningsram med dess centrala begrepp etnicitet, kultur, nation, mångkultur, etnocentrism 

och stereotyper.   

3 Resultat 

I denna del presenteras de delar av läroböckernas innehåll som på något sätt kan kopplas till 

etnicitetsperspektivet. Innehållet presenteras i varje bok för sig och även utifrån de frågor som 

finns i frågeschemat. Dessa delar analyseras med hjälp av den presenterade metoden och 

teoribildningen. Läroböckernas framställning av etnicitet sammanförs, diskuteras och jämförs 

till slut i diskussionsdelen.  
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3.1 Boken Söka svar  – innehåll och analys 

Boken Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 (hädanefter kallad Söka svar) av Leif 

Eriksson och Malin Mattson Flennegård riktar sig till både Religionskunskap 1 och 

Religionskunskap 2. Bokens huvudförfattare, Malin Mattson Flennegård, presenteras på 

baksidan med att hon är gymnasielärare i religionskunskap. Här nedan kommer nu en 

presentation och analys av innehållet utifrån de presenterade begreppen, frågorna och 

teoriperspektiven. 

3.1.1 Etnicitet 

I boken Söka svar behandlas etnicitet ur en rad olika perspektiv. Läsaren möts av etnicitet i 

vid bemärkelse redan i innehållsförteckningen och i registret hittar läsaren flera nyckelord 

som kan härröras till etnicitetsområdet.
135

 Explicit möter läsaren begreppet etnicitet första 

gången i ett kapitel som heter ”Religion möter individ och samhälle”. Underrubriken är 

identitet, vilket är nära förknippat med etnicitet. Här förklaras att identitet kan kopplas till 

kategorierna kön, socioekonomisk bakgrund, sexualitet, religion, eventuell 

funktionsnedsättning och etnicitet. Etnicitet förklaras på följande sätt: ”När man beskriver att 

människan identifierar sig och känner gemenskap med en etnisk grupp så talar man ofta om 

etnicitet.”
136

 Författarna förklarar att begreppet är komplext och att det ofta kan kopplas till en 

specifik kultur, ett språk, ibland en nation eller landområde. De exempel som räknas upp är 

same, kurd och rom. Begreppet etnicitet används även då författarna lyfter etnisk rensning och 

används i kapitlet om Judendomen, samt i diskussionen om majoritet, minoritet och 

mångkultur. 

 

I etikkapitlet under övningar finns tre texter om människovärde för eleverna att läsa. Den 

första är en artikel av Lena Sundström som handlar om Israel/Palestina. Hon skriver i denna 

text om att varje människas identitet inte avgörs av om man är jude, amerikan, svensk eller 

tysk, utan hur vi väljer att agera mot varandra. I en uppgiftsdel ombeds läsaren att tolka 

våldsdåd som massakern på Utöya i Norge och skolskjutningen i Colomine High School i 

USA. Eleven får även träna sig i texttolkning, exempelvis Manus lag från Indien. Här lyfter 
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författarna att bilder och symboler kan ha ett innehåll som kan upplevas som t.ex. etniskt 

laddat.  Identitet behandlas i ett eget delkapitel där man förklarar att varje människa har en 

identitet, ofta formade av faktorerna kön, socioekonomisk bakgrund, sexualitet, 

religionstillhörighet och kultur. Identiteten präglas inte bara av en kultur utan av olika 

kulturer, vilket gör identiteten mångfasetterad och kopplad till etnicitet.  

3.1.2 Etnicitet – analys 

I boken framträder en medvetenhet om etnicitetsbegreppets komplexitet som, trots det 

begränsade utrymmet, författarna ändå försöker förmedla. Fler exempel på etniska grupper, 

exempelvis svensk som exempel på etnisk grupp, hade möjligen ytterligare visat på 

komplexiteten och problematiserat begreppet utifrån nation och etnicitet. I stort finns en 

medvetenhet om essentialiseringens risker och etnicitet och identitet diskuteras utifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Etnicitetsbegreppet nyttjas i flera valda texter, bland annat för 

att kontrastera det universellt mänskliga gentemot det specifikt kulturella, men även för att få 

eleverna att se och dra paralleller mellan olika händelser, som kan motverka att extremism 

kopplas till en enda etnisk, nationell eller religiös gruppering. Valet av texter visar på ett 

försök till nyansering och uppluckring av förenklade sätt att tänka kring kulturella grupper 

och identitet som ligger i linje med interkulturell teori, vilket även det kritiska 

förhållningssättet som eleven tränas i via texttolkningsuppgiften gör. Identitet problematiseras 

genom att man lyfter frågor om majoritet, minoritet och mångkultur och genom att man visar 

en medvetenhet om intersektionalitetens olika perspektiv på identiteten. Identitet kopplas till 

flera olika faktorer och skrivs i plural vilket visar på ett nyanserat och interkulturellt synsätt 

på identitet. 

3.1.3 Etniska grupper 

Läsaren möter en rad olika etniska och nationella grupper/nationer i boken. Belgien, Holland 

och Schweiz nämns i delen som belyser aktiv dödshjälp. Kenya nämns i samband med en 

läkare som hjälper ett undernärt barn i Afrika. Australiens urbefolkning, nämns då man 

behandlar heliga rum och platser. Svenskar presenteras under kapitlet om etik. Japaner möter 

läsaren då man beskriver heliga platser, detta i form av en bild och bildtext. I kapitlet om 

nyandlighet möter läsaren etniska grupper som indianer, den sibiriska folkgruppen tunguserna 

samt de indiska, japanska och kinesiska kulturerna. Amerikaner nämns i samma kapitel i 

samband med presentation av mormonkyrkan samt i samband med presentation av 

Scientologikyrkan. Iran och Israel möter läsaren via Bahai. Sydkorea möter läsaren via en bild 
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och bildtext som berör sekten Moonrörelsen. I kapitlet om normativ etik lyfts Argentina fram 

som ett exempel på både förtryck och kampen mot förtryck och för mänskliga rättigheter. I 

samma kapitel beskrivs även nazismen. De etniska grupper som nämns i samband med 

Förintelsen är judarna, romerna, men även andra grupper nämns, som homosexuella, fysiskt 

och psykiskt funktionsnedsatta samt Jehovas vittnen. Man förklarar även att Förintelsen är ett 

begrepp som används av judar om mordet på judarna. Ordet som används om förintelsen på 

romani nämns också, porrajmos.  

 

I de olika kapitlen om de stora världsreligionerna presenteras olika etniska grupper i 

förhållande till de beskrivna religionerna. I kapitlet om Buddhism t.ex. beskrivs buddhism 

genom flera bilder och bildtexter. Bilderna visar på en japansk buddhastaty, kinesiska 

buddhister som tänder offerrökelse, Tibets andlige ledare, en stupa i Burma, thailändska 

munkar i Sverige men även en västerländsk buddhist. I kapitlet om Judendom visas bilder på 

synagogan i Stockholm, en israelisk pojke på västbanken, de judiska kvarteren i polska 

Krakow och bön vid västra muren i Jerusalem. I kapitlet om kristendom visas bland annat 

bilder på den koptiska kyrkans nattvard, på protestantiska kyrkans förgrundsgestalt Luther, på 

Moder Theresa, på en diakonissa i Sverige, kristna mayaindianer i Guatemala, nordirländska 

katolska flickor samt påskfirande i en serbisk ortodox kyrka i Göteborg. I kapitlet om islam 

visas bilder och bildtexter som berör muslimer i syostasien, främst Indonesien, en bild på 

några Malmöflickor som firar id al-fitr och en dansande dervish. Här finns även en bild på 

Koranen och en bild på den utsmyckade insidan av en moské, där en kvinna iklädd svart 

traditionell klädedräkt ses sittande på golvet samt en bild på Kaban. Författarna belyser även 

de nationella minoriteterna: samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar och 

författarna förklarar att de är en del av det svenska kulturarvet utifrån att de har funnits i 

Sverige under en lång tid. Författarna berättar att det finns lagar och regler som säkerställer 

dessa gruppers rättigheter. Exempel som lyfts fram är språk, men även att samerna har fått 

status som urfolk av FN, vilket ger dem särskilda rättigheter. Samerna ges en sidas utrymme. 

Stycket börjar med en bild av två unga, modernt klädda kvinnor som håller på med rennäring. 

Bildtexten menar att rennäringen alltid varit viktig för samerna och den samiska kulturen. 

Texten tar upp frågan om samernas utsatthet i historien, kyrkans roll i diskrimineringen men 

även hur försoningsprocesen har påbörjats.  

 

I de olika kapitlen om de stora världsreligionerna finns ett underkapitel med titeln Hinduer i 

Sverige, Buddhister i Sverige, Judar i Sverige o.s.v. Här lyfts att varje religiös grupp har 
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medlemmar som kommer från olika delar av världen, har olika ursprung och att de finns 

utspridda på olika platser i Sverige. Oftast använder författarna begrepp som svenska judar, 

svenska hinduer, svenska muslimer då dessa grupper beskrivs. I beskrivningen av kristna i 

Sverige betonas mångfalden av kyrkor och författarna avslutar med att betona samlevnad i 

motsats till konflikt. I beskrivningen av muslimer i Sverige beskrivs problemet med att 

definiera vem som är muslim. Är det de som utövar religiösa ritualer, de som har ett 

muslimskt namn eller är det de som har en etnisk bakgrund som kan kopplas till islam?  

3.1.4 Etniska grupper – analys  

Författarna har försökt att inkludera många olika kulturella grupper i sin bok, både i bilder 

och i text, oftast med tydlig referens till kulturell tillhörighet, vilket tyder på en medvetenhet 

om problemet med icke omnämnande. Här finns ett försök att inkludera ett 

mångfaldsperspektiv, ett försök till differentiering och nyansering och ett försök att visa på 

den etniska mångfalden i förhållande till flera av de presenterade religionerna. Ibland 

framträder en förenklad bild av vissa grupper. Det vore t.ex. intressant att någon gång få möta 

Aboriginer som lever och verkar i det moderna Australien av idag och frågan är hur många 

amerikaner som definierar sig som scientologer eller mormoner. Vissa begrepp skulle behöva 

definieras för att förstås på rätt sätt. Ett exempel är det vida begreppet amerikan, som skulle 

behöva definieras och problematiseras, liksom ordet västerlänning/västerländsk som nyttjas 

då man pratar om en ”västerländsk buddhist”.
137

 I kapitlet om nyandlighet lyfts flera kulturer 

fram som inte direkt kan sägas representera nyandliga riktningar, kanske hade en annan rubrik 

gjort innehållet tydligare. I kapitlet om islam hade framställningen blivit mer nyanserad om 

bilder och exempel på islam i Afrika, forna Sovjetunionen och Amerika liksom bilder som 

differentierar sunniislam och shiaislam hade inkluderats. I text berörs dock detta, men inte i 

bild. Då de inhemska minoriteterna beskrivs som en del av det svenska kulturarvet hade det 

varit önskvärt att inte bara koppla till minoriteternas existens i tid utan även visat på dessa 

gruppers bidrag till det svenska kulturarvet för att bekräfta detta. Då samernas rättigheter som 

grupp beskrivs hade det varit intressant och belysande med en diskussion om gruppers 

rättigheter kontra individens rättigheter. Bilden av samer är dock något nyanserad på så sätt 

att den bryter med många traditionella sätt att beskriva samerna, då läsaren här får möta två 
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unga, moderna kvinnor, dock sysslandes med rennäring. I dag är det bara runt tio procent av 

samerna som jobbar med rennäring.
138

 

 

I de delkapitel som behandlar de olika religiösa grupperna i Sverige finns genomgående ett 

försök till nyansering där mångfalden betonas. Här finns även exempel på hur författarna 

lyfter fram det föränderliga och dynamiska i religioner och kulturer, vilket tyder på ett 

konstruktivistiskt synsätt. Riter, t.ex. ”anpassas, förändras eller väljs bort” 
139

 av hinduer i 

Sverige. Här märks även ett inkluderande perspektiv i sättet att skriva som när författarna 

nyttjar uttrycket ”svenska hinduer”
140

 eller ”svenska judar”
141

 till skillnad mot uttrycket 

hinduer/judar i Sverige som får en mer exkluderande innebörd. Muslimsk identitet 

problematiseras och visar på så sätt på ett konstruktivistiskt synsätt på identitet. 

3.1.5 Kultur 

Det till etnicitet närbesläktade begreppet kultur lyfts fram och problematiseras i flera kapitel i 

boken. I kapitlet ”Religion möter individ och samhälle” utreds hur de båda begreppen kultur 

och religion hänger ihop, eftersom de ofta används i anslutning till varandra. Kultur, menar 

författarna, handlar om att människor odlar, skapar och formar något som är viktigt för deras 

liv. Kulturella värderingar och normer beskrivs som både omedvetna och medvetna. Den sista 

frågan i denna del medvetandegör elevens egen kultur: ”Vilka tankar, värderingar och 

beteenden hos dig själv tror du har formats av kultur?”
142

 Nästa underrubrik handlar om kultur 

och identitet.
 

 Här förklarar författarna sambandet mellan kultur och identitet och 

problematiserar detta genom att visa på att kultur inte bara handlar om ett lands traditioner 

och sedvanor. Kultur handlar även om olika kulturella delnivåer, som social bakgrund, 

utbildning, bostadsort, ekonomi, politisk ståndpunkt, yrke, fritidsintressen, religion, musikstil, 

familj och vänner vilka alla representerar olika kulturer. Kulturens funktion lyfts också. 

Kulturen ger trygghet, igenkänning, gemenskap och ramar, ”en känsla av att vara ett ’vi’, 

vilket gör det enklare att känna sig trygg i sin identitet.”
143

 För att belysa frågan om kulturell 

identitet och dess komplexitet lyfter författarna fram en text av Pierre Durani som berättar om 
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sina olika identiteter
144

, men även i beskrivningen av judendomen och judarnas identitet 

kopplat till historia och religion behandlas detta område. Ett textexempel som används för att 

belysa olika judiska världar är Nina Solomins bok ”ok, amen”.
145

 

 

I ett delkapitel lyfts frågan om religion och kultur och vad som är vad. Författarna förklarar att 

det ofta är en växelverkan mellan de två. För att ändå försöka definiera och visa på skillnaden 

menar de att kultur ofta handlar om något som är mer specifikt knutet till ett område, ett språk 

och en folkgrupp, medan religion överskrider sådana gränser. Författarna exemplifierar med 

att julfirandet ser olika ut i Sverige och Etiopien beroende på kulturellt inflytande. En och 

samma religion kan alltså se olika ut beroende på i vilket kulturellt sammanhang den 

utvecklats. För att exemplifiera och nyansera kulturbegreppet använder författarna ett svårt 

och känsligt ämne – kvinnosyn och våld. De lyfter fram att män som slår kvinnor är av alla 

nationaliteter, både religiösa och icke-religiösa, från olika socioekonomisk bakgrund och både 

högutbildade som lågutbildade. Hedersrelaterat våld och förtryck menar författarna inte har 

med en specifik religion eller kultur att göra, även om det kan kläs i specifikt kulturella eller 

religiösa termer.  

3.1.6 Kultur – analys 

I behandlingen av kulturbegreppet framställs kultur utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Författarna lyfter kulturens och religionens dynamiska, icke-statiska sida genom 

att visa hur kulturtraditioner och religiösa traditioner alltid förändras i takt med att samhället 

förändras, vilket åter igen visar på ett konstruktivistiskt perspektiv och nyanserat angreppssett.  

Olika kulturdefinitioner nämns, som det estetiska och det antropologiska.  Författarna för en 

fördjupad diskussion om kulturbegreppet, liksom om kultur och identitet, som 

problematiseras genom att boken visar på att kultur inte bara handlar om ett lands traditioner 

och sedvanor. Identitet kopplat till kultur problematiseras här genom de texter man valt ut, 

texter som visar på den kulturella identitetens komplexitet och som belyser frågan ur ett 

inifrånperspektiv. Begreppet identitet i singular kopplas vidare till begreppet kultur i plural 

(kulturer), vilket också visar på försök till att nyansera och problematisera kulturbegreppet 

och identitet. Även religion och kultur problematiseras. Dessa olika perspektiv ger en 

nyanserad bild av kulturbegreppet så att det kan fungera som ett verktyg i det mångkulturella 
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samhället, vilket ämnet Religion och kursen Religionskunskap syftar till. Övningarna 

medvetandegör även elevens egen kultur, vilket kan leda till en förståelse för att kultur och 

etnicitet är något allmänmänskligt, inte något som bara ”de andra” har. Detta ligger i linje 

med det interkulturella perspektivet som lyfter den dubbla processen, att både lära känna sin 

egen kultur och den andres. Här ser vi alltså både beteendemässiga beskrivningar, 

funktionalistiska beskrivningar, kognitivistiska beskrivningar och symbolistiska beskrivningar 

av kulturbegreppet. Kulturbegreppet nyanseras och problematiseras i förhållande till ett svårt 

och känsligt ämne – kvinnosyn och våld. Här försöker författarna att lyfta ett ämne som är 

viktigt men även mycket svårt att hantera på rätt sätt så att vissa elever inte ska uppleva sig 

utpekade. De är dock noga med att påpeka att detta inte har med en specifik religion eller 

kultur att göra.  

3.1.7 Stereotyper 

Boken Söka svar innehåller exempel på stereotypiska framställningar men det finns en hög 

medvetenhet om problemet med stereotyper, som framträder på flera håll i boken. Här följer 

några exempel. Även om författarna inte nyttjar begreppet stereotyper så lyfter de detta 

område i samband med att de diskuterar antisemistim och hur denna har funnits i form av 

skämtteckningar och en allmän syn på judar som farliga, opålitliga och giriga. Författarna 

försöker nyansera det sociala fenomenet sekularisering genom att visa att denna tendens är 

vanlig i alla samhällen där modernisering, demokratisering och individualisering ägt rum. De 

exemplifierar med muslimer i Turkiet, som kan vara lika sekulariserade som många kristna i 

Sverige, med hinduer i högteknologiska städer i Indien, samt med att många judar firar de 

judiska högtiderna för att det är en tradition mer än en religiös handling. Boken försöker att 

undvika stereotyper när texten behandlar vad en människa är. En bild visar hur två familjer 

vandrar på en strand. Bildtexten lyder: ”Två familjer ur den indiska medelklassen.”
146

 Här 

förklarar författarna att man kan vara rik och lågkastig, fattig och högkastig. Ett annat 

exempel på hur författarna försöker möta stereotypa föreställningar, i detta fall av hinduiska 

kvinnor är att belysa detta genom ideal/teori kontra verklighet/praktik, där hinduiska 

moraliska grundtankar och lagar ger kvinnor rättigheter som inte alltid efterlevs i praktiken, i 

det verkliga livet. I kapitlet om islam försöker författarna bemöta stereotypa bilder av islam 

genom att bland annat be eleven läsa ett antal suror med koppling till kvinnan och sedan tolka 
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dessa samt att läsa texten ”Rätten att bära slöja” för att sedan reflektera över några frågor.
147

 

Likaså lyfter boken frågan om jihad och dess innebörd, eller innebörder. Den lyfter även 

sufismen med hjälp av kända sufier som Rumi och ibn-Arabi.
148

.  

 

Trots många exempel på hur stereotyper motverkas så finns det några exempel på hur text och 

bild ändå leder till att befästa olika stereotypa bilder i Söka svar. Varanasi, en helig stad vid 

floden Ganges, beskrivs i ett stycke under rubriken ”Varanasi – floden där alla hinduer vill 

sluta sina liv”.
149

 De två sista meningarna lyder: ”Det är inte ovanligt att i de indiska 

dagstidningarna se reklam som uppmanar människor att åka till Varanasi för att just dö där. 

Ingen hindu höjer på ögonbrynen över detta.” Aboriginerna, Australiens urbefolkning, möter 

läsaren i en traditionell kontext; heliga rum och platser. Denna grupp får representera 

naturfolks förhållande till heliga platser. Att majoriteten av Aboriginerna inte lever i bushen 

längre återspeglas inte i texten. I kapitel tre som handlar om etik möter läsaren en bild av en 

stor hand som sträcks ut mot en liten hand. Bildtexten förklarar att det handlar om ett barn 

som lider av undernäring i ett flyktingläger på Afrikas horn. En Kenyansk läkare tar hand om 

barnet enligt bildtexten. Vilken bild ges återigen av Afrika och varför måste läkarens 

nationella tillhörighet nämnas? Svenskar presenteras under kapitlet om etik. Här skriver 

författarna att: ”Viljan att skänka pengar till organisationer som hjälper behövande finns djupt 

rotad hos den svenska befolkningen.”
150

 Vidare beskrivs hur mycket som skänks och att 

”majoriteten av svenskarna inte är troende samt att det inte är den religiöst grundade 

människosynen som ligger bakom det etiska ställningsstagandet, utan en allmänmänsklig vilja 

att hjälpa andra människor.”
 151

 Här väcks många frågor om kulturella definitioner och etik 

kopplat till religion. En av bilderna i boken visar en romsk flicka i dräkt och smycken som 

möjligen kan tolkas som traditionella. Flickan dansar på den internationella romerdagen. 

Bildtexten lyder: ”Romer är en folkgrupp som har drabbats hårt av omvärldens fördomar och 

genom historien ofta har fått sitt människovärde kränkt. I Sverige har Romer funnits i mer än 

500 år.”
152

 Bildtexten förklarar den dansande flickan och menar att: ”Romernas flagga hissas 

och man sjunger nationalsången Gelem (jag har vandrat) på det egna språket.”  Bekräftar eller 

omkullkastar detta den stereotypa bilden av romer? 
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3.1.8 Stereotyper – analys 

Ett tydligt drag i boken är ett försök till nyansering av etniska stereotyper. Detta försök görs 

bland annat genom att exemplifiera bokens innehåll med flera olika kulturella grupper, både i 

bild och i text. Ytterligare ett exempel på hur författarna undviker stereotyper är att försöka 

nyansera och differentiera framställningen. Den hinduska familjen nyanseras genom att visa 

på att den kan vara rik och lågkastig, fattig och högkastig. Bilden av hinduiska kvinnor 

nyanseras genom att peka på ideal och praktik. Bokens behandling av både islam och 

judendomen som nämnts ovan tyder likaså på en medvetenhet om stereotyper och en vilja att 

aktivt bemöta dessa, gärna från ett emiskt(inifrån) perspektiv med hjälp av människors egna 

berättelser, tolkningar och genom nyansering och differentiering. Flera bilder ifrågasätter och 

omkullkastar stereotypa bilder och föreställningar och nyanserar den traditionellt stereotypa 

bilden. 

 

Trots den goda intentionen att motverka enkla föreställningar så finns det några exempel på 

hur innehåll och sätt att skriva ändå leder till att befästa olika stereotypa bilder. I 

beskrivningen av hur hinduer vill dö vid Varanasi kunde författarna ha nyanserat 

framställningen något, även om det är sannolikt att många hinduer inte alls skulle höja på 

ögonbrynen. Man kan undra om det verkligen är så att verkligen alla hinduer vill dö där. Och 

höjer verkligen ingen hindu på ögonen? Ur ett interkulturellt och postkolonialt perspektiv blir 

det intressant och viktigt att ställa frågan varför det är intressant att beskriva den Kenyanske 

läkarens nationella tillhörighet? Vilket syfte fyller det? Handlar det här om ett 

essentialiserande av den andres identitet? Kanske är detta en övertolkning, men att bilden och 

texten bekräftar många av de stereotypa bilder av Afrika som redan finns i samhället är dock 

tydligt. Hela formuleringen kring svenskars givmildhet till hjälpbehövande är problematisk 

utifrån ett postkolonialt perspektiv. För det första, vem är svensk? Hur definieras den svenska 

befolkningen? Detta diskuteras inte. Detta blir ännu mer problematiskt då man senare menar 

att majoriteten av svenskarna inte är troende och att viljan och godheten är frånskild det 

religiösa. Hur ska begreppen troende och religion tolkas här? Vid en kritisk närläsning kan 

detta tolkas som att de troende och de religiösa i Sverige inte räknas som svenskar. Om något 

är djupt rotat, hur tolkas det i tid? Vad betyder detta i förhållande till de personer som nyligen 

migrerat till Sverige? Att något är djupt rotat i en befolkning är ett tydligt exempel på ett 

essentialistiskt synsätt på kultur/etnicitet, som går helt emot det interkulturella och 

socialkonstruktivistiska synsättet. I behandlingen av romer har de traditionellt vanliga 

karaktäristiska symbolerna plockats fram. Vi ser flaggan, traditionell dräkt och läser om 
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språket, nationalsången och fördomar. Det är en vanlig, ganska stereotypisk bild av den 

etniska gruppen romer som här visas. Här hade man kunnat välja en mindre exotiserande bild, 

en bild på romer iförda vardagliga kläder, som ett sätt att omkullkasta stereotypa bilder.  

3.1.9 Etnocentrism 

Att en lärobok skulle vara helt fri från etnocentrism torde vara en omöjlighet. Även Söka svar 

rymmer några exempel på etnocentriska inslag men har överlag en tydlig intention att undvika 

och att förklara detta fenomen. Här följer några exempel som har etnocentriska tendenser och 

sedan några exempel som är klart icke-etnocentriska. Vid beskrivningen av identitet och 

kultur försöker författarna att lyfta fram och belysa kulturens funktion med en bild.  Bilden 

som valts för att belysa detta ämne är dock illa vald utifrån ett interkulturellt perspektiv.
153

 

Här ses två flickor gå på en strand, i klädda baddräkt och handduk.  De är ljusa i hyn och ser 

ut att vara på semester. Längst ut i kanten av bilden, säkert fyra, fem meter från flickorna syns 

ytterligare en flicka som däremot har heltäckande klänning och lång slöja. Hon står i skuggan, 

med ryggen vänd mot betraktaren, och de två andra flickorna går i solen. Visserligen 

skymmer flickornas långa hår deras ansikten, men det är ändå möjligt att bilda sig en viss 

uppfattning om dem eftersom de är fotograferade från sidan. De två flickorna är aktiva, de 

går, den tredje är passiv och avvaktande. Bildtexten lyder: ”Flickor på en strand i Zanzibars 

kvällssol. Så lika och samtidigt så olika. Mötet mellan kulturer ger upphov till nya 

erfarenheter och förändrade synsätt.”  Bilden och bildtexten sammanfaller inte. 

  

På flera ställen i boken nyttjas begreppet västerlänning. I kapitlet om New Age lyfter 

författarna på flera ställen frågan om den stressade västerlänningen. I kapitlet om buddhism 

berör författarna frågan om västvärldens idealbuddhism kontra traditionell buddhism. I en 

elevfråga undrar författarna vad det kan bero på att västvärlden har en bild av buddhismen 

som skiljer sig så mycket från den traditionella. Här nyttjas två begrepp som indikerar ett 

motsatsförhållande; västvärlden kontra tradition. Ytterligare en fråga lyder. ”Hur kan man 

tolka västerlänningars intresse för buddhism? Vad säger detta intresse om vårt förhållande till 

vår egen kultur och religion?”
154

 I kapitlet om etik diskuteras normer. Dikotomin normal – 

onormal lyfts fram. Författarna skriver: ”Det 'onormala' har i vårt västerländska samhälle 

oftast fått representeras av: funktionsnedsättning, annan sexuell läggning än det 
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heterosexuella och annan etnicitet.”.
155

 Vem syftar vår på, vem är västerlänning? I 

introduktionen till kristendomen har författarna valt att beskriva en gudstjänst från Bombay. I 

den efterföljande frågan ombeds eleven att fundera över vad som är likt respektive olikt med 

den beskrivna gudstjänsten i förhållande till de gudstjänster denne varit med om. Är det 

självklart att alla elever varit med om en gudstjänst? 

 

Författarna behandlar, trots exemplen ovan etnocentrism på ett ingående och insatt sätt. 

Etnocentrism diskuteras under rubriken ”Egen kultur – andra kulturer”.  Här förklaras vad 

etnocentrism är, vad dess konsekvenser kan bli – exempelvis fokus på skillnader istället för 

likhet, att grupper ställs mot andra grupper, misstänksamhet, hat, främlingsrädsla och rasism. 

Hatbrott förklaras bero på bristande respekt för de mänskliga rättigheterna, både den enskilde 

individens och gruppens. Utlösande faktorer kan vara etnisk bakgrund, religion, sexuell 

läggning eller könsöverskridande identitet. Motiven kan vara rasistiska, främlingsfientliga och 

antireligiösa, t.ex. islamofobi och antisemitism. I kapitlet om etik som behandlar nazismen, 

beskrivs hur tankar om ”vi och dem”, ”den andre” kan förklara mänsklighetens grymhet.  

Vidare förklaras att det” i många konflikter mellan människor (är) just tanken om den egna 

gruppens, det egna folkets förträfflighet och den andra gruppens uselhet som ger näring och 

grogrund för våld, kränkningar och dödande”.
156

 Ordet rasism lyfts fram och diskuteras. När 

islam introduceras beskrivs en bönestund i en svensk kontext. Den före detta pingstkyrkan har 

blivit moské där muslimer med olika ursprung samlas; Mellanöstern, Afrika, Europa och 

Sydostasien.
157

 Författarna förklarar vidare: ”Muslimer är en religiös grupp medan araber är 

ett folkslag, en etnisk grupp.”
158

 Att vara muslim har inget med etniskt ursprung att göra då en 

muslim kan ha vilken nationalitet som helst. Muslimskt livsmönster och trosföreställningar 

står över alla nationsgränser. I ett speciellt delkapitel lyfter författarna den svåra frågan om 

fördomar om islam och muslimer. Här refererar de till flera aktuella rapporter i ämnet och 

lyfter även fram begreppet islamofobi och definierar det på ett nyanserat sätt. De avslutar med 

att hävda att den negativa trenden kan vända genom fler möten. På flera håll har författarna 

försökt att inkludera mångfalden genom att t.ex. använda både traditionellt ”svenskklingande” 

                                                 

 

155 Söka svar, s 51 
156 Söka svar, s 59 
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namn som Maja och Ola liksom namn som historiskt inte gått att hänvisa till Sverige så länge, 

som Nassim.
159

  

3.1.10 Etnocentrism – analys 

I det stora hela visar boken en tydlig intention att både undvika och förklara etnocentrism. 

Några exempel finns dock på motsatsen som väcker frågor. Bilden på de tre flickorna väcker 

t.ex. frågan om bildval. Bilden följer ett mönster från den koloniala tiden där brist på 

ömsesidighet i kulturmötet framträder. Mötet mellan kulturer som bildtexten talar om finns 

inte representerad på bilden, snarare tvärtom. Det som visas är snarare ett icke-möte, likt så 

många andra möten i historien, speciellt den koloniala historien. Frågan är hur detta icke-möte 

skulle kunna ge upphov till nya erfarenheter och förändrade synsätt som bildtexten menar. 

Bildtexten och bilden är motsägelsefulla. Vidare skulle begreppen västvärlden och 

västerlänning behöva problematiseras något utifrån ett postkolonialt perspektiv för att inte spä 

på etnocentriska förhållningssätt kring väst som modernt och ”icke-väst” som traditionellt, 

vilket exemplet ovan om buddhism är exempel på.  Det är förmodligen en övertolkning men 

det ter sig väl etnocentriskt och stereotypt att utgå från att det bara är västerlänningar som är 

stressade i dagens globala värld. Det finns även tendenser till ett exkluderande perspektiv 

utifrån skrivsätt och val av ord. Det problematiska ordet här är ofta vårt och vår, som i 

exemplet om buddhism: ” Vad säger detta intresse om vårt förhållande till vår egen kultur och 

religion?”
160

  Här framträder ett tydligt ”vi-dom” perspektiv, men även ett exkluderande 

perspektiv då det inte går att förutsätta att alla elever definierar sig som västerlänningar. Hur 

tolkas denna fråga av en elev med buddhistisk bakgrund/identifikation? Även exemplet där 

man diskuterar ”vårt västerländska samhälle” och ”annan etnicitet” är problematiskt.
161

 Vilka 

inkluderas i detta vårt? Alla som bor i Sverige, Europa…? Även om det finns en allmän idé 

om vad som definierar västvärlden kunde det vara bra att definiera och problematisera detta. 

Genom att använda uttrycket vårt västerländska samhälle så utgår man dessutom ifrån att 

läsarens kulturella identitet är, om inte den traditionellt svenska så i vilket fall 

hemmahörandes i den västerländska kultursfären, vilket kan uppfattas som exkluderande eller 

inkluderande beroende på hur man identifierar sig. En tydlig distinktion görs mellan etniska 

grupper som kategoriseras under väst och ”de andra”. Det blir också intressant att fundera 

över vilken etnicitet som åsyftas. Annan etnicitet, är det de etniska grupper som finns 
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bortanför det västerländska samhället? Vad är då det västerländska samhället? Återigen, detta 

definieras inte. Vidare kan man fundera över vad det ”onormala” har fått representeras av i 

andra samhällen. Man problematiserar inte frågan om värderingar i ett globalt perspektiv 

vilket tyder på ett begränsat perspektiv.  

 

I den introducerande beskrivningen av en gudstjänst från Bombay, kan man rent faktamässigt 

ifrågasätta varför författarna inte valt det sedan 1996 officiella namnet Mumbai för staden. I 

övrigt är detta dock ett exempel på försök till nyansering och differentiering och framför allt 

ett icke eurocentriskt perspektiv. Försöket omkullkastas dock något i den efterföljande texten 

då eleven ombeds att reflektera över vad som är likt respektive olikt med den beskrivna 

gudstjänsten i förhållande till de gudstjänster eleven själv varit med om.  Här förutsätts att 

eleven varit med om andra gudstjänster vilket kan upplevas som exkluderande och tolkas som 

etnocentriskt. Ett förgivettagande framträder. Även islam introduceras med ett försök att 

undvika en stereotypisk och etnocentrisk beskrivning. Denna intention förstärks då författarna 

förklarar att det är fel att sätta likhetstecken mellan araber och muslimer. Här problematiseras 

begreppen religion, nation och etnicitet i förhållande till islam på ett sett som nyanserar både 

begreppen i sig och islam som religion. Att lyfta islamofobi och aktuella undersökningar om 

detta samt antisemitism kan tolkas vara ett försök att problematisera och våga lyfta svåra och 

känsliga frågor i det mångkulturella samhället. Etnocentrism diskuteras på ett nyanserat och 

insatt sätt i ett eget avsnitt med förklaringar av hur etnocentrism finns i alla kulturer och hur 

etnocentrism i värsta fall kan leda till xenofobi och främlingsfientlighet.
162

 Detta nyanseras 

genom att visa på hur främlingsfientlighet även kan bygga på ideologi och hur detta 

kombinerat med idén om att andra folkgrupper är mindre värda kan utvecklas till rasism. Det 

finns en vilja att ge utrymme åt flera olika röster i boken. Namn, orter, personer och poeter 

från all världens hörn får träda fram i exemplen. Detta tolkas som ett sätt att försöka ge röst åt 

flera av de olika etniska grupper som finns i Sverige idag samt att ge referenser till fler 

livsvärldar än den traditionellt svenska, helt i linje med interkulturell teori. 

3.1.11 Mångkultur 

Boken behandlar området mångkultur utifrån flera perspektiv. I kapitlet ”Religion möter 

individ och samhälle”, lyfts frågor och områden som kan kategoriseras under mångkultur.
163
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Här behandlas Identitet, Vad är kultur? Majoritets – minoritets – mångkultur samt Religion 

och kultur – vad är vad? Under rubriken ”Majoritetskultur – minoritetskultur – mångkultur”, 

konstateras att Sverige idag är ett mångkulturellt land samt vad det innebär. Mångkultur 

definieras och sätts i ett historiskt perspektiv. Mångkultur menar författarna är ett samhälle 

där människor med olika kulturell bakgrund, språk, nationaliteter, religioner och traditioner 

lever. Vidare förklarar författarna hur Sverige var en majoritetskultur fram till mitten på 1900-

talet. Minoritetskulturer bestod av exempelvis judar, romer och samer. Dessa gruppers 

rättigheter då och nu diskuteras. Mångkultur sätts även i ett samhälleligt perspektiv. Det 

mångkulturella samhället kan betraktas som ett problem eller en möjlighet enligt boken. 

Författarna lyfter fram olika synsätt kring hur olika kulturer kan leva tillsammans. Här lyfter 

författarna assimilering och integration. Integration exemplifieras med att det kan handla om 

att ge elever ledigt under religiösa högtider som inte finns i den svenska almanackan eller att 

upplåta ett rum för bön på arbetsplatsen. Men det kan även innebära att föräldrar låter sitt barn 

gå till badhuset för att lära sig simma trots att det upplevs i konflikt med den egna kulturens 

sedvanor. Det här synsättet menar författarna präglas av tanken att kulturmöten är något 

positivt och att olika kulturer kan berika varandra vilket utvecklar samhället och människorna 

i det. Här kopplar sedan författarna in ett politiskt perspektiv och menar att majoriteten av 

partierna företräder integrationens synsätt. Men de problematiserar det hela genom att säga att 

det sedan finns olika sätt att se på integrationspolitiken.  

 

Mångfald förklaras som mångfald av språk, traditioner och religioner vilka har orsakats av 

globalisering, internationalisering och migration. Migrationens olika former lyfts fram och i 

en övning ombeds eleven uttrycka vad den anser vara typiskt svenskt samt om den anser att 

det finns något typiskt svenskt. Ytterligare övningar lyfter begreppen identitet och kultur, 

etnocentrism, xenofobi och rasism, majoritetskultur och minoritetskultur, assimilering och 

integration, religion och kultur samt mångkultur. Författarna fortsätter att diskutera mångfald 

genom att hänvisa till aktuella undersökningar, som mångfaldsbarometern som genomförs vid 

sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, varje år. De folkgrupper som svenskar 

upplever minst främlingskap inför är norrmän, tyskar, amerikaner och engelsmän, medan de 

man upplever störst främlingskap inför är kineser, somalier, irakier, romer, kurder och judar. 
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Författarna sätter orden respekt, öppenhet och förståelse mot orden intolerans, segregation och 

rädsla för att få eleven att reflektera kring det mångkulturella Sverige.
164

 

 

Under rubriken Sveriges mångreligiösa samhälle skriver författarna att Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle där islam är vår näst största religion och där många religioner och 

livsåskådningar sätter sin prägel på samhället. De exemplifierar med olika religiösa 

byggnader, olika religiösa gravplatser och matbutiker, vårdens olika vårdalternativ utifrån 

religion, skolans möjlighet att ge elever ledigt för att fira religiösa högtider som inte finns i 

den svenska almanackan samt med olika religiösa symboler och kläder i det svenska 

samhället. Skolavslutning i kyrkan eller inte är ytterligare en fråga som behandlas.
165

 I 

samband med genomgång av religiösa symboler lyfts frågan om det 

mångkulturella/mångreligiösa samhället kopplat till bärandet av religiösa symboler. Ska det 

vara tillåtet att bära religiösa symboler i offentliga miljöer, som skolan, på arbetsplatsen, i tv? 

Här lyfts motståndarnas argument fram. Bärandet av religiösa symboler kan enligt dessa leda 

till konflikter. Ytterligare ett argument mot bärandet av religiösa symboler ges utrymme, 

nämligen argumentet att det är svårt att kommunicera med och säkerställa en persons identitet 

om hon bär niqab. Författarna beskriver vad niqab är – den heltäckande varianten av slöja 

som bärs av vissa muslimska kvinnor. I kapitlet om islam påstås att det kan vara 

problematiskt att leva ett traditionellt muslimskt familjeliv i det svenska samhället. Här ges 

exempel som klädedräkt, roller och plikter som t.ex. bön i ett sekulariserat samhälle.  

 

Kulturmöten behandlas ingående i boken. Oftast är dessa kulturmöten problemfria men ibland 

uppstår problem med förståelse som författarna menar ofta beror på okunskap. 

Religionsdialog är en väg för att öka på toleransen och förståelsen. Bilden som belyser denna 

text är en bild på moskén på söder i Stockholm vid sidan om Katarina kyrka. Bildtexten 

understryker att detta är en naturlig bild av stadsbilden numera.
166

 Vidare beskrivs hur islam 

blivit en del av det svenska samhället och även om tonen är positiv väjer inte författarna för 

de stora, svåra frågorna som aktualiseras i mötet mellan det svenska samhället och islam. De 

exemplifierar med huruvida föräldrar ska ha rätt att hänvisa till religionen när de vill att 

barnen ska slippa undervisning i sex- och samlevnad eller i simning samt med frågan om icke-
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demokratiska stater ska tillåtas finansiera byggandet av moskéer i Sverige. Islamofobin i 

samhället menar författarna beror på en rad faktorer som t.ex. bristande kunskaper och ensidig 

massmediabild. Denna massmediabild ber författarna eleven att jobba med i en övning då de 

ska jämföra Koranens budskap om jämlikhet med massmedias bild av islam. Vissa texter 

handlar om religiösa inslag i skolan, med koppling till det svenska kulturarvet. Kulturarvet 

behandlas vidare i en frågedel. Elevernas uppgift är att reflektera kring skolverkets 

styrdokument som menar att skolan ska vara en kulturell mötesplats, ska ge en medvetenhet 

om det gemensamma kulturarvet, ska främja elevers förståelse för andra människor samt att 

intolerans ska bemötas med kunskap. Frågan lyder ”Hur mycket vet vi om vårt eget kulturarv 

och om varandras?”
167

  

3.1.12 Mångkultur – analys 

Det mångkulturella samhället problematiseras ingående och ses som en positiv möjlighet och 

författarna har i stort ett inkluderande förhållningssätt i sin framställning. Det mångkulturella 

samhället lyfts på en rad sätt, ur flera olika perspektiv, både historiskt, samhälleligt och 

politiskt men även praktiskt med konkreta frågeställningar. Författarna menar att samhället 

idag är mångkulturellt vilket implicerar att det inte varit det tidigare, men i viss mening har 

Sverige alltid varit det, speciellt om man håller sig till den definition av begreppet som 

författarna själva presenterar. Detta förtydligas inte i texten och denna syn kan upplevas som 

exkluderande av de grupper som varit en del av Sverige sedan lång tid tillbaka, som t.ex. de 

nationella minoriteterna. Men ambitionen är hög då författarna diskuterar mångkultur. Flera 

frågor, begrepp och områden som kan betecknas som att höra till det mångkulturella 

ämnesområdet behandlas, exempelvis identitet, kultur, majoritet, minoritet, mångkultur, 

svenskhet, migration samt religion och kultur.  Alla dessa begrepp är centrala att lyfta enligt 

både postkolonial och interkulturell teori och är i sig delar av de interkulturella teorierna och 

perspektiven. Ibland framträder en medvetenhet kring problematiken med vissa begrepp, som 

t.ex. invandrare och svensk och författarna väljer att istället nyttja minoritet och 

majoritetsbegreppen, vilket visar på en känslighet och djupare förståelse för ämnet. Ibland 

tappar boken denna medvetenhet som t.ex. då kategorierna svenskar och invandrare används 

för att beskriva hur svenskar sällan umgås med utomeuropeiska invandrare. Dessa begrepp 

skulle behöva problematiseras mer utifrån en interkulturell teori. Övningarna och texten 
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uppmuntrar dock i stort eleven till kulturkontrastering och till att nyansera sin syn och 

förståelse av det mångkulturella samhället.  

 

Boken väjer inte för de stora och svåra frågorna i förhållande till det mångkulturella 

samhället, man problematiserar frågor som blivit en del av det mångreligiösa samhället. Ett 

område som diskuteras extra mycket är islam, vilket kan tolkas som rimligt med tanke på 

antal muslimer i det svenska samhället men även utifrån den massmediala rapporteringen men 

samtidigt kan det vara problematiskt att till så stor del använda sig av islam för att beskriva 

det mångkulturella samhällets utmaningar kan dock innebära att flera av de traditionella 

fördomarna om islam och muslimer späs på och befästs. Islam lyfts således upp och 

exemplifieras med flera av de frågor som är aktuella i det svenska samhället idag. Exempelvis 

lyfts frågan om bärandet av religiösa symboler. Här lyfts motståndarnas argument fram vilket 

hade kunnat balanseras genom att föra fram argument även från förespråkarna för bärandet av 

religiösa symboler för att få en mer nyanserad bild i en så pass omdebatterad fråga. Frågan om 

skolavslutning i kyrkan eller inte nyanseras och balanseras dock genom att man här lyfter 

fram argumenten både för och emot. I kapitlet om islam påstås att det kan vara problematiskt 

att leva ett traditionellt muslimskt familjeliv i det svenska samhället. Detta är problematiskt då 

man inte definierar vad som menas med traditionellt muslimskt familjeliv. Här brister 

framställningen i nyansering och differentiering; traditionellt muslimskt familjeliv kan 

innebära olika saker för olika människor, på olika platser och i olika grupper. Här fokuseras 

vidare på det problematiska med mångkultur och förenklade föreställningar om framför allt 

muslimer befästs. Att det bara skulle vara problematiskt att leva som muslim i Sverige är 

ensidigt och här hade en mer nyanserad bild varit önskvärd. Men boken försöker 

genomgående att behandla och nyansera ämnet och uppmuntrar eleven till diskussion och 

reflektion, vilket kan tolkas som ett försök att minska risken för förstärkning av fördomar. 

Trots den goda intentionen att problematisera kulturarvet, hade det varit värdefullt att 

problematisera begreppet det svenska kulturarvet samt begreppet det gemensamma 

kulturarvet ytterligare då det inte är självklart vad detta är. Vem tillhör den del av 

befolkningen som kan sägas omfattas av det så kallade svenska kulturarvet? Finns det ett 

gemensamt kulturarv? Vilka omfattas då av detta? Det finns dock försök till ett inkluderande 

uttryckssätt då denna fråga behandlas. Intentionen är att inga elevgrupper eller andra grupper 

av läsare ska exkluderas; alla har ett kulturarv, alla ha en identitet. Sammantaget visar 

ovanstående exempel att författarna inte räds för att lyfta stora och känsliga frågor med 
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koppling till det mångkulturella. Som sagt, framställningen präglas i stort av ett inkluderande 

perspektiv. 

3.2 Boken Lika och unika – innehåll och analys 

Boken Lika och unika – om mening, värde och tro (hädanefter kallad Lika och unika) av Olof 

Franck riktar sig till både Religionskunskap 1 och Religionskunskap 2. Bokens författare 

presenteras på baksidan av boken. Han är lektor i religionskunskap och docent i 

religionsfilosofi. Han har skrivit ett flertal artiklar och böcker inom etik, genus, 

religionsvetenskap och filosofi. Här nedan kommer nu en presentation och analys av 

innehållet utifrån de presenterade begreppen, frågorna och teoriperspektiven. 

3.2.1 Etnicitet 

Även i boken Lika och Unika behandlas etnicitet ur en rad olika perspektiv. Här möts läsaren 

inte explicit av begreppet etnicitet i innehållsförteckningen men det går att hitta begreppet i 

registret under just etnicitet och under etnisk bakgrund. Flera andra nyckelord finns dessutom 

i registret som kan härröras till etnicitet i vid bemärkelse.
168

 Begreppet etnicitet behandlas 

först mer ingående i kapitel fyra som heter ”Att behandla människor väl”. Här diskuterar 

författaren begreppet intersektionalitet. Författararen definierar detta begrepp genom att mena 

att det används till att ”beskriva helheten av det som formar våra föreställningar och 

värderingar”.
169

 De skärningspunkter som åsyftas är då olika faktorer som kön, klass, 

etnicitet, ålder o.s.v. möts. Här definieras dessutom begreppet etnicitet i en faktaruta.  

”Etnictet = tillhörighet till en viss folkgrupp som tänks ha gemensamt ursprung och 

egenskaper.”
170

 Etnisk tillhörighet diskuteras även i samband med diskriminering. Att 

identitet inte är något enkelt och klart avgränsat framgår på flera ställen, bland annat då 

muslimer i Sverige lyfts. Här menar författaren att det är problematiskt vem som ska 

definieras som muslim. Dessutom är gruppen muslimer en långtifrån enhetlig grupp. Enligt 

Smajo Sahant, muslim och imam som får representera islam i kapitlet om islam, är det möjligt 

att vara både muslim och europé och att älska Sverige som muslim. Att utveckla en svensk 

                                                 

 

168 Exempelvis: alienation, antisemitism, den Andre, den globala byn, diaspora, dikotomi, diskriminering, 

diskrimineringsgrunder, etnicitet, etnisk bakgrund, generaliseringar, globalt ansvar, hatbrott, heder, hedersrelaterat våld, hela 

världen, huvudduk, icke-traditionella samhällen, identitet, integration, intersektionalitet, intolerans, islamofobi, lagen mot 

hets mot folkgrupp, lagom förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 

likabehandlingsplan, majoriteten, medborgarkunskap, mångfald, normalt, normativitet, onaturligt, onormalt, stereotypa 

bilder, tolkning, tolkningsföreträde, värde. Flera av orden är ord som även återfinns i Söka svar. 
169 Lika och unika, s 82 
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islamisk identitet måste innefatta tolerans för det som är svenskt och det som är muslimskt 

menar han. Islam är en universell religion och känner inga kulturella och geografiska gränser, 

men det gör muslimer. 
171

 

 

Begreppen invandrare och svenne problematiseras genom att författaren diskuterar problemet 

med att dikotomisera och kategorisera människor. Han exemplifierar; ”antingen är man 

invandrare eller svenne”.
172

 ”Vad betyder egentligen ordet invandrare – vem är invandrare 

och vem är svensk?”, undrar han vidare. Han kommenterar med att säga att dessa begrepp är 

mycket svåra att på ett otvetydigt sätt bestämma innebörden av. Samtidigt lyfter han frågan 

om behovet av en identitet och att tro kan medverka till upplevelse av identitet. Identiteten 

behöver dock inte minskas ned till snäva ramar menar han. Detta utvecklar författaren i 

kapitel åtta som handlar om den globala människan. Här diskuteras globalisering i förhållande 

till identitet, en identitet som sträcker sig bortanför nationell identitet. Filosofen Immanuel 

Kant får representera synen på människan som kosmopolitisk, liksom den danske filosofen 

Peter Kemp som ”argumenterat för en skola och utbildning som sätter fokus på global 

tillhörighet och på rollen som världsmedborgare”.
173

  

3.2.2 Etnicitet – analys 

Problematisering och nyansering är ett genomgående drag i denna lärobok då etnicitet och 

identitet diskuteras. Framställningen präglas av ett konstruktivistiskt synsätt där grupper inte 

är enhetliga och där etnicitet och identitet/er är påverkade av en rad faktorer och inte är något 

enkelt och klart avgränsat. Detta betonas på flera ställen, bland annat då muslimer i Sverige 

lyfts. Här diskuteras identitet och integration såsom de processer det handlar om, nämligen att 

behålla sin ursprungsreligion/kultur och samtidigt bli en del av och skapa något nytt. Överlag 

är diskussionen om identitet, speciellt då författaren kopplar den till begreppen svenskar och 

invandrare nyanserad och insatt. Begrepp problematiseras och vanliga tendenser som 

dikotomisering ifrågasätts, allt i linje med postkolonial teori. Diskussionen om den globala 

världsmedborgaren ger eleven möjlighet att reflektera kring och möjligen distansera sig från 

sin egen kultur, vilket är centralt i ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv  
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3.2.3 Etniska grupper 

Lika och unika visar på variationer av kulturella och religiösa uttryck som finns bland 

världens olika etniska grupper. Det är dock sällan som människor på bilder presenteras efter 

sin kulturella identitet. Identitet i stort diskuteras ingående på ett teoretiskt sätt och kopplas 

bland annat till begreppen svenne och invandrare, samt etnisk hemvist.
174

 Judarna som 

religiös och etnisk grupp behandlas i boken och i samband med det förklaras antisemitism, 

utanförskap, raslära, förföljelse, förintelsen samt historierevisionister.
175

 Judarna definieras 

som ett folk där traditioner har en gemenskapsfrämjande roll. Jude definieras även som en 

person som är född av en judisk mor enligt ortodox judendom, men man kan även konvertera 

och bli jude.
176

 Boken diskuterar även staten Israel och i samband med det olika etniska 

grupper som araber och palestinier. Här beskrivs hur en femtedel av Israels befolkning är 

araber/palestinier.
177

  

 

I de olika kapitlen om de stora världsreligionerna presenteras olika etniska grupper i 

förhållande till de beskrivna religionerna. I kapitlet om Buddhismen konstaterar författaren att 

de flesta bor i östra Asien men att det idag även finns stora grupper i Europa. Bilder och 

bildtexter visar buddhism/buddhister i Tibet, Sri Lanka, Thailand, Burma och USA. Olika 

former av Buddhism kopplas samman med geografiska områden och nationer, exempelvis 

zenbuddhismen till Japan, men även till Europa och USA. Islam kopplas till hela världen men 

med fokus på norra Afrika, Mellanöstern, och delar av Asien. Bilderna kopplas till 

Persien(Iran), Bosnien, Turkiet, Saudi-Arabien och Sverige. I alla kapitlen presenteras en 

person som uttalar sig kring sin syn på respektive religion. Hinduism, judendom, kristendom 

och islam representeras av framstående aktiva personer, boendes i Sverige, som tandläkare, 

församlingsrepresentant, präst och imam, medan buddhism representeras av en forskare. I de 

olika kapitlen om de stora världsreligionerna finns även ett underkapitel med titeln 

Hinduer/Buddhister o.s.v. i Sverige. Här lyfts att varje religiös grupp har medlemmar som 

kommer från olika delar av världen, har olika ursprung och att de finns utspridda på olika 

platser i Sverige.  
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3.2.4 Etniska grupper – analys 

Etniska grupper lyfts sällan fram explicit i texten eftersom framställningen ofta har en 

universell ton med etiskt fokus. I vissa fall framträder en funktionalistisk syn på etnicitet, 

kultur och religion, som då de judiska traditionerna anses ha en gemenskapsfrämjande roll 

och tro sägs medverka till en upplevelse av identitet. Oftast nämns judarna i samband med 

förintelsen. Detta kan ses som problematiskt då judarna som grupp sällan får bli sedda i andra 

sammanhang än just i förintelsen, vilket kan leda till en stereotypisk bild av judarna. Då 

nazistiska och rasistiska värderingar förklaras hade rasismen som ideologi kunnat 

problematiseras med begrepp som kulturrasism och vardagsrasism, för att nyansera detta 

svåra och problematiska begrepp ytterligare. I diskussionen om identitet kopplat till 

begreppen svenne och invandrare framträder en tydlig postkolonial diskurs genom att 

författaren här diskuterar identitet, vi-dom, dikotomiseringsproblematiken och synen på den 

andre. Likaså framträder ett kritiskt förhållningssätt till snäva kategoriseringar samt till vem 

som definierar dessa. Då olika etniska grupper presenteras i förhållande till de beskrivna 

religionerna framträder en uppdaterad och nyanserad bild. I kapitlet om judendom, 

kristendom och islam är etnicitetsperspektivet inte lika tydligt och nyanserat, åtminstone inte i 

bilderna, även om variation och nyansering präglar stora delar av texten. I genomgången av 

judar och palestinier problematiseras förenklade essentialistiska kategorier. Det kan dock 

tolkas som problematiskt att klumpa ihop palestinier med araber då inte alla kristna palestinier 

definierar sig själva som araber. Genomgående görs dock ett försök till nyansering där 

mångfalden betonas. Det beskrivs hur varje religiös grupp har medlemmar som kommer från 

olika delar av världen, har olika ursprung och att de finns utspridda på olika platser i Sverige. 

Ett inifrånperspektiv framträder i och med att representanter för de olika religionerna får 

beskriva sin syn på någon del av religionen, men även ett försök till att skapa möten 

framträder, vilket är helt i linje med ett interkulturellt synsätt som förordar möten med 

representanter för olika kulturer och religioner för att skapa nyansering och förståelse. Utifrån 

postkolonial teori lyfter författaren viktiga frågor till ytan då han diskuterar ansvaret för den 

Andre. Det interkulturella perspektivet betonar också värden som respekt, omsorg och empati, 

vilket författaren lyfter gång på gång. 

3.2.5 Kultur 

Det till etnicitet närbesläktade begreppet kultur lyfts inte direkt fram i boken med egen rubrik 

eller kapitel. Det går inte heller att söka i registret, däremot finns identitet med. I ett kapitel 

lyfts frågan om rätt och orätt, naturligt och onaturligt, normalt och onormalt som författaren 
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menar berör religion, kultur och sociala sammanhang. Kulturbegreppet används även i en 

artikel av Pernilla Ouis som diskuterar heder och skam. Här diskuteras det universella kontra 

det kulturella då Ouis menar att alla människor vill känna respekt och stolthet inför sina 

medmänniskor, dvs. heder. Det som är kulturellt bundet och därmed varierande är vad som 

definieras som hedersamt.
178

 Franck menar att det kan vara svårt att avgöra vad som är 

religiöst och vad som är kulturellt betingat. Här ger han exemplet könsstympning, som av 

vissa anses vara en konsekvens av religiös tro. Författaren hänvisar till forskare (dock inte 

med tydlig referens) som menar att det inte är så enkelt och att könsstympning snarare har 

med kulturella och sociala föreställningar och traditioner att göra. 

3.2.6 Kultur – analys 

Kulturbegreppet diskuteras inte ingående och förklaras inte heller annat än implicit i olika 

sammanhang. Kultur kontra universalism berörs bara i förbifarten.  Hur religion, etnicitet och 

kultur hänger ihop och vad som är vad diskuteras visserligen utifrån frågan om heder och 

frågan om könsstympning, men det är ingen djupgående diskussion om vad som eventuellt 

kan tolkas som religion, kultur eller tradition. Faran är att kultur kan uppfattas som något som 

bara de andra har. Texten hade gynnats av att inkludera ett mer ingående problematiserande 

av kulturbegreppet. 

3.2.7 Stereotyper 

Begreppet stereotyp definieras i boken som: ”starkt förenklade föreställningar”.
179

 

Genomgående i boken finns ett problematiserande angreppssätt där författaren försöker att 

nyansera stereotyper och enkla svar. Han varnar för generaliseringar och visar genom en rad 

exempel på hur generaliseringar kan leda oss människor fel. Ett exempel är när han diskuterar 

hur religion kan fungera förtryckande men samtidigt varnar för att generalisera då religion kan 

ta sig en rad olika uttryck. Begreppet generalisera definieras med att ” dra allmänna slutsatser 

utifrån en begränsad iakttagelse”.
180

 I samband med diskussionen om intersektionalitet lyfts 

frågan om stereotyper mer explicit, dock utan att begreppet stereotyper används. Det står: ” 

Det kan ibland vara lätt att fastna i förenklade bilder av hur människor som tillhör en viss 

grupp tänker, resonerar och är.”
181

 Påståendet exemplifieras med ”invandrare” som beskrivs 
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vara ett problematiskt begrepp då det inte är enhetligt och inte kan peka på en avgränsbar 

samling människor som tänker och tycker lika. Författaren menar dock att ”invandrare” inte 

är oanvändbart, bara man är ”medveten om att den syftar på en rikligt sammansatt och oerhört 

varierad grupp människor, där olikheterna är precis lika stora som de är mellan människor 

som kan sammanföras under någon annan beteckning”.
182

 Texten fortsätter med att förklara 

problemet med generaliseringar – att man missar ”det faktum att varje människa är en unik 

individ”.
183

 Exemplet han ger är att ingen av oss är bara svart eller vit, man eller kvinna. På 

samma sida som texten återfinns en bild på en kvinna som jobbar i ett labb. Kvinnan är svart. 

Bildtexten lyder: ”En svensk kemiforskare i ett labb.”
184

  

 

Författaren betonar hur viktigt det är att se mönster utan att generalisera. Han förordar 

nyansering genom att påpeka att mycket både förenar och skiljer människor i olika religiösa 

traditioner, att det är viktigt att möta olika representanter för att skaffa sig en mer sammansatt 

bild och undvika att generalisera. Genom att studera mångfalden i samhället kan vi inse att 

generaliserande omdömen sällan stämmer. Generaliseringar leder ofta till fördomar. 

Författaren exemplifierar med ” alla kristna”, ”alla muslimer” och ”alla ateister”.
185

 Dessutom 

påpekar han att generaliseringar kan vara farliga. För att utveckla och nyansera ämnesområdet 

generaliseringar låter författaren eleven även möta generaliseringar i förhållande till nationell 

tillhörighet. Här ges exemplet ”alla svenskar är tysta”. Stycket avslutas med en övning där 

eleven ombeds att reflektera över om denne själv har tänkt generaliserande om människor i en 

viss religion, i ett visst land, i en viss stad. Eleven ombeds fundera över hur generaliseringar 

bör bemötas och om det alltid är fel att tänka i generella termer om andra. I kapitlet om 

hinduism uppmanas eleven även till att reflektera över sina egna stereotyper kring hinduism. 

En elevfråga lyfter frågan om den positiva mediabilden av buddhister i västerlandet.
186

 I 

kapitlet om islam möts läsaren av en underrubrik som handlar om hur många muslimer möts 

av islamofobi. Begreppet islamofobi definieras som rädsla för islam. Protesterna kring 

moskébyggen i Sverige kan kanske tolkas som uttryck för en islamofobisk hållning menar 

författaren. Det finns även en övning kring islamofobi, som är kopplad till Forum för levande 
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historia, där eleven kan få en fördjupad bild av problemet.
187

  I Sverige, liksom i många andra 

länder finns en utbredd föreställning om hur muslimer är och vad som är islam. Dessa 

förställningar baseras mer på fördomar än belagd fakta menar författaren.  Här lyfts 

muslimers situation efter den 11 september 2001 fram, liksom journalistikprofessorn Håkan 

Hvitfeldts forskning. Denna forskning har visat att islam ofta kopplas samman med våld, 

terror och krig i nyhetsrapporteringen.
188

 Det poängteras om och om igen genom boken att 

folks religion och kultur skiljer sig åt och inte kan ses som en enhet. Likaså präglas boken av 

varningar för att generalisera. Olika förhållningssätt och tolkningar belyses genomgående. 

Mångfald och nyansering präglar framställningen. Ett exempel som används för att visa på 

olika tillämpningar och mångfalden av tolkningar inom religioner är slöjan inom islam som 

tolkas olika av olika människor, även inom islam. Den tolkas av vissa som ett uttryck för 

förtryck medan andra menar att den är ett uttryck för religiös och personlig identitet.
189

  

 

Vid bildanvändning har på många ställen ett modernt och varierande bildmaterial nyttjats, 

dock inte alltid. Bildmaterialet återspeglar till stor del människor som utifrån ett stereotypiskt 

perspektiv skulle kunna definieras som västerlänningar. De gånger människor från andra delar 

av världen presenteras är det ofta med koppling till nöd. Här finns bilder på Röda Korset, 

Thailand vid översvämning, HDI-index, tiggare, Barnens Nobelpris, moder Theresa, 

Lutherhjälpens bild på ett svältande barn i hängvåg, med mera. Då författaren diskuterar 

livssituationens betydelse och skillnaden mellan att födas in i en rik familj och en fattig familj 

kompletteras texten av en bild på en pojke som går med trasiga, smutsiga kläder i ett område 

som mest liknar en soptipp. Pojken kommer troligen från något land i Afrika.
190

 Ett exempel 

på ett mer medvetet bildval är bilden som används vid beskrivningen av den hinduiska 

Holifesten. Här ses tre unga män i t-shirts och jeans på en motorcykel, nedstänkta i färg, redo 

att slänga färg på förbipasserande. Den signalerar modernitet och en positiv bild av festen. 

Hur motverkar man fördomar och generaliseringar? Enligt författaren sker detta bäst genom 

kunskap och här har religionsundervisningen ett stort ansvar. Författaren uppmanar även 

eleven till att vara försiktig med att fälla snabba och tvärsäkra omdömen och domar. I varje 

kapitel refereras till en rad kända och erkända forskare och författare. I slutet av varje kapitel 

                                                 

 

187 Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Uppdraget är att, med utgångspunkt i Förintelsen, 

främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.  www.levandehistoria.se 
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ger han tips för vidare läsning. Här presenteras överlag mycket aktuella och välkända 

författare och forskare. I kapitlet om islam ges t ex. tips på: Jonas Otterbeck, Ingvar Svanberg 

och David Westerlund, Jan Hjärpe liksom Mohammed Fazlhahemi.  

3.2.8 Stereotyper – analys 

Boken visar prov på en djup och nyanserad genomgång av generaliseringar som i sin tur visar 

på ett insatt och problematiserande angreppssätt av stereotyper. De komplexa sammanhang 

som författaren pratar om vid diskussionen om intersektionalitet exemplifieras även med en 

bild av en svensk labbforskare. Kvinnan är svart vilket innebär att boken utifrån ett 

postkolonialt perspektiv här problematiserar och ifrågasätter traditionella bilder och 

föreställningar kring svenskhet, vi-dom, Sverige, kultur och identitet. Texten och bilden visar 

prov på ett konstruktivistiskt förhållningssätt. En fördjupning av detta ämne görs då 

islamofobi diskuteras. Bildvalet är för det mesta medvetet nyanserat, som i exemplet med den 

svenska kemiforskaren, och även i bilden av Holifesten, som snarare luckrar upp än förstärker 

stereotypa föreställningar. Ibland kan vissa av bilderna dock tolkas bidra till att bekräfta och 

förstärka stereotypiska föreställningar t.ex. i valet av bilden att beskriva olika livsvillkor. 

Utifrån ett postkolonialt perspektiv bekräftar och förstärker bilden redan existerande 

stereotypiska bilder av Afrika och befolkningen från Afrika som fattigt. 

 

Stereotyper och generaliseringar om religiös och nationell tillhörighet diskuteras ingående och 

problematiseras samtidigt som författaren förordar mötet och samtalet som metod för att 

överkomma stereotyper. Här framträder ett tydligt interkulturellt och postkolonialt perspektiv, 

som fokuserar och problematiserar ”vi-dom”, fördomar och generaliseringar.  Flera texter och 

övningar innebär t.ex. ett tydligt och medvetet försök till att få eleven att jobba med de egna 

stereotyperna. I uppgiften om att reflektera över den positiva mediabilden av buddhism i väst 

nyanseras och problematiseras t.ex. begreppet stereotyper genom att beskriva hur även 

positiva stereotyper är stereotyper. Ibland saknas relevanta begrepp, t.ex. då författaren ber 

eleven vara försiktig med att fälla snabba och tvärsäkra omdömen och domar. Här nyttjas inte 

begreppet fördomsfull, viket kanske hade förenklat och förtydligat texten något. Överlag finns 

dock ett tydligt differentierande försök samt att genomgående förklara och visa på mångfald, 

att nyansera och att fokusera på variation vilket i stort motverkar stereotypisering. De många 

referenser till experter och forskare som görs i texten visar på ett källkritiskt förhållningssätt. 

Detta kan vara ett stort stöd för elever att hitta djupare och mindre stereotypa beskrivningar. 
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3.2.9 Etnocentrism 

Boken är ett exempel på en lärobok som strävar efter att inte gå i den etnocentriska fällan, 

dels genom val av ämnen och i många fall även i val av bilder men framför allt i hanteringen 

av detta ämne rent innehållsmässigt. I kapitlet om moral och natur lyfts frågan om 

etnocentrism upp även om begreppet i sig inte används. Författaren skriver att det är 

problematiskt att hänvisa till vad en majoritet gör för att avgöra vad som är normalt ”eftersom 

detta kan variera i olika tider, i olika samhällen och i olika kulturer.”
191

 Han problematiserar 

detta ytterligare genom att ställa frågan om vem som ska avgöra vad som är normalt och hur. 

Nazistiska och rasistiska värderingar förklaras vidare vara ett synsätt som går ut på att vissa 

människor betraktas som mer och andra som mindre värda. Likaså lyfts essentialism som ett 

problem, dock utan att detta begrepp nyttjas, då begreppen naturligt och normalt beskrivs som 

något som kan leda till att vi betecknar varandra med beteenden och egenskaper som 

uppfattas som fasta och oföränderliga. Författaren menar att diskussionen även berör religion, 

kultur och social tillhörighet. Här förespråkar han samtal och dialog för att mötas och förstå. 

Författaren diskuterar även tolkning kopplat till etnocentrism. När författaren t.ex. diskuterar 

hinduism förklarar han hur kolonisatörer och missionärer utgick från sin egen tro och tradition 

i sina försök att strukturerera för dem annorlunda religiösa uttryck. Även idag menar 

författaren att det är vanligt att tolka nya fenomen utifrån egna traditioner och att det är viktigt 

att förstå hur fenomen förstås i sin ursprungsmiljö. Begreppet västerländsk definieras inte i 

boken men däremot begreppet österlandet, som kan vara minst lika problematiskt som 

västerlandet.  Boken definierar österlandet som Asien och de sydöstra delarna av Medelhavet. 

Västerländskt perspektiv problematiseras dock i en elevuppgift där eleven ska reflektera över 

det dualistiska sättet att tänka kring religion som är naturligt i väst; trons lära och trons liv, 

trons teoretiska sida och trons praktiska sida. Författaren ber läsaren vara medveten om att 

detta synsätt kring vad religiös tro är inte gäller hos alla. I kapitlet om buddhism låter 

författaren religionshistorikern Katarina Plank få utrymme på en sida att ge några tankar om 

buddhism.
192

 Hon lyfter fram problemet med tolkningsföreträde. I Sverige menar hon att det 

oftast är konvertiternas tolkningar och framställningar som betonas i media och läroböcker. 

Ytterligare ett exempel som författaren lyfter fram för att belysa etnocentrism är 

beskrivningar av hur oförenlig svensk lagstiftning är med religiös islamisk tro och hur dessa 

överväger och får stor uppmärksamhet i samhällsdebatten. Organisationen Abrahams barn 
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lyfts fram som ett exempel på hur man kan arbeta med ömsesidig förståelse och söka efter det 

gemensamma. I samma kapitel presenteras en representant för islam, Smajo Sahat, imam i 

Skövde. Han menar att svenska skolor plockar fram det som tolkas som negativt när det gäller 

islam. Kontroversiella verser ur Koranen, ur ett västerländskt perspektiv, plockas fram och 

diskuteras i klass. Författaren ger även eleven en källkritisk utgångspunkt. Detta blir tydligt då 

han ber eleven att tänka på att det bakom varje läromedel står författare som väljer att 

framhålla vissa tankar och kanske inte andra, och som tolkar på sitt sätt.  

 

De få exempel på tendenser till etnocentrism går oftast att hitta i bildmaterialet. I kapitel ett, 

”Att fånga en mening”, diskuterar författaren mening, som i mening med livet. Han lyfter här 

vikten av att befinna sig i ett socialt sammanhang och i samband med det presenteras tre 

bilder. Varje bild visar ansiktena på två unga, vita, leende tjejer. Totalt möts läsaren av sex 

unga, leende tjejer där bildtexten lyder: ”Att finnas i ett sammanhang är viktigt för alla.”.
193

 

Likaså låter författaren en rad unga människor träda fram i bild och text genom de första 

kapitlen i boken, för att ge sin bild av det just då behandlade ämnet. Majoriteten av namnen 

(och bilderna) indikerar en traditionell svensk etnisk bakgrund. Namnen är: Emma, Natalia, 

Julia, Josefin, Martina, Malin, Evelina, Diana, Julia, Elias, Robin, Hannes.  

3.2.10 Etnocentrism – analys 

Utifrån ett interkulturellt perspektiv är inte alla bilder i Lika och unika så väl valda. Ett 

exempel är då läsaren möter sex olika tjejer och bildtexten och bilderna är motsägelsefulla. 

Nyckelordet är alla, ”alla vill finnas i ett socialt sammanhang”, men det är knappast ”alla” 

som blir representerade på bilderna. Valet av bilder är problematiskt utifrån både ett 

genusperspektiv, ett generationsperspektiv och ett etnicitetsperspektiv. Här hade bildparen 

kunnat kompletteras med bilder på människor med olika bakgrund för att bekräfta bildtexten. 

Bildparen, liksom bilderna på de tretton ungdomarna och övrigt bildmaterial skulle kunna 

tolkas som en tendens till ett icke omnämnande av andra etniska kulturer än den traditionellt 

svenska där dessutom dessa andra ofta behandlas i förhållande till problem och fattigdom. Det 

skulle i sin tur kunna tolkas som en del i en eurocentrisk diskurs men med tanke på alla de 

andra exemplen i boken på rakt motsatt diskurs är det svårt att dra en sådan slutsats. 

Etnocentrism diskuteras nämligen ingående och här framträder ett tydligt konstruktivistiskt 

perspektiv. Begreppet etnocentrism nyanseras och förklaras t.ex. utifrån ett kolonialt 
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perspektiv, i exemplet med britternas kolonisation i Indien, helt i linje med postkolonial teori. 

Trots att begreppet etnocentrism inte nyttjas är det detta förhållningssätt i förhållande till ett 

kulturrelativistiskt förhållningssätt som diskuteras. Den diskussion som förs om naturligt och 

normalt är dock främst fokuserad på genus och här hade man kunnat komplettera med ett 

tydligare etnicitetsperspektiv. Utifrån ett postkolonialt perspektiv är det viktigt att förstå hur 

fenomen förstås i sin ursprungsmiljö, vilket författaren trycker på. Att begreppet österlandet 

överhuvudtaget definieras samt att ett västerländskt perspektiv problematiseras visar på en 

postkolonial diskurs, en diskurs där förgivettaganden ifrågasätts och i detta fall åtminstone 

definieras och diskuteras. Buddhism diskuteras utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv då 

tolkningsföreträde behandlas; religion liksom kultur skapas och omskapas ständigt.  

Elevövningar ger eleven möjlighet att fundera över etnocentrism, och ger även eleven verktyg 

att reflektera kring dessa frågor, vilket tyder på ett medvetet val av frågor. Ett tydligt 

likhetsperspektiv framträder då boken lyfter fram likheterna mellan de tre Arahamitiska 

religionerna. En imam får uttala sig i boken om sin syn på hur islam behandlas i svenska 

skolor. Här framträder en bild av att ett vi-dom perspektiv, en etnocentrism och näst intill 

orientalistiskt förhållningssätt råder i den svenska skolan. Att boken lyfter detta tyder på en 

medvetenhet och en vilja att lyfta dessa frågor om ”andrafiering”. Boken ger eleven verktyg 

att förstå etnocentrism genom att peka på hur även författaren har sin utgångspunkt och sin 

kunskapssyn som präglar framställningen. Lika och unika har överlag ett mångfaldsperspektiv 

där etnocentrism behandlas ingående och insatt och där olika perspektiv prioriteras. 

3.2.11 Mångkultur 

Boken har en genomgående positiv inställning till det mångkulturella samhället. På ett flertal 

ställen lyfter författaren vikten av mångfald då det kan leda till att människor kan lära sig av 

varandra. Kulturmötet diskuterar författaren utifrån rubriken ”Att möta andras val”. Här 

menar han återigen att olikheter berikar ett samhälle därför att vi lär oss av varandra. Texten 

kompletteras med ett exempel om bruket att bära huvudduk. I en övningsuppgift längre fram 

återkommer författaren till detta i ett fall om en tjej som valt att bära hijab. Han lyfter fram 

heder och skam och hedersrelaterat våld och nyttjar även experter i området och låter dessa få 

komma till tals. Fil.dr. Pernilla Ouis diskuterar heder och skam och professor Eva Reimers 
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diskuterar sin forskning om hur hedersrelaterat våld skildras i svensk press och 

problematiserar här svenskt kontra icke-svenskt i förhållande till våld.
194

  

 

I kapitlet om att behandla människor väl tar författaren upp flera centrala områden som har 

med etnicitet och mångkultur att göra; medborgarskap, identitet, migration, integration, 

anpassning, rättigheter och skyldigheter.
 
Här konstateras att människor idag rör sig mellan 

olika geografiska och kulturella gränser. Ett dynamiskt och levande samhälle kräver ett 

givande och tagande hävdar författaren. Sverige är ett samhälle präglat av mångfald menar 

han och det är därför ”viktigt att många röster får höras i samtal och diskussioner kring 

exempelvis grundläggande värderingar”.
195

 Texten kompletteras med en bild av en kvinna, 

troligen elev, som skriver på en tavla medan en annan kvinna, troligen lärare, tittar på. 

Bildtexten lyder: ”Att bosätta sig i ett nytt land ställer krav på oss att lära nytt, samtidigt som 

vi behåller den egna identiteten.”
196

 Texten avslutas med en övning där eleven ska tänka sig in 

i att flytta till ett annat land. I kapitel sex – ”Lika och unika” – är målet för studierna att 

eleven bland annat ska förstå ord som den Andre, diskriminering, identitet, tillhörighet, 

samlevnad och gruppers rättighetsfrågor. Den Andre behandlas utifrån ett etiskt perspektiv. I 

samband med att författaren diskuterar diskriminering lyfter han frågan; ”Hur tolerant bör jag 

vara mot den intolerante?”
197

 I en elevövning efterfrågas eleven att reflektera över hur man 

bäst bemöter öppet främlingsfientliga och rasistiska åsikter. Även i kapitlet om judendom 

lyfter den utvalde representanten fram de fördomar, antisemitism och rasism som finns i det 

svenska samhället. Ytterligare exempel på aktuella frågor i det mångkulturella samhället som 

behandlas är t.ex. frågan om yttrandefrihet, tryckfrihet och religionsfrihet. Detta exemplifieras 

med aktuella debatter som Muhammedkarikatyrerna och konstnären Lars Vilks rondellhund.  

 

Kapitel åtta heter ”Den globala människan” och lyfter områdena hållbar utveckling, global 

rättvisa och globalt ansvar. Här diskuteras globaliseringen via uttrycket ”den globala byn” och 

en elevuppgift ber eleven att reflektera över hur global han/hon är genom att svara på 

frågorna: ”Känner du människor som lever i andra länder? Känner du människor som lever på 

helt andra sätt än du?”.
198

 Författaren fortsätter att diskutera det globala samhället i kapitel 

åtta genom att lyfta fram World Value Survey som ett sätt att visa på olika värderingar i olika 
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delar av världen.
199

 Här diskuteras icke-sekulära samhällen kontra sekulära samhällen på ett 

tydligt och insatt sätt. I en bildtext till Ronald Ingleharts kulturkarta över religionens 

betydelse i människors liv och sociala relationer menar författaren att om man utgår från 

svenska värderingar är det lätt att glömma att religion och religiös tro spelar en större roll i de 

flesta andra länder och att ”ett globalt perspektiv måste ta hänsyn till detta förhållande”.
200

 I 

kapitlet om kristendom fördjupas frågan om traditionella och icke-traditionella samhällen. 

Begrepp som social kontroll, samhörighet, familjegemenskap, respekt för överordnade och 

hierarki kopplas till religiös tro och identitet i traditionella samhällen. Icke-traditionella 

samhällen kopplas snarare ihop med moderna/postmoderna samhällen, kärnfamilj, den starka 

staten, arbete, religionens allt mindre roll i samhällslivet, religionen är en privat affär med 

mera. Individualiseringen och sekulariseringen är här framträdande enligt kulturkartan. 

Skillnaderna mellan olika grupper av människor kompletteras med ett likhetsperspektiv. Här 

diskuteras de mer universella värdena som människor, oavsett var de bor i världen tycker är 

viktiga; trygghet, tillit och demokrati.  

 

Det mångkulturella och mångreligiösa samhället betonas även i kapitlet om islam. I en 

elevövning ber författaren eleven att reflektera över fördelar och nackdelar med att förbjuda 

elever att bära sådant som kan tolkas som religiösa symboler, såsom i Frankrike. Vilka 

högtider ska firas i ett mångkulturellt Sverige undrar författaren i en elevövning. Eleven 

uppmanas att reflektera kring om det är viktigt att behålla firandet av högtider trots att Sverige 

numera är mångkulturellt och mångreligiöst. Författaren hävdar att det mångkulturella och 

mångreligiösa svenska samhället måste hitta en balans mellan dagens religiösa mångfald och 

dess kristna kulturarv. Utan en förståelse för det kristna arvet kan inte en förståelse för lag, 

moral, konst och litteratur skapas. Samtidigt menar författaren att mångfalden måste få 

utrymme i debatt och tänkande. Sverige är inte längre en ”kristen enhetskultur”.
201

 Frågan hur 

vi kan och bör förhålla oss till variation och olikheter är centralt enligt författaren. Författaren 

hänvisar till lagen mot hets mot folkgrupp när han diskuterar frågan om rätten att yttra sig om 

andra människor, om yttrandefrihetens gränser. Han menar att lagen särskilt skyddar 

minoritetsgrupper från att kränkas och diskrimineras. Utöver Sverige som ett exempel på 

mångkulturellt samhälle beskrivs även Israel som ett heterogent samhälle och författaren 
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exemplifierar med hur staten är sekulär trots många religiösa uttryck. 20 procent av 

befolkningen är icke-judar, de är muslimer och kristna. Utöver de religiösa minoriteterna lyfts 

även heterogeniteten fram via sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. Författaren 

konstaterar att: ”Detta samhälle är komplext, sammansatt och inte strömlinjeformat.”.
202

  

3.2.12 Mångkultur – analys 

Det finns en omfattande beskrivning av och uppmuntran till att problematisera och diskutera 

det mångkulturella samhället i boken. Att kulturmöten kan leda till ett lärande hävdas på flera 

ställen och detta tyder på ett interkulturellt förhållningssätt. Frågan om identitet och 

tillhörighet kopplas t.ex. till bruket att bära huvudduk. Ämnet nyanseras genom att vända på 

perspektiven och genom att koppla till personligt ställningstagande. Även här visar författaren 

en vilja att nyansera och kliva bort från etnocentriska förklaringar genom att försöka ge 

utrymme för ett emiskt perspektiv. Denna nyansering fortsätter på flera ställen i boken. Flera 

centrala begrepp definieras och problematiseras, exempelvis heder, patriarkat, västerlandet, 

det moderna svenska samhället, svenskar och invandrare och mediabilder. Flera erkända 

forskare får ge röst åt olika perspektiv. Detta visar på ett problematiserande där ideal och 

praktik ofta nyttjas för att nå nyansering. Författaren räds inte att lyfta de stora och svåra 

mångkulturella frågorna. Frågor om den Andre, främlingsfientlighet, rasism och tolerans samt 

toleransens gränser berörs på ett insatt sätt där samlevnadsperspektivet är tydligt. Ett 

inkluderande förhållningssätt lyser genom i texten, vilket blir extra tydligt då författaren 

beskriver hur det kan vara att bosätta sig i ett nytt land, speciellt genom valet av personliga 

pronomen. Användandet av oss och vi skapar en allmänmänsklig ton. Ett ”vi-dom” perspektiv 

lyser här med sin frånvaro. Fokus på universella värden leder åter igen till ett nyanserande 

perspektiv och ett perspektiv som fokuserar på samlevnad snarare än konflikt; ett 

interkulturellt perspektiv. Boken behandlar visserligen sekulära samhällen kontra icke-

sekulära samhällen och detta skulle kunna tolkas som ett traditionellt dikotomiserande 

angreppssätt men denna genomgång används sedan för att jobba indirekt med elevens möjliga 

etnocentrism samt för att problematisera det mångkulturella samhället vilket gör att denna 

slutsats inte är relevant. Genom att visa på att förhållanden ser olika ut skapas förståelse för 

olikheter och genom att jämföra kan även en förståelse för den egna kulturen äga rum. 

Begreppet kulturarv och vems kulturarv som ska genomsyra och prägla dagens samhälle lyfts 

i boken. Här framträder ett komplementärt perspektiv då författaren menar att svenskt 
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kulturarv bör kompletteras med andra kulturarv. Det svenska kulturarvet, det kristna 

kulturarvet samt det gemensamma kulturarvet skulle dock behöva diskuteras och 

problematiseras mer ingående, bland annat i förhållande till ett samhälles komplexitet och 

förändring. Vad innebär det svenska kulturarvet, igår, idag och imorgon, vilka och vad 

inkluderas? Försök till denna problematisering görs dock då författaren t.ex. menar att Sverige 

inte längre är en kristen enhetskultur utan ett land där människor med olika bakgrunder och 

trosuppfattningar lever sida vid sida. Variation, mångfald och olikheter är således centrala i 

bokens framställning. Här märks en tydlig mångkulturell eller snarare interkulturell diskurs 

där majoritet och minoritet dekonstrueras och där det mångkulturella och mångreligiösa 

samhällets stora och svåra frågor i stort sätt behandlas på ett insatt sätt. 

4 Diskussion 

Hur tolkas då etnicitet och närliggande begrepp i samtida forskning? Utifrån de presenterade 

teoretiska perspektiven – socialkonstruktivistisk, postkolonial och interkulturell teori är 

etnicitet och närliggande begrepp något som är komplext och mångfasetterat, något som kan 

förstås på olika sätt och rymma flera olika perspektiv. Det begreppen har gemensamt är att de 

ses som något konstruerat och föränderligt och som något som skapas i mötet mellan 

människor. Begreppen beskrivs ofta som något processuellt och något som är påverkat av 

situationen och kontexten. Forskningen lyfter fram både positiva och negativa sidor av 

begreppen. Etnicitet och flera av de närliggande begreppen rymmer potentiell risk av att bli 

statiska och därmed inte inkludera gränsöverskridande identiteter, men även risken att inte 

inkludera skillnader inom grupper liksom likheter mellan grupper. De kan även medföra att 

individuell variation förbises. På det sättet kan begreppen bli problematiska och begränsade 

analysverktyg. Men etnicitet och närliggande begrepp rymmer även aspekter som trygghet, 

gemenskap, ordning och tillhörighet. De fyller alltså en social funktion genom att de hjälper 

människor att kategorisera andra och dem själva. De kan hjälpa människan att se verkligheten, 

att ordna upp den och att utmana monokulturella diskurser. 

 

Hur framställer och behandlar de presenterade ”GY11-godkända” läromedlen i 

Religionskunskap 1 och 2 på gymnasienivå frågor med fokus på etnicitet och hur förhåller sig 

detta till teorierna och den samtida forskningen kring etnicitet? Här diskuteras denna fråga i 

ett jämförande perspektiv. I liknande analyser och diskussioner bör man ta hänsyn till att en 

läroboksförfattare har ett begränsat utrymme att presentera sitt ämne på. Detta innebär att 

författaren alltid är tvungen att göra ett kunskapsurval. Under min analys av 
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etnicitetsperspektivet genom de båda läroböckerna blev resultatet att båda böckerna har ett väl 

avvägt kunskapsurval, dock med lite olika fokus. Lika och unika fokuserar på det universellt 

mänskliga utifrån ett filosofiskt perspektiv och Söka svar fokuserar på konkret 

värdegrundsarbete utifrån ett interkulturellt perspektiv. Båda böckerna är exempel på hur 

kunskapsurvalet leder till att framställningen blir allsidig och nyanserad. Etnicitet behandlas i 

båda böckerna utifrån en mångfald av perspektiv på ett överlag insatt, inkluderande och 

nyanserat sätt, med en medvetenhet om etnocentrism och stereotyper. Båda har även ett 

inkluderande skrivsätt där intentionen är att skriva utifrån ett allmängiltigt vi, och i många fall 

även utifrån ett inifrånperspektiv. Böckerna syftar till att skapa reflektion och förståelse. Söka 

svar har ett mer differentierat, nyanserat och icke-etnocentriskt bildurval än Lika och unika, 

medan Lika och unika har en mer differentierad och nyanserad text där expertutlåtanden och 

forskare liksom referenser till olika källor får mer utrymme i framställningen än i Söka svar. 

Något som saknas i Söka svar är en lite utförligare presentation av läroboksförfattarna, vilket 

är viktigt för att klargöra vilka värderingar, perspektiv eller kunskapssyn de har. På så sätt 

skulle lärare och elever lättare kunna förhålla sig kritiska till innehållet i läroböckerna och ha 

en utgångspunkt för att förstå läroboksförfattarnas kunskapsurval. Detta har dock inkluderats i 

Lika och unika, där författaren Olof Franck presenteras med akademisk examen och 

produktion. Malin Mattson Flennegård, Söka svars huvudförfattare presenteras som 

gymnasielärare. Forskaren Olof Franck har helt klart en mer forskningsstimulerande ansats i 

sin bok medan gymnasieläraren Malin Mattson Flennegård tillsammans med Leif Eriksson 

har skrivit en mer traditionell lärobok med syfte att fungera på ett praktiskt sätt i 

undervisningen. Francks kunskapsområden, bland annat religionsfilosofi, präglar 

framställningen genom ett stort fokus på etik och ett universellt angreppssätt. Söka svar är 

mer konkret genom att den inkluderar många fler av de centrala begrepp och områdena som 

kan kopplas till etnicitet. 

 

Att en lärobok ska rymma information om alla världens olika etniska grupper och kulturer är 

självklart inte möjligt. Men föreliggande läroboksgranskning visar hur författarna i stort visat 

en känslighet i att välja ut och ge utrymme åt flera delområden kring etnicitet. Utrymmet som 

getts åt olika etniska grupper varierar. I stort har de fått plats på ett tillfredsställande sätt, även 

om en del har fått lite väl missgynnsam behandling, t.ex. de nationella minoriteterna i Sverige, 

speciellt i Lika och unika. Judarna nämns vid flera tillfällen i läroböckerna, vanligen i 

samband med förföljelser och massmord eller i samband med Israel. Informationen är korrekt, 

men helhetsbilden som skapas av det kunskapsval som författarna gjort kan ifrågasättas.  
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Bilden blir alltför ensidig av denna nationella minoritet och detta kan innebära att judiska 

elever kan ha svårt att identifiera sig med ämnesinnehållet.
203

 Samerna och Romerna beskrivs 

i Söka svar men inte i Lika och unika. Beskrivningen är dock begränsad vad gäller hur 

samerna lever idag. Av de två övriga nationella minoriteterna – sverigefinnar och tornedalingar 

– behandlas de ytterst kortfattat i Söka svar. De lyser med sin frånvaro i Lika och unika, vilket 

innebär att elever med dessa etniska tillhörigheter kan känna sig exkluderade. I vissa fall 

framträder ett icke-omnämnande av andra kulturer än de västerländska vilket inte är ett led i 

att nå en ökad förståelse för det mångkulturella samhället. Båda böckerna präglas dock i stort 

av ett mångfaldsperspektiv och deras styrka ligger i förmågan att förmedla ett interkulturellt 

förhållningssätt där mångfald, nyansering och det relativa i livet samt det föränderliga i våra 

föreställningar om världen framkommer, vilket jag tolkar ligger i innebörden av kursplanens 

uttryck att kursen ska ge eleven ”möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett 

samhälle präglat av mångfald”.
204

 I framställningen framträder i båda böckerna ett 

konstruktivistiskt perspektiv där essentialistiska synsätt i stort ifrågasätts. Genom textanalysen 

av hur etnicitet representeras i de olika böckerna framträder ett mönster av medvetenhet om 

etnocentrism och ett ärligt försök att inte ge utrymme åt alltför många etnocentriska 

perspektiv och stereotypa uppfattningar.  Föreliggande läroboksgranskning visar dock att det 

finns några exempel på stereotypa och onyanserade framställningar av olika grupper i båda 

böckerna, som kan upplevas som diskriminerande eller kränkande. På några ställen måste jag 

ifrågasätta varför ett exkluderande förhållningssätt och skrivsätt nyttjas. Sverige och västvärlden 

konstrueras ibland som ett ”oss” och resten av världen som ett ”dem”, vilket hindrar ett 

interkulturellt förhållningssätt. En del gånger kunde författarna varit lite mer tankfulla i sitt 

sätt att välja exempel och presentera materialet.  Det finns dock många fler goda exempel än 

dåliga, exempelvis på hur man kan undvika stereotypa bilder och etnocentriskt tänkande. Det 

går därför inte att dra slutsatsen att böckerna är uttryck för stereotypisering av traditionell 

karaktär. Helhetsintrycket är att intentionen snarare varit att medvetandegöra elever om 

problematiken kring etnocentrism och stereotyper.  Läroböckerna luckrar snarare upp än 

befäster förenklade föreställningar om människor, delvis som ett resultat av det 

socialkonstruktivisitiska och postkoloniala perspektivet som genomsyrar båda böckerna, även 

om Lika och unika präglas av detta tydligare än Söka svar. Textanalysen visar vidare att i 
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framställningen av kulturer i världen bortanför Sverige försöker böckerna undvika 

konstruktionen av ”de andra”, som skiljer sig mot ”oss”, dvs. ett ”vi-dom” perspektiv. I 

böckerna, framför allt Lika och unika, beskrivs ett allmängiltigt ”oss” och här betonas inte ”vi 

och de andra”, vilket kan tolkas som ett viktigt steg att skapa en interkulturell medvetenhet 

hos eleverna. I böckerna görs dessutom ofta referenser till författare och andra människor med 

olika kulturell bakgrund, till namn som inte kan betecknas som traditionellt svenska och detta 

utan att man specifikt behandlar ämnet mångkultur eller etnicitet. Läroböckerna använder 

dessutom flera personliga berättelser som komplement för de mer allmänna genomgångarna. 

Det ger ”ett ansikte” på flera av de mer teoretiska frågorna och problemen som lyfts vilket 

kan leda till en insikt om människors olikheter och likheter. De granskade läromedlen har en 

känslighet för och medvetenhet om stereotypiseringens och etnocentrismens problematik och 

det märks att övningarna i stort har valts ut med försiktighet. Många frågor är av en 

reflekterande karaktär och även i vissa fall kulturkontrasterande karaktär vilket är ett steg i att 

nå ett interkulturellt förhållningssätt.  

 

På grund av det begränsade utrymmet som en lärobok har, kan redogörelserna i vissa fall vara 

så pass kortfattade att det är svårt att få till en djupare nyansering och problematisering av 

vissa områden. Detta gäller dock inte alla områden, speciellt inte de områden som berör det 

mångkulturella samhället. Författarna väjer inte för svåra frågor och lyfter flera av de aktuella 

debatterna som präglar dagens mångkulturella samhälle. På flera ställen ges en fördjupad 

information med fördjupade diskussions- och reflektionsövningar. Här framträder en 

kompletterande, mer nyanserad bild av samhället, invånarna däri och deras gemensamma 

problem. I båda böckerna finns det ett eller flera kapitel som på något sätt tar upp etnicitet, 

kulturmötet, mångkultur, globalisering, identitet med mera. Antalet sidor som ges till detta 

kunskapsområde får anses stort och har inte behövt stå tillbaka till förmån för andra områden, 

varken i Lika och unika eller i Söka svar. Lika och unika hade dock kunnat inkludera en 

tydligare diskussion kring kultur för att öka förståelsen för detta svåra område. Likaså hade 

böckerna tjänat på att problematisera begreppet svenskt kulturarv mer ingående för att skapa 

en medvetenhet kring denna inte helt lätta fråga.  

 

Alla texter, så även dessa läroböcker, är skrivna utifrån sin tids värderingar och 

föreställningar. I de beskrivna läroböckerna finns således tydliga spår av vår globala tid och 

de utmaningar och frågor som vi alla ställs inför i det mångkulturella samhället. Båda 

böckerna uppmärksammar läsaren om risken med att kategorisera och generalisera kring 
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grupper i samhället. Många av de problem som beskrivs och lyfts har en universell karaktär 

vilket innebär att böckerna har en inkluderande inställning. Mångkultur ses inte i första hand 

som grund för problem i samhällen, utan det finns en positiv inställning även om problem 

som kan förknippas med det mångkulturella samhället också diskuteras och problematiseras i 

böckerna. De undersökta läroböckerna exponerar elever för en rad olika tolkningar, utan att de 

bortser från elevernas egna identiteter. Detta kan leda till att elever kan ta ett steg bortom de 

egna kulturella gränserna för ökad förståelse enligt interkulturell teori. I kursplanerna för 

religionskunskap betonas vikten av att i undervisningen föra fram olika perspektiv. I de 

granskade läroböckerna framkommer både historiska, filosofiska, etiska, religiösa och globala 

perspektiv och läroböckerna ger på vissa ställen användbara verktyg för att förstå, analysera 

och reflektera kring etnicitetsområdet, bland annat genom olika modeller, begrepp, definitoner 

och teorier. En lärobok kan aldrig täcka allt. Läroböcker är alltid selektiva, så även de 

undersökta böckerna i detta arbete. Etnicitet ges, med tanke på lärobokens form och givna 

ramar, dock tillräckligt med utrymme i båda läroböckerna för att kunna skapa reflektion och 

förståelse kring ämnesområdet. De båda läroböckerna torde kunna bedömas som ”goda 

exempel” utifrån interkulturell teori eftersom de karaktäriseras av att inkludera olika 

perspektiv och eftersom de fokuserar på likheter men inte väjer för olikheter. De lyfter 

etnocentrism, stereotyper och det mångkulturella samt ger en varierad och nyanserad, och ofta 

komplex bild av etnicitet som i stort inte bygger på fördomar och förutfattade meningar. De 

läroböcker jag granskat uppfyller i stort de krav som kursplanerna i Religionskunskap 1 och 2 

ställer i förhållande till det granskade ämnesområdet etnicitet. Det finns dock ingen 

framställning som är komplett och som inte kan förbättras. 

4.1 Avslutande reflektion 

Att läroböcker är sakliga, nyanserade och icke tendentiösa är inte bara önskvärt, utan också 

nödvändigt, för att inte råka i konflikt med läroplanen, skolans värdegrund, ämnesplaner och 

kursplaner. Den här analysen har ökat min förståelse för hur centrala läroböcker är i 

lärandeprocessen och att jag som lärare bör utvärdera och analysera läromedel mer ingående 

än vad som tidigare skett från min sida.  Som lärare litar jag på läroboken och uppfattar ofta 

att den per automatik följer läroplanen och kursplanen. Lärobokstexten har en hög status och 

betraktas som en auktoritetstext och man bör som lärare inse att läroboken är ett maktmedel. 

Dess påverkan är stor och dess påverkan kan i värsta fall ta sig uttryck i främlingsfientlighet 

och diskriminering av människor, vilket jag blivit medveten om i denna arbetsprocess. Det är 

därför angeläget att vara kritisk till läromedelstexter, speciellt texter som berör 
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etnicitetsområdet och människors identitet samt livsåskådningsmönster. Jag har fått en utökad 

medvetenhet om hur olika man som författare kan välja att tolka kursplaner och därmed 

presentera ett kunskapsstoff. Ytterligare en insikt är att jag nu inser hur viktigt det är att 

inkludera och ha det interkulturella perspektivet i medvetande både när jag undervisar, väljer 

och använder läromedel i klassrummet. Etnicitetsperspektivet kan öka förståelsen generellt 

hos alla elever om att samhället består av en mångfald av individer, grupper, idéer, tankar, 

kulturer och livsåskådningar. Det leder till att förståelsen för komplexitet, för olika sätt att 

tänka, leva och värdera kan öka och därmed öka möjligheten att klara av att leva i ett samhälle 

präglat av mångfald. Den nya gymnasieskolan Gy 11 har precis sjösatts, vilket innebär att 

läromedelsforskning kopplat till Gy 11, precis har börjat. Här tror jag att forskningen har en 

stor uppgift framför sig; vilka bilder och värden förmedlas via de nya läroböckerna, inte bara i 

religion utan även i andra ämnen och kurser? 
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Bilaga  

 

UNESCOs kriterielista för läromedelsanalys
205

 

 

List of Criteria for Analysis  

1) Textbook sector components 

– educational system 

– guidelines/curricula 

– adoption procedures 

– structure of publishing houses 

 

2) Formal criteria 

– bibliographic references 

– target group (school level, type of school) 

– dissemination 

 

3) Types of texts/mode of presentation 

– authors’ intentions (if specified) 

– descriptive author’s text (narrative) 

– illustrations/photos/maps 

– tables/statistics 

– sources 

– exercises 

 

4) Analysis of content 

– factual accuracy/completeness/errors 

– up-to-date portrayal 

– topic selection/emphasis (balance)/representativeness 

– extent of differentiation 

– proportion of facts and views/interpretation 

 

5) Perspective of presentation 

– comparative/contrastive approach 

– problem-oriented 

– rationality/evocation of emotions 

 

 

  

                                                 

 

205 Pingel, Falk. UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. 2nd revised and updated edition, 

Paris/Braunschweig, GEORG ECKERT INSTITUTE FOR INTERNATIONAL TEXTBOOK RESEARCH, ED-99/WS/27 

REV. Original: English, 2010 
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