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1. Inledning 
Läroböcker har en viktig funktion i vårt samhälle eftersom deras roll är att förmedla ett 

innehåll till våra elever och bilda framtida medborgare. Karlsson (2011: 45) beskriver 

läroboken som att ”läroboken anses vara en maktens spegel, ett uttryck för de maktägandes 

ideala självförståelse och vilja att behålla sin maktposition genom att socialisera och 

disciplinera eleverna och de blivande medborgarna”. Han menar precis som Ammert (2011: 

33-34) att författarens lärobok är ett effektivt redskap för makthavarna att prägla elevernas 

världsbilder och identiteter. Denna aspekt blir särskild viktig menar Karlsson (2011: 45) 

eftersom informationen i dessa läroböcker når ut till många ungdomar som ännu inte har 

fullbordat ett kritisk och analytiskt tänkande och därför kan ha svårt att ha distans till 

innehållet.  

 

Mattlar (2008: 19-20) är inne på samma spår och har själv analyserat just textböcker eftersom 

dessa ska vara konstruerade i syfte att behandla de flesta kursmål inom ramarna för ämnet. 

Just textböcker tillhör det som enligt Mattlar, Statens institut för läromedelsinformation kallar 

för basläromedel och som ska vara grund för kursernas huvudsakliga läsning. Då är det viktigt 

att som lärare känna till och tänka på vilket sorts stoff man förmedlar och att det kan 

förekomma normer och fördomar som under ytan upprätthålls genom texterna i vissa 

läroböcker och på så sätt bearbeta dessa i klassrummet.  

 

Att säga att lärobokens funktion bara är att förmedla ett innehåll kan tyckas lite stramt dock. 

Englund (2011: 279) menar att läroböcker är ett väldigt vitt begrepp och kan ses från olika 

perspektiv. Man skulle kunna tolka deras roll som bildande men också som erbjudande där 

eleverna själva får välja att förkasta innehållet eller ta till sig det. Även om så är fallet dock så 

tycker jag att det är viktigt att granska innehållet och vara medveten om som lärare vad det 

faktiskt förmedlar. Som nämnt ovan är inte alla åldersgrupper mogna nog att fritt välja att 

förkasta information som lärs ut i skolan samt att det fortfarande finns lärare som anser att 

lärobokens funktion är den förstnämnda, dvs. att bilda.  

 

Svenska för invandrare (SFI), en vuxenutbildning riktad till individer med annan bakgrund än 

svensk som vill lära sig svenska, samt svenska som andraspråk, som i sin tur är ett 

motsvarande ämne i grundskolan, är relativt nya ämnen inom skolvärlden. Så sent som 1995 

blev svenska som andraspråk ett kärnämne i alla skolformer vilket innebär att utvärderingen 
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av dessa ämnen började väldigt sent (Mattlar, 2008: 21). Därför är det relevant för 

utbildningsvetenskapen att fler studier görs inom detta område. SFI-utbildningen är 

visserligen en frivillig skolform men den är en del av så många olika politiska arenor 

(integration, arbetsmarknad, utbildning) (Carlson, 2003: 56). Bara det faktum att denna 

utbildning spelar en så stor roll i vårt samhälle gör den ytterst viktig att studera.  

 

Ett annat argument som stärker just läroboksundersökning inom dessa två ämnen är som 

Wahlin (2012: 39) förklarar att utbildningen för många personer som flyttar till Sverige är den 

första (och för vissa även den enda) kontakten som deltagaren får med det svenska 

skolsystemet. Då är det berättigat att fråga sig vilka budskap denna utbildning förmedlar. 

Många av eleverna upplever dessutom hinder för att kommunicera med varandra eller med 

läraren vilket ökar vikten av att reflektera över innehållet i läroböckerna. Även Donsante 

(2005: 4) konstaterar att porträtteringen av Sverige och dess invånare är av stor vikt för i 

synnerhet SFI-deltagare. Som vi redan konstaterat och som även Donsante understryker så är 

dessa läromedel utöver språkböcker även förmedlare av liv och kultur i det svenska samhället 

och ett fönster mot hur deltagarnas liv kan komma att bli som invandrare i landet.  

 

Mattlar (2008: 13-17) menar att debatten om hur man ska integrera invandrare med hjälp av 

skolan har funnits sedan invandringens början och redan på 60-talet rekommenderade 

Europarådet att 200 timmar skulle avsättas till språkundervisning för invandrare som hade 

arbetskraftsinvandrat. Dessa timmar höjdes efterhand och ledde till slut till att SFI skapades 

och svenska som andraspråk etablerades som eget ämne i skolan. Mattlar går även in på att 

det under 2000-talet har pågått en diskussion om huruvida svenska som andraspråk snarare 

har en segregerande effekt än en integrerande ur ett samhällsperspektiv och ur ett 

undervisningsperspektiv.  

 

Vilka uppfattningar och värderingar, hävdar vetenskaplig forskning, att läroböcker inom SFI 

och svenska som andraspråk förmedlar till de människor som genomgår en introducerande 

eller grundläggande utbildning för ett liv i Sverige? 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med forskningsöversikten är att klargöra hur läroböcker inom SFI och svenska som 

andraspråk skildrar livet i Sverige (för både en etnisk svensk och för en invandrare) ur både 

ett nutida och ett historiskt perspektiv.  

 

För att ta reda på dessa funderingar konstruerades sex frågeställningar: 

• Vilka delar av det svenska samhället belyses i läroböckerna för SFI och svenska som 

andra språk? 

• Hur skildras arbetslivet i Sverige i läroböcker inom SFI och svenska som andra språk? 

• Hur skildras utbildning i Sverige i läroböcker inom SFI och svenska som andra språk? 

• Hur skildras svensk kultur (vid sidan av studier och jobb) i läroböcker inom SFI och 

svenska som andra språk?  

• Hur skildras målgruppen invandrare i läroböcker inom SFI och svenska som 

andraspråk? 

• Hur skildras Sverige ur ett historiskt perspektiv inom SFI och svenska som 

andraspråk? 
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2. Teoretisk bakgrund 
Läromedel och granskning av dessa har varit ett omdebatterat tema i Sverige under en lång 

tid. Anna Johnsson Harrie (2009: 12-14) beskriver hur den statliga granskningen av läromedel 

infördes 1938 men att det även innan dess existerade punktvisa granskningar av läroböcker. 

Även efter att den statliga granskningen infördes pågick debatten om hur mycket och vilka 

faktorer som skulle granskas. Den statliga granskningen upphörde 1991 och under perioden 

1938-1991 ändrades granskningens fokus flera gånger. En viktig ändring skedde 1974-1983 

då granskningens fokus hamnade på objektivitet. Objektivitet var ett område för granskning 

även innan men det var först år 1974 som det blev obligatoriskt att granska det i 

samhällsorienterade ämnen. Språk har inte tillhört samhällsorienterade ämnen och 

läroböckerna inom språk har på så sätt inte granskats i samma utsträckning.  

 

Johnsson Harrie (2009: 56-62) menar att det fanns både argument för och emot en statlig 

granskning av läromedel. Det som talade för läromedelsanalyser var bland annat en 

ekonomisk fråga. Om läromedlen utformades på ett sätt så att dessa kunde hålla en längre tid 

så skulle familjer slippa byta läromedel många gånger och kunde alltså använda samma bok i 

flera generationer. Det ekonomiska argumentet handlar om jämlikhet. Alla familjer ska ha råd 

med material till skolan. Detta argument blev dock snabbt föråldrat i debatten och i dagens 

skolor får eleverna låna böckerna från skolan. Det andra argumentet handlade snarare om 

pedagogiken i böckerna. Meningen med granskning av läromedel skulle vara att se till att 

nivån stämde överens med åldersgruppen som boken var ämnad för, att se till att det målas 

upp en objektiv bild av samhället samt att boken var i linje med läroplanen. Den aspekten är 

viktig än idag eftersom framtida medborgare fostras i skolan som ska tänka kritiskt och skapa 

sin egen bild av verkligheten.  

 

Mattlar (2008: 21) nämner att SFI och svenska som andraspråk är ämnen som utvecklades i 

sin fulla form så sent som 1995. Då hade den statliga granskningen lagts ner vilket innebär att 

läromedelsanalyser av dessa ämnen är viktiga utifrån ett samhällsperspektiv. Som även 

Carlson (2003: 56) konstaterade är dessa ämnen, och dess läroböcker, en viktig del i flera 

politiska arenor så som arbetsmarknad och integration. Med tanke på vilken beskrivning som 

ges av läroböckers maktposition i vårt samhälle, är granskning av dess innehåll av stor vikt 

för fostrandet och integreringen.  
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Debatten om läroboksanalys och integration pågår fortlöpande. Bland annat skildras detta i 

två artiklar ur Sveriges Radios Kulturnytt (2013) där kritik mot en ny lärobokserie som har 

släppts inom ämnet SFI riktas. En bibliotekarie vid namn Sedigheh Tabibzadeh ställer sig 

väldigt kritisk till den stereotypa skildring av etnicitet som hon menar att de nya böckerna 

presenterar. Både Tabibzadeh och Karin Sandwall Åsberg (föreståndare på Nationellt 

Centrum för svenska som andraspråk) menar att det är lärare och förlag som har ansvar för att 

läroböcker ska följa läroplanerna eftersom det inte finns en myndighet som granskar längre.  

 

3. Metod 
Forskningsöversikten har formats utifrån ett antal frågor som analyserar innehållet i 

läroböcker inom SFI och Svenska som andraspråk. Utifrån dessa frågor gjordes en 

litteratursökning därefter har ett urval gjorts och sist har litteraturen bearbetats genom läsning 

och analys. Som metod har jag använt mig av litteraturgenomgång. Bryman (2011: 97-102) 

beskriver litteraturgenomgång som ett bra sätt att läsa in sig på området och upptäcka vad som 

redan finns. Dessutom menar han att en bra genomgång av litteraturen kan vara en viktig 

grund för formulering av frågeställningar till ett arbete. Den aspekten är aktuell i det här 

examensarbetet.   

 

3.1. Avgränsning 

Eftersom detta arbete skulle vara klart inom en begränsad tidsram som motsvarar 15 

högskolepoäng så gjordes vissa begränsningar i arbetet. Forskningsöversikten behandlar 

material som är publicerat enbart under 2000-talet samt att fokus ligger på ämnena SFI och 

svenska som andraspråk. Anledningen till att jag valde båda dessa ämnen är för att de är starkt 

relaterade till varandra samt att det har gjort ytterst lite forskning inom SFI enbart och 

betydligt mer inom svenska som andraspråk. Dessutom får man en bra spann mellan 

åldersgrupper: från barn till vuxen.  

 

3.2. Litteratursökning 

Litteraturen som har använts till den här uppsatsen har huvudsakligen sökts via två olika 

databaser. Google Scholar är den ena och det är en databas som inte är inriktad på något 

särskilt ämnesområde vilket resulterade i att sökningen inte bidrog med så många alternativ. 

Den andra databasen som användes var ERIC (Educational Resources Information Center). 

Denna databas är speciellt inriktad på utbildningsvetenskap och bidrog till huvuddelen av 
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artiklarna som användes i den här uppsatsen. Dessa databaser är internationella vilket innebär 

att det mestadels framkom träffar på engelska. Detta är problematiskt i och med att det valda 

ämnesområdet inriktar sig på specifikt Sverige och därför bidrog denna sökning främst till den 

internationella forskningen som har använts. Dock så hittades även Donsantes och Wahlins 

studie på detta sätt eftersom deras sökord och sammanfattning var formulerade på engelska. 

Litteratursökningar gjordes i flera omgångar och det som användes i uppsatsen är publicerat 

under 2000-talet i syfte att på så sätt presentera den senaste forskningen som har gjorts inom 

området. Sökningar i databaserna resulterade i allt från 12 till 50 träffar men det var bara 

några få som var relevanta för uppsatsen.  

 

Förutom databaser användes även bibliotekskatalogen vid Linköping Universitet där 

merparten av böckerna i den här studien hittades. Mattlars avhandling fick jag låna av min 

handledare som tyckte att den verkade relevant för forskningsöversikten. 

 

I databaserna söktes artiklar och litteratur med hjälp av ett sökfält där olika sökord skrivs in 

som sedan genererar en resultatlista med litteratur som passade in på sökorden. I dessa fält 

användes följande sökord; självständigt eller i olika kombinationer: 

 

• Läromedelsanalys 

• Svenska som andraspråk 

• SFI 

• Kultur (culture) 

• Arbetsliv (working life) 

• Utbildning (education) 

• Samhälle (society)  

• Second language learning 

• Second language teaching 

 

3.3. Urval 

Valet av artiklar och uppsatser som är relevanta till forskningsöversikten baserades på titel 

och sammanfattning som sedan även kollades om de var publicerade under det senaste 

årtiondet. En viktig faktor var även att allt material som användes skulle ha blivit granskad av 

en tredje part. Eftersom SFI och Svenska som andraspråk är föga undersökta områden så 
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inkluderades båda dessa ämnen i uppsatsen. Detta innebär att åldersgruppen för vilken 

läromedelsanalyserna gäller sträcker sig genom alla utbildningsnivåer, inklusive 

vuxenutbildningen. Vidare grupperades den sökta litteraturen utefter forskningsfrågor, till 

exempel vilka som behandlar kultur inom läroböcker och vilka som behandlar arbetslivet 

inom läroböcker. 

 

Förutom sökningar som gjordes via databaser användes även det som Bryman (2011: 196-

197) beskriver som snöbollsurvalet. Detta innebär att man via redan fastställt relevant 

litteratur söker sig till vidare litteratur genom att kolla i litteraturförteckningen av den 

relevanta litteraturen. På så sätt kan man vidga sin empiri och samtidigt undvika 

andrahandskällor.  

 

3.4. Litteraturanalys 

Det är viktigt att granska det som skrivs på ett kritiskt sätt. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013: 25-26) menar att det inom allmänna litteraturstudier kan finnas vissa 

svagheter. Man bör ha i åtanke att författaren bara har använt sig av en begränsad mängd 

forskning som är relevant samt att urvalet blir selektivt. Det är därför viktigt att man redovisar 

hur källorna har hittats och vilka som har använts.  

 

Första litteraturanalysen gjordes på ett översiktligt sätt i syfte att dela in materialet utefter dem 

ställda frågeställningarna. På så sätt utarbetades en grundstruktur och det blev tydligare hur 

mycket forskning som finns inom dem olika områdena.  

 

Andra litteraturanalysen gjordes på ett djupare plan, vilket innebar att materialet lästes 

grundligt och viktiga resultat ströks under och sparades för att sedan användas i analysen. 

Under denna läsning upptäcktes även två nya aspekter som litteraturen täcker, nämligen 

skildringen av målgruppen samt skildringen av Sverige genom historien. Under analysens 

gång uppenbarade sig flera diskussionsobjekt samt slutsatser, till exempel vilka svenska 

värden som porträtteras, som bidrog till ett mer kritiskt förhållningssätt till litteraturen. Sista 

steget var att skriva uppsatsen rubrik för rubrik, med utgångspunkt i frågeställningarna och 

analysen.  
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4. Resultat 
Nedan introduceras författarna och de verk som har utgjort basen för den här 

forskningsöversikten. De författare som har omnämnts i liten utsträckning kommer inte att 

presenteras här eftersom dessa har använts i syfte att stärka de analyser som redan har 

etablerats av de andra författarna. Författarna kommer att presenteras i den ordning som deras 

studier är publicerade: från äldst till nyast. I min studie ingår det två doktorsavhandlingar, två 

examensuppsatser samt en antologi. Båda examensuppsatserna har blivit granskade av en 

tredje part och examinerade. 

 

4.1. Källpresentation 

Marie Carlson är docent inom sociologi och lektor vid institutionen för sociologi och 

arbetsvetenskap på Göteborgs universitet. Hon publicerade sin doktorsavhandling Svenska för 

invandrare – brygga eller gräns? år 2003 som handlar om SFI-utbildningen och hur den 

samspelar med samhällsutvecklingen och andra institutioner. Hon redogör även för begrepp 

kopplade till just SFI som invandrare, integration och jämställdhet för att nämna några. Hon 

har i sin studie bland annat granskat läromedel och styrdokument kritiskt vilket är relevant för 

den här forskningsöversikten. I den här forskningsöversikten har en något förkortad version 

av hennes doktorsavhandling använts eftersom jag inte lyckades få tag på den kompletta 

versionen. Eftersom hon analyserade läromedel för att få en bild av var fokus i böckerna 

ligger så har hon analyserat böcker utgivna från 60-talet fram till 90-talet.  

Läroböckerna som hon analyserade var: Svenska för er – lärobok i svenska som främmande 

språk från 1967, Svenssons från 1972, Svensk, svenska från 1974, Säg det på svenska från 

1978, Mål 1 från 1983, Mål 2 från 1989, +46 Del 1 och 2, Svenska som andraspråk utgivna 

åren 1996 respektive 1997, samt Vägen till Sverige, Textbok A och B från 1995 (Carlson, 

2003).   

 

Kristin Donsante var vid tiden för publiceringen av C-uppsatsen som användes i den här 

forskningsöversikten en lärarstudent på Södertörns Högskola. Hon skrev C-uppsatsen 

”Hassan köper mat” – En text- och bildanalys av läromedel i svenska som andraspråk 

vårterminen 2005 som handlar om hur Sverige, svensken och invandraren presenteras i 

läromedel ämnade för SFI och svenska som andraspråk. Hon var intresserad av att få fram 

ifall det presenteras stereotypa bilder av eller generaliseringar av landet och invånarna. 

Eftersom det var svårt att hitta relevant litteratur som riktar sig mot både SFI och svenska som 
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andraspråk och studien pekade på liknande resultat som framkommit i större studier valde jag 

att ha med den. Läroböckerna som hon analyserade var: Mål 1 från 1983, Människor och 

möten från 1992, Vägen till Sverige från 1995 samt +46 från 1996 (Donsante, 2005).    

 

Jörgen Mattlar är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala Universitet. Han publicerade sin doktorsavhandling 

Skolbokspropaganda? – En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk [1995-

2005] år 2008 som handlar om vilka ideologier som förmedlas i läroböcker inom SFI och 

svenska som andraspråk främst utifrån ett klass-, kön- och etnicitetperspektiv. Även Mattlar 

har använt sig av läromedelsanalys och är på så sätt relevant för den här forskningsöversikten. 

Läroböckerna som han analyserade var: Dikt och verklighet från 1996, Nya Mål 3 från 2001, 

På G från 2004, På tapeten från 2002 samt Vi lär känna Sverige från 1995 (Mattlar, 2008).  

 

Niklas Ammert är universitetslektor i historia vid Linnéuniversitet. Han doktorerade år 2008 

med en avhandling som handlade om historiemedvetandet i historieböcker som dessutom 

väckte intresset till att skapa en modern och flerperspektivistisk bok som handlar om 

läromedel och granskningen av dessa. Han tillfrågade ett flertal forskare och 

läroboksförfattare ifall de ville medverka i hans samlingsverk och två av dessa har dessutom 

använts i mindre utsträckning i den här uppsatsen, Boel Englund och Klas-Göran Karlsson. 

Denna bok heter Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik och utgavs 2011. 

Den här boken handlar inte specifikt om läromedelsanalyser i svenska som andraspråk eller 

SFI utan riktar sig mot läromedelsanalyser generellt. Den är viktig och relevant för den här 

forskningsöversikten eftersom den bidrar med ett samhällsperspektiv på läromedelsanalyser 

(Ammert, 2011).  

 

Elisabet Wahlin var vid publiceringen av examensarbetet som användes i den här 

forskningsöversikten en lärarstudent vid Malmös Högskola. Hon skrev examensarbetet ”När 

klockan är 22 tystnar musiken – svensk kultur i läromedel för SFI” år 2012 som handlar om 

hur läromedel inom SFI är insocialiserande till en svensk kultur och vad denna svenska kultur 

innebär. Hon presenterar sin analys utifrån teman som berör jobb, skola och vardagsliv. Den 

är relevant för forskningsöversikten eftersom det är en läromedelsanalys inom SFI och som 

dessutom pekar på liknande resultat som den övriga litteraturen. Läroböckerna som hon 

analyserade var: Ny start – i samhället från 2007, +46 C från 2004, Svenska till max: textbok 
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2 från 2010 samt Bok-och-webb läsa med mera: Lästräning för ungdomar och vuxna från 

2007 (Wahlin, 2012).   

 

Förutom dessa verk har jag använt mig av internationella artiklar som generellt diskuterar 

läromedel och läromedel inom andraspråksinlärning, kapitel i Ammerts antologi om 

läromedelsstudier och deras betydelse samt hemsidor där de olika författarna presenteras. 

Dessa har dock nämnts i liten utsträckning i forskningsöversikten och presenteras därför inte i 

det här kapitlet med litteraturen som utgör grunden för uppsatsen.  

 

4.2. Diskussion om källornas metoder 

Alla studier som ingår i denna undersökning är baserade på en kvalitativ textanalys. I Mattlars 

studie förstärks textanalysen av en kvantitativ innehållsanalys dessutom där han tittar efter 

förekomsten av fiktiva personers namn samt organisationer, föreningar och dylikt. Dessa kan 

ge en överblick över representation av kön och etnicitet i texterna. Även Donsante har använt 

sig av liknande kvantitativ analys för att titta efter förekomsten av namn och etniciteter men 

dessa utgör inte en lika stor analytisk grund i hennes studie som i Mattlars. Carlson å andra 

sidan använder sig av intervjuer i första hand och textanalys, auskultationer och erfarenheter i 

andra hand. Även Lee (2011) använder sig av kvalitativ textanalys i första hand men 

kompletterar detta med att skapa kategorier i likhet med Mattlar och Wahlin (som nämnts 

ovan) och därefter analyserat detta utifrån en kritisk diskursanalys inom en social sydkoreansk 

kontext snarare än lingvistiska drag i texterna. Det som verkar gemensamt för dessa 

läromedelsanalyser är att de kompletteras med ytterligare en metod än bara själva 

textanalysen. Alltså använder sig alla forskarna av kvalitativ textanalys men väljer att stärka 

sina resultat med ytterligare en metod såsom intervju eller en kvantitativ innehållsanalys. 

Detta skulle kunna vara viktigt utifrån ett källkritiskt perspektiv eftersom en kombination av 

metoder bidrar med att öka reliabiliteten i det utförda arbetet.  

 

5. Analys 
I denna del av uppsatsen presenteras en analys baserad på flera olika studier som har gjorts 

inom området för läromedelsanalys. I Analysen besvaras en frågeställning i taget så att det 

blir lätt att följa resonemangen. Först besvaras frågan om vilka delar av det svenska samhället 

som är i fokus i läromedelsböckerna. När detta är utarbetat belyses tre frågor som handlar om 

dessa delar av det svenska samhället: arbetsliv, utbildning samt kultur. Sedan övergår 
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analysen till att ge en översikt av hur målgruppen presenteras samt Sverige i sin helhet ur ett 

historiskt perspektiv.  

 

5.1. Vilka delar av det svenska samhället belyses i läroböckerna för SFI och 

svenska som andra språk? 

Det är av intresse att undersöka vilka delar av det svenska samhället som uppmärksammas i 

läroböcker riktade mot människor som kommer till Sverige från andra länder. Ammert (2011: 

33-34) beskriver lärobokens makt i vårt samhälle och menar att läroböckernas funktion kan 

vara olika. Det skulle kunna vara att hjälpa eleven till att utveckla kunskaper men det kan 

också handla om att legitimera en makt-politik. Böckerna syftar till att socialisera människor 

och därigenom påverka människors syn på sig själva och på samhället.  

 

Att textböcker kan vara vinklade och på så sätt förmedla en förfalskad bild av verkligheten till 

elever är uppmärksammat även utanför Sverige. Incho Lees studie (2011: 55) visar på att 

textböcker inom engelska som främmande språk i Sydkorea förmedlar en bild som idealiserar 

västvärlden och förkastar Asien och Afrika. Detsamma porträtteras i ytterligare en studie av 

Kang-Young Lee (2009: 82-83) som också analyserade 11 olika textböcker inom samma 

ämne som föregående författare. Det framkom i studien att i illustrationerna så visas bara 

medelklassens vita engelskmän som lär små koreanska flickor och pojkar engelska. Väldigt få 

eller inga afro-amerikaner, jamaicaner eller andra engelskspråkiga förekom på bild i böckerna 

och i en bok till och med representeras andra kulturer på ett stereotypiserat sätt som bidrar till 

en negativ attityd mot dessa.   

 

Jörgen Mattlar (2008) beskriver i sin avhandling vilka delar av det svenska samhället som 

behandlas i fem olika läroböcker inom svenska som andraspråk. Utifrån hans beskrivning 

framkommer det att det svenska samhället i sin helhet beskrivs och då framställs som 

demokratiskt och rättvist. Förskjutningen från tro till vetenskap tas upp samt beskrivningen 

om Sverige som en välfärdsstat. Inom denna beskrivning refererar han till avsnitt som handlar 

om barnuppfostran och andra vardagliga händelser som platsar under min beskrivning av 

svensk kultur. Förutom denna helhetsbild av det svenska samhället menar Mattlar att 

arbetslivet är ett tema som behandlas inklusive att Sverige nu är ett industrisamhälle. Mattlar 

har dock skrivit sin avhandling med utgångspunkt från kategorierna kön, etnicitet och klass 

och beskriver snarare ideologiska skildringar i böckerna inom dessa tre kategorier.   
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Kunskap och utbildning är ett annat tema som behandlas inom SFI menar Carlson (2003). 

Utbildning har fått vad hon beskriver som en ”doxisk” prägel, det vill säga att utbildning inte 

är förhandlingsbar och ska inte ifrågasättas. Hon beskriver också att läroböcker har fått en 

förskjutning från arbete till utbildning. Hon beskriver läroböcker från olika tidsskeden under 

SFI-utbildningens historia där det under 60-talet var fokus på arbete och under 90-talet 

började bli fokus på skola och utbildning istället.  

 

Wahlin (2012) har gjort en läromedelsanalys av fyra olika läromedel (varav inga har 

behandlats av ovan nämnda författare). I sin analys av hur svensk kultur skildras delade hon 

upp detta i tre olika kategorier som förekommer i alla dessa läromedel nämligen: leva, arbeta 

och studera. Dessa tre teman verkar vara återkommande i läromedelsanalyser inom svenska 

som andra språk vilket även bekräftas av Donsantes studie från 2005. Hon beskriver den bild 

av Sverige, svensken och invandraren som ges i läroböckerna, varav en lärobok som 

behandlades även ingick i Wahlins studie.  

 

5.2. Hur skildras arbetslivet i Sverige i läroböcker inom SFI och svenska som 

andra språk? 

I läroböckerna som Wahlin (2012: 29-30) analyserade, och som används på den skolan där 

hon utförde studien, beskrivs arbetslivet i Sverige som väldigt öppet för alla. Hon beskriver 

hur det skildras att en funktionshindrad man har fått ett arbete och att om man har ett arbete så 

är man glad och kan trivas med sitt liv. Som nackdel beskrivs att dessa texter inte 

problematiseras. Det nämns inte att funktionshindrade än idag är en utsatt grupp på 

arbetsmarknaden eller att Ali (som man får följa i texten) är överkvalificerad för sitt arbete på 

pizzerian. Detta, menar Wahlin, sänder ett budskap till läsaren att ”vilket jobb som helst är 

bättre än inget jobb alls” (s. 30).  

 

Carlson (2003: 228-229) menar att det idag råder ett välfärds- och nyttotänkande som råder 

över studenterna uppifrån. Detta innebär att det är en rationell överhet inom politiken och den 

socialt konstruerade normen som vet bättre än folket själv vad som är bra för dem eller vad de 

behöver. Nyttotänkandet menar hon är extra tydligt i skrivna läromedelstexter där läsarna blir 

upplysta om vilken utbildning man bör välja för att man ska bli attraktiv på arbetsmarknaden. 

Utbildning och arbetsliv går hand i hand genom läroböckerna men utbildning som eget tema 

behandlas under nästa rubrik.  
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Detta nyttotänkande som Carlson beskrev finns det spår av även i Wahlins studie (2012: 29-

30) där arbetsmoralen ifrågasätts, eller snarare där böckerna motsäger varandra i ämnet. Där 

skildras det att en god arbetsmoral är välkommen i fall där personer som Ali tar ett arbete som 

personen är överkvalificerad för men bara så länge denne strävar efter normens 40 h 

arbetsvecka. Wahlin beskriver en text där en hel familj jobbar i sin servicebutik som har sena 

öppettider och där huvudägaren längtar efter ett vanligt åttatimmarsarbete. Denna livssituation 

beskrivs i en negativ anda och sätter normen för hur länge man ska jobba för att trivas. Det 

problematiseras inte att denna familj kombinerar jobb och fritid på ett bra sätt samt att barnen 

att bli introducerade för företagande. Denna bild av att alla ska jobba 40 h i veckan beskrivs 

som vanlig även i Donsantes studie (2005: 27-30). Donsante menar dessutom att det finns en 

skillnad mellan hur arbetslivet för en svensk och en invandrare beskrivs. Svensken i 

läroböckerna har sällan något problem i arbetslivet medan invandraren skildras som någon 

med ångest hos arbetsförmedlingen och som någon som studerar och studerar men ändå inte 

lyckas få ett arbete.  

 

Mattlar (2008: 130-177) analyserade fem olika läroböcker och visar på resultat som är olika 

för respektive bok. Arbetslivet skildras bland annat ur ett historiskt perspektiv och när 

entreprenörskap nämns så är det i sammanhang där viktiga svenska företag nämns och inte 

som en möjlighet för målgruppen. I flera av böckerna menar han att det framkommer att 

målgruppen för böckerna inte har en bra plats på arbetsmarknaden men att samhället har blivit 

industrialiserat och att arbetsmarknaden har öppnat upp nya möjligheter.  

 

Wahlin (2012: 31-32) kommenterar också två texter från läroböckerna som handlar om hur en 

anställningsintervju bör vara där ”de” (invandrarna) får lära sig hur ”vi” (svenskarna) ska bete 

sig för att få jobb. Man ska inte vara för blygsam men inte heller för ärlig och diskutera lön 

direkt. Även Carlson (2003: 69) beskriver detta tema och det framkommer tydligt att man ska 

vara ”lagom” när man söker jobb. Mattlar (2008: 193) skriver att det i hans analys av fem 

läroböcker framkom att invandrarna ses som okunniga och bör socialiseras in i det mer 

kunniga Sverige. Han menar att det finns ett ”vi” och ”de” mentalitet som under ytan präglar 

böckerna.  
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5.3. Hur skildras utbildning i Sverige i läroböcker inom SFI och svenska som 

andra språk? 

SFI-utbildningen har varit med om en förskjutning av fokus sedan mitten på 1900-talet. I 

början låg fokus på arbete i samband med arbetskraftsinvandringen. Texterna handlade om 

olika anställningsförhållanden, arbetsplatser och fackförenigar. Under 90-talet dock så skedde 

det en stor förändring: budskapet om att det är först skola och sedan arbete som gäller blev 

tydligt. Fastän man fortsatt pratar om jobb så framställs det som att det är en lång väg dit med 

söka-jobb-kurser och arbetsförmedlingens utbildningar (Carlson, 2003: 64-72).  

 

Wahlin (2003: 33,37) hävdar att läroböckerna lär ut till föräldrar på SFI-utbildningen att 

hemmet har ett stort ansvar för att barnen ska lyckas i skolan. I ett exempel berättas det om en 

flicka som inte klarar sig så bra i skolan eftersom hennes mamma inte kan hjälpa henne med 

studierna och eftersom hon inte har en lugn studieplats hemma. En lärare tycks märka att 

flickan egentligen är jätteintelligent men att detta hämmas pga. hemförhållandena. Budskapet 

som förs vidare från denna text är att föräldrarna har stort ansvar för barnens skolgång och att 

detta ät viktigt eftersom skolan är den rätta vägen för att man ska lyckas i livet. Det 

problematiseras inte att flickan trots allt fick ett jobb i skolmatsalen och att hennes mamma 

själv inte har en utbildning men ändå har klarat sig bra i livet.   

 

Donsante (2005: 30) beskriver utbildning som ett tema kopplat i läroböckerna till bilden av 

invandraren. Hon menar att när man väl möter personer med en annan bakgrund än svensk i 

läroböckerna så studerar de vanligtvis på SFI. Eleverna får även veta att man inte får 

studiemedel eller ett arbete om man inte studerar, samt att även om man studerar så är det 

ingen garanti för arbete. Det skildras även att personer med en klar utbildning i sitt hemland 

måste studera vidare i Sverige också för att ha möjlighet till arbete. Denna bild av evig 

utbildning som sedan kompletteras av en bild av invandraren som jobbar med låglönearbete 

upprätthåller en stereotyp bild av invandare i Sverige. 

 

I Mattlars studie (2008: 126-130, 146-247, 157, 168, 174-175) framkommer det att utbildning 

är ett viktigt tema i läroböckerna förutom i en lärobok som avvek och inte tog upp temat 

överhuvudtaget. I resten av böckerna tas utbildning upp främst ur ett historiskt perspektiv där 

skolans reformer presenteras samt att det nu är en skola för alla som gäller. Trots detta 

historiska perspektiv så framkommer det att eftergymnasial utbildning knappt berörs samt att 
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den gymnasiala utbildningen framställs som ett måste, även för invandrare med en färdig 

utbildning från sitt hemland. Det är låga förväntningar på målgruppen som böckerna riktar sig 

till och de utlandsfödda huvudpersonerna i böckerna intar en väldigt könsstereotyp roll i sitt 

utbildningsval (barnskötare/busschaufför).  

 

5.4. Hur skildras svensk kultur i läroböcker inom SFI och svenska som andra 

språk?  

Kultur är ett begrepp som går att diskutera och som kan ha olika konnotationer. Det jag har 

kommit fram till utifrån den valda litteraturen är att det med kultur syftas på det vardagliga 

livet i Sverige och svenska värderingar. I oxforddictionaries.com får man beskrivningen ”the 

ideas, customs, and social behaviour of a particular people or society” om man söker på ordet 

culture och den definitionen av kultur präglar det här kapitlet.  

 

García Laborda (2011: 103-104) har skrivit en artikel som riktar sig mot framställning av 

material som används när man lär ut språk för specifika ändamål, så som specifika 

arbetsuppgifter, intressen eller behov. Han menar att det är viktigt att materialet man använder 

ger utrymme för egna tolkningar och analyseringsförmåga men också utrymme för elevens 

erfarenheter och bakgrund både kopplat till temat som behandlas och språket som det handlar 

om. Det är inte bara García Laborda som uttrycker vikten av tidigare erfarenheter och ett 

kulturellt utbyte. Även Gholson & Stumpf (2005: 76-79) trycker på hur viktigt det är för 

inlärningen att eleven får känna sig inkluderad i att skapa en bild av verkligheten och för att 

undvika att stereotypa porträtt skapas. Till exempel kan eleven bli defensiv och känna att 

denne måste rättfärdiga sina handlingar och åsikter ifall det som lärs ut i första hand är från ett 

lärarperspektiv. Gholson & Stumpf skriver att eftersom ”culture is continually changing, 

individuals must learn not only to recognize and value similarities and differences between 

cultures, but also that their awareness of any culture is never complete” (s. 77). Med det sagt 

pekar forskningen på att denna aspekt inte får utrymme i textböckerna för SFI och svenska 

som andra språk när olika kulturer behandlas.  

 

Enligt Whalin framställs livet i Sverige som lika för alla i läroböckerna, dvs. att alla har 

samma förutsättningar att ”lyckas”. Konkurrensen på bostadsmarknaden handlar snarare om 

ekonomiskt kapital än om diskriminering vilket är ett försök från författarens sida att skildra 

Sverige som ett rättvist land med lika villkor för alla (Wahlin, 2012: 20). Donsante (2005: 31) 
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menar att den här bilden också påverkas beroende på om man skildrar svenskens liv i Sverige 

eller invandrarens. Man skildrar en positiv bild av den naturälskande svensken som är lätt att 

acceptera. En presentation av den ”typiska” familjen som bor i en röd villa, sysslar med 

många hobbys och kör en Volvo skildras och de har det ganska bra eftersom det finns ett 

socialt skyddsnät i Sverige. Å andra sidan visas invandraren som bor i förorten där folk med 

låg socioekonomisk status bor. Dessa invandrare längtar hem och har jobbiga möten på 

arbetsförmedlingen. Dessa två grupper omfattas av samma sociala skyddsnät men skildras ur 

ett positivt respektive negativt perspektiv.    

 

Man skildrar det vardagliga livet med ett åtta timmars arbete, solsemester en gång om året, 

typisk svensk kosthållning (köttbullar och potatismos) och individperspektivet som något 

eftersträvansvärt och idylliskt. Det sker en insocialisering till den svenska kulturen och man 

problematiserar inte det typiskt svenska. Materiell lycka är något som också behandlas. Det 

anses inte fint att bli lycklig av materiella ting men ändock blir huvudpersonerna glada och 

idealiserar ett liv där hobbys, boende och bil är en del av det (Wahlin, 2012: 36-37).  

 

Mattlar (2008: 191-192) menar att det finns en skildring av det svenska ”vi” som genomsyrar 

alla de analyserade läroböckerna. Detta ”vi” präglas av ett rättvist och demokratiskt samhälle, 

ett välorganiserat samhälle med fasta principer och grundvärderingar som rör livet. Han 

menar att dessa uppfattningar om livet i Sverige inte bara är typiskt för läroböckerna utan 

bygger på stereotypa uppfattningar som har befästs i tidigare litteratur som behandlar 

”svenskhet”.  

 

5.5. Hur skildras målgruppen invandrare i läroböcker inom SFI och svenska 

som andraspråk? 

Överlag verkar budskapet vara detsamma i de analyserade läroböckerna: invandrare trivs inte 

i Sverige och det är svårt att uppnå en likvärdig status i samhället. Wahlin (2012:25) menar att 

det i samband med temat lycka i läroböckerna framstår som att en familj med 

invandrarbakgrund måste ha materiella framgångar för att representeras som ”lyckliga” i 

jämförelse med svenska protagonister som uppnår lycka i form av andliga värden, prestationer 

eller ”livets små glädjeämnen”. Hon menar att det eftersträvansvärda ligger i att hitta lycka i 

livets små glädjeämnen men att detta också beror på vilket ekonomiskt kapital man har 

eftersom många hobbys och aktiviteter kräver att man har en trygg materiell tillvaro. Wahlin 
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(2012:36) skriver också att det ”svenska” är något som i princip alltid framställs som något 

idylliskt eller typiskt av författarna. Detta innebär att det ger en undermedveten koppling till 

det ”ickesvenska” som något fel. Vidare menar Wahlin att när en invandrare agerar i böckerna 

så är det ur en lärlings perspektiv: invandraren är en elev eller iakttagare som ska lära sig om 

hur ett liv i Sverige ska se ut.  

 

Även Mattlar (2008:193) delar denna uppfattning. Han menar att det finns ”svenska värden” 

som fungerar som utgångspunkt vilket skapar en tydlig kontrast till det som är ”ickesvenskt”. 

Detta fenomen stigmatiserar invandrare som framstår som okunniga och härstammande från 

platser som präglas av sociala orättvisor och konflikter. Mattlar poängterar att denna skildring 

av ett homogent Sverige undantrycker mångfald och olikhet.  

 

Vidare menar Mattlar (2008:196) att läroböckerna uttrycker låga förväntningar på målgruppen 

genom att ta ett arbetarrörelse- och lönetagarperspektiv. De gånger då invandrare förekommer 

i böckerna arbetar de för någon annan och utbildningsnivån är låg. Arbetarpartier är de enda 

som nämns samt att entreprenörskap nämns, fast då endast i situationer där innehållet inte är 

relaterat till målgruppen.  

 

Även Donsante (2005:30) bekräftar i sin studie en tendens till ett ”vi och de” – tänkande i 

läroböckerna. Hon refererar specifikt till ämnet friskolor där man pratar om att dessa skolor är 

”annorlunda” och i samband med det att dessa skolor ofta är muslimska. Hon opponerar sig 

mot ordvalet ”annorlunda” i sammanhanget och menar att det även finns andra sorts friskolor 

än bara muslimska.  

 

Wahlin (2012:36) tar upp en annan aspekt också gällande skildringen av målgruppen i 

läroböckerna. Hon menar att det mestadels skildras svenska miljöer och att det är mestadels 

etniska svenskar som agerar i texterna. Hon menar att när det väl är en aktör med utländsk 

bakgrund så är denne oftast iakttagaren och eleven. Donsante (2005:29-30) diskuterar att 

invandraren framställs som olycklig med mycket hemlängtan. Hon menar att läsaren vill se en 

allsidig bild av en invandrares liv i Sverige och att det även kan finnas ljuspunkter i tillvaron. 

Förutom denna negativa skildring av livet i Sverige för en invandrare så diskuterar Donsante 

att bilden av invandraren är väldigt stereotypiserad vilket bidrar till att upprätthålla fördomar 
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som existerar mot personer med annan bakgrund än svensk och som kan ha en segregerande 

effekt i samhället för dessa.  

 

Racic & Zdrnja (2010: 43-44) har undersökt tre läroböcker i serien Tre gånger svenska och 

konstaterat att även i detta läromedel är målgruppen representerad på ett stereotypiserat och 

generaliserat sätt. De menar att det vid första anblicken förekommer många representationer 

av invandrare där både namn och bilder skildrar detta. Men vid en djupare analys är det 

tydligt att detta bara är ett sken utifrån eftersom texterna i liten utsträckning handlar om 

personer med utländsk bakgrund där dessa har en betydande roll. Samma iakttagelse gör 

Mattlar (2008:186) och menar att namnvariation är det enda sättet som boken På G förmedlar 

ett mångkulturellt samhälle medan det saknas andra viktiga aspekter så som flerspråkighet 

och religiös mångfald.  

 

5.6. Hur skildras Sverige ur ett historiskt perspektiv inom SFI och svenska som 

andraspråk? 

När det tittas tillbaka på Sverige under det senaste århundradet i läroböckerna så är 

välfärdssamhällets framväxt ett återkommande ämne. Det berättas om hur värderingar som 

samhället idag är grundat på har tillkommit och man poängterar att hårt arbete och 

reformpolitik ligger i huvudsak bakom denna utveckling (Mattlar, 2008: 85, 183).  Även 

Donsantes studie (2005: 13) bekräftar välfärdsamhällets framväxt som ett återkommande 

ämne. Det beskrivs hur Sverige brukade vara ett fattigt land, om utvandringen till USA samt 

byggandet av järnvägar. Det beskrivs även hur arbetare började skapa organisationer och hur 

det Socialdemokratiska Arbetarpartiet grundades. Wahlin (2012: 25) menar att det kort 

beskrivs om arbetskraftsinvandringen som skedde på 60-talet i Sverige och man får följa en 

familj från Finland som lyckades i Sverige när det inte fanns arbetsmöjligheter i Finland. I 

samband med denna text diskuterar Wahlin även aspekten om materiell lycka som tas upp 

under föregående rubrik.  

 

En annan aspekt som enligt Mattlar (2008: 83, 182) tas upp i läromedlet Dikt och verklighet är 

jämställdhet och det historiska perspektivet på genussystemets hierarkier kopplas samman 

med dagens förhållanden och jämställdheten som råder. Även i de andra analyserade 

läroböckerna förekommer texter som tar läsaren tillbaka några generationer som speglar 

dåvarande genusmönster men Mattlar är inte övertygad om att dessa försök att visa då och nu 
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är problemfria. Han menar att jämställdhetsfrågan har marginaliserats. Det nämns att kvinnor 

har fått en bättre ställning under 1800-talets slut men det ges ingen förklaring till hur detta 

uppnåddes.  

 

6. Avslutande diskussion 
Viktig kritik som kan riktas mot näst intill alla dessa studier som har använts i den här 

forskningsöversikten är det faktum att dessa bara har analyserat textböcker. Textböcker ingår 

oftast i en serie material där arbetshäften, webbsidor eller datorprogram är menat som ett 

komplement till textboken. Eftersom det övriga materialet inte har blivit analyserat så finns 

det en möjlighet att vissa texter som bidrar till stereotypa skildringar problematiseras i det 

övriga materialet. Att analysera hela serier av läromedel är dock tidskrävande och många 

forskare avgränsar sitt arbete till bara textböcker, vilket även gäller för arbeten som ligger till 

grund för min forskningsöversikt.  

 

Under skrivandets gång så har det framkommit att vissa karaktäristiska drag redovisas i 

läroböcker som ger en bild av hur livet i Sverige är. Dessa kan beskrivas med några 

sammanfattande ord. Wahlin (2012: 35) har i en tabell som visar detta använt sig bland annat 

av ord som ”Arbetsmoral”, ”Öppenhet”, ”Inkludering” och ”bildning”. Även Mattlar (2008: 

193) har identifierat kategorier, givetvis utifrån ett bredare plan eftersom han jobbar utifrån ett 

samhällsperspektiv snarare än ett individperspektiv.  

 

Svenska värden Det icke-svenska/målgruppen 

modernitet omodernt/efterblivenhet 

demokrati, rättvisa diktatur, förtryck 

välfärd socioekonomisk segregation, misär 

konsensus, fred konflikt, krig 

jämställdhet kvinnoförtryck 

rationalitet, ordning irrationalitet, kaos 

sekularism, vetenskap religiositet, okunskap 

(Hämtat från Mattlar, 2008: 193) 

 

Man kan se att även Wahlins beskrivande ord passar under Mattlars kategorier. Mattlar 

använder sig av ord som ”demokrati/rättvisa”, ”välfärd”, ”jämställdhet” samt ”vetenskap”. De 
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svenska värdena beskrivs i texterna ur ett positivt perspektiv och utan att ifrågasättas. De icke-

svenska värdena beskrivs inte utan är snarare subliminala. Man kan se att dessa uttryck för det 

svenska samhället är kopplade till varandra och att de utstrålar positiva värden. Avsaknaden 

av problematisering av dem svenska värdena samt avsaknad av positiva skildringar av andra 

kulturer skapar ett ”vi- och de” tänkande. Om till exempel behovet av att lära ut jämställdhet 

anses finnas, kan det ”icke-svenska” tolkas som att det råder ojämställdhet. Detta innebär att 

det som målas upp som ”svenskt” skildrar att motsatsen är ”icke-svensk”. Även om en bild av 

verkligheten som vi känner till den skulle skildras så är det viktigt att poängtera att undantag 

finns i alla situationer samt att positiva värden inte bara ska skildras i samband med etniskt 

svenska aktörer.  

 

Trots att studierna är utförda på lite olika sätt och utifrån olika frågeställningar är det 

intressant att dessa pekar på väldigt liknande resultat. Alla kommer fram till samma sak när 

det gäller porträttering av majoriteten och minoriteter i det svenska samhället: det 

förekommer generaliseringar och det finns en tendens till stereotypa skildringar. Det lämnas 

inte utrymme för diskussion och även om både svensk och internationell forskning poängterar 

vikten av att erfarenheter ska utbytas, att man ska lära av varandra och att fördomar ska 

diskuteras så är det tydligt att läroböckerna per se inte är konstruerade på ett sådant sätt som 

öppnar upp för ett sådant utbyte.  

 

Det bör tilläggas att i den här forskningsöversikten har använts ett begränsat antal 

läromedelsstudier som underlag där det i respektive studie har analyserats ett flertal 

läroböcker. Detta innebär att den här översikten inte kan generaliseras och överföras på alla 

läroböcker inom SFI och svenska som andraspråk men den ger ett underlag för vidare studier 

inom ämnet.  

 

I vissa klassrum existerar en miljö där läraren och eleverna utgår ifrån att det finns en given 

kunskap som ska förmedlas genom till exempel läroböcker. I sådana miljöer är det viktigt att 

läraren inser att det inte är en bra idé att helt oreflekterat lära ut det som står i texterna som 

eleverna läser. I studier inom läromedelsanalys kan man tycka att de didaktiska 

implikationerna är självklara. Vi bor i ett mångkulturellt samhälle som är komplext. Detta 

innebär att den homogena bilden som målas upp i de analyserade läroböckerna förmedlar en 
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förvriden verklighet som är viktig för en lärare att klara upp och faktiskt bidra till att bygga en 

brygga till livet i Sverige för personer med en annan bakgrund än svensk.  

 

6.1. Avslutande reflektion 

I början av den här forskningsöversikten kan man läsa om lärobokens makt i samhället, men 

vilka effekter eller konsekvenser kan läroböcker tänkas ge på utbildningen? Ett scenario 

skulle kunna vara det som har beskrivits i inledningen, baserat på Karlsson och Mattlar, att 

läroboksstoff förmedlas helt okritiskt till elever i form av helt oreflekterat material. Det är 

dock problematiskt att lämna det som det enda möjliga scenariot. Ett alternativt scenario är att 

läsarna är så kritiska att det skapas en väldigt givande diskussion och som fungerar väldigt bra 

som underlag för lärande. Slutkontentan är att oavsett vilka värderingar som förmedlas så är 

det hur man hanterar dessa som avgör effekterna av lärobokens texter. Dock har denna 

problematik inte ingått i min uppgift att utvärdera. Vidare anser jag att det är viktigt att lyfta 

fram betydelsen av läromedelsanalyser vars funktion är att hjälpa verksamma lärare men 

också forskare och elever att välja passande kurslitteratur och utveckla läromedel som på ett 

objektivt sätt förmedlar innehåll.  

 

6.2. Vidare forskning 

Som tidigare nämndes så kan man rikta kritik mot att det som ofta analyseras inom 

läromedelsstudier är specifikt textböcker. Hela serier av material skulle kunna innehålla andra 

perspektiv, såsom problematiseringar av textboken eller diskussionsmaterial. Detta anser jag 

är viktigt att ta reda på och föreslår det som ett forskningsobjekt för vidare studier.  

 

En annan viktig aspekt som har uppkommit under examensarbetets utformning är frågan om 

huruvida läroböcker används på ett källkritiskt sätt i undervisningen. Lärarens roll är viktig 

vid förmedlandet av innehållet i en lärobok och jag skulle vilja se mer forskning riktad mot 

just den här aspekten. Det är viktigt att ta reda på hur läromedel används i ett klassrum och 

vilka effekter/konsekvenser som uppstår.  
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