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Abstrakt 

 

Uppsatsen syftar till att synliggöra framställningen av invandrare i läroböcker inom 

samhällskunskapsämnet, för grundkolans senare åldrar. Studien är baserad på tre olika 

läroböcker. En bok är från 1990-talet, en är från 2000-talet och en är från 2010-talet. För att 

undersöka framställningarna i läroböckerna har en innehållsanalys genomförts. Analysen har 

utgåtts från stigmatisering och stereotypisering som teoretiska utgångspunkter.  

Studien har resulterats i att det har skett en förändring i framställningen av invandrare i 

läroböckerna. Förr framställdes invandrare i läroboken som främmande och exkluderande. 

Idag framställs invandrare i läroboken som en del av det svenska samhället. 
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1. Inledning  

Läroboken har en central roll för elevers inlärning i skolan. Forskning visar på att texterna i 

läroböckerna har en betydande roll för kunskapsinlärningen och socialiseringen i samhället. 

Informationen i läroböckerna formar elevers uppfattning och har således ett enormt inflytande. 

De fenomen som framställs och beskrivs i böckerna påverkar elever och kan vara avgörande 

för deras verklighetsuppfattning, inte enbart kunskapmässigt, utan även kring samhället och 

samhällsmedborgare. Förr var läroböckerna den enda informationskällan i skolan. Idag har 

läroboken visserligen inte samma betydelse som tidigare, men de flesta lärare grundar 

fortfarande sin undervisning från läroboken, och är därför än i dag ett betydande läromedel.
1
   

 

På grund av den betydelse läroböcker har, är det intressant att undersöka hur olika fenomen 

skildras i läroböcker. Den här studien kommer att handla om hur invandrare skildras i 

läroböcker.  

 

Jörgen Mattlar har forskat kring läroböcker i svenska som andra språk och har bland annat 

undersökt hur invandare framställs. Forskningen visar på att invandrare underordnas i 

läroböckerna. I böckerna skildras att invandrare är outbildade och att samhället inte har stora 

förväntningar på dem.
2
 En annan forskare har undersökt SFI-böcker och menar att invandrare 

framställs stereotypiskt.
3
 

 

Forskare har kommit fram till att invandrare framställs negativt i olika läroböcker. Jag ska i 

denna studie undersöka hur invandrare framställs i läroböcker i samhällskunskap för 

grundskolans senare åldrar. Jag kommer även att göra en jämförelse mellan böckerna för att 

se om det har skett förändringar över tid, och i så fall hur förändringen ser ut mellan 

tidsperioderna. Jag har valt att undersöka tidsperioderna 90-talet, 00-talet och nutid. Den här 

studien är intressant för att den bland annat kan göra lärare och elever medvetna om 

läroböckers betydelse, och hur man kan förhålla sig till informationen i läroböckerna. 

 

                                                 
1
 Bronäs, Agneta (2000). Demokratins ansikten. s.13 

2
 Lärarnas Nyheter, (2009-01-29). Duregård Lannvik, Maria. 

3
 Sverigesradio, (2013-08-27). Weibull, Hedvig. 
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1.1. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur invandrare skildras i samhällskunskapsböcker 

för grundskolans senare år, det vill säga årskurs sju till nio. Syftet är också jämföra om 

läroböckernas framställningar av invandrare har förändrats över tid. Om det förekommer 

förändringar, vill jag åskådliggöra för vilka förändringar som skett. De tidsperioder jag tänker 

undersöka är 1990-talet, 2000-talet och i nutid, det vill säga 2010-talet.  

 

1.2. Problemformulering 

 

Uppsatsens vetenskapliga problem handlar om att medvetandegöra för den syn  som 

framkommer om invandrare i skolans läromedel över tid.  För att besvara syftet kommer jag 

ta till hjälp av följande frågeställningar: 

 

1. Hur framställs invandrare i läroböcker inom samhällskunskap för grundskolans senare 

år? 

 

2. Har det skett en förändring gällande hur invandrare framställs i läroböckerna över tid? 

Hur ser förändringen i så fall ut? 

 

För att besvara problemformuleringarna kommer jag att använda mig av Goffmans teroier om 

stigmatisering och Hintons teorier om sterotypisering. 

 

1.3. Begreppsdefinition 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för de begrepp som är huvudsakliga för uppsatsens 

problem. De begrepp som skall förklaras är invandrare och lärobok. Det är dessa begrepp 

som främst genomsyras i uppsatsen. När jag använder mig av begreppet invandrare i 

uppsatsen, kommer jag att utgå från definitionen i nationalencyklopedin. Gällande begreppet 

lärobok kommer jag att utgå från definitionen ur en rapport från skolverket. 
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1.3.1 Invandrare 

En invandrare är en person som flyttar från ett land till ett annat land. Enligt folkbokföringen i 

Sverige, måste en person bosätta sig i Sverige och vara folkbokförd i minst ett år för att 

räknas som invandrare. Det är svårt att beräkna den exakta siffran kring antalet invandrare i 

Sverige. Detta med anledning till att det finns problematik kring definitionen om när man är 

invandrare och när man blir svensk. De frågor som ifrågasätts kring detta är om invandrare är 

personer som är utländska medborgare, utrikes födda, eller/och andragenerationsinvandrare, 

det vill säga personer som är födda i landet men har utländskt födda föräldrar. En annan 

problemtik handlar om vilken utsträckning av generationens invandrare man måste vara för 

att räknas som svensk enligt normen.
4
 

 

Fram till slutet av 1960-talet använde man begreppet utlänningar när man talade om 

invandrare, men man ändrade det eftersom det ansågs nedvärderande. År 1968 fick man till 

uppdrag att modernisera och forma om den tidigare invandringspolitiken. Man ersatte statens 

utlänningskommission till statens invandrarverk.
5
  

 

1.3.2 Lärobok 

Det finns ingen tydlig definition om vad en lärobok specifikt innebär. I 1980 års läroplan för 

grundskolan beskrivs läromedel sådant som lärare och elever använder sig av för att elever 

ska uppnå de uppställda målen i skolan och för att anskaffa kunskap. Detta är den definition 

som jag kommer utgå ifrån i uppsatsen. Inom begreppet läromedel, ingår läroböcker men även 

andra läromaterial så som uppslagsverk, internet och dataprogram. Förr var läroboken det 

främsta läromedlet. Kunskapen utgicks i princip alltid från läroboken eftersom att läroboken 

hade en hög status. En annan anledning till detta var att det inte fanns andra givande alternativ. 

I dag är läroboken bara en del av alla olika källor att ta till hjälp för att uppnå målen och 

införskaffa kunskap. I denna studie kommer jag enbart beräkna läroboken som läromedel. En 

lärobok är alltså ett hjälpmedel för kunskapsutvecklingen och för att uppnå skolans olika 

mål.
6
  

                                                 
4
 www.ne.se 

5
 www.ne.se 

6
 Läromedlens roll i undervisningen. s. 14-15 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras de teorier som jag anser är relevanta för studien. Teorierna 

kommer att vara ett analysverktyg för att studera empirin. De teoretiska perspektiven för 

undersökningen kommer vara till hjälp för att förklara för det som framställs om invandrare i 

läroböckerna. De teorier som kommer att användas för studien är Erving Goffmans teori om 

stigmatisering (Stigma - Den avvikandes roll och identitet, 2001) och Perry R. Hintons teori 

om stereotypisering (stereotyper, kognition och kultur, 2003). 

 

2.1. Stigmatisering 

Stigmatisering är ett begrepp som beskriver hur vissa individer bestraffas för att de anses vara 

avvikande från den norm som förekommer i samhället. Individer stigmatiseras på grund av att 

de anses ha avvikande egenskaper, så som beteende, utseende eller/och kultur, som 

majoriteten i samhället inte kan acceptera.
7
  

 

Stigma är ett begrepp som sociologen Erving Goffman har teoretiserat, och innebär att en 

person eller grupp ses som avvikande utifrån det normativa perspektivet. Stigma är ett djupt 

misskrediterande attribut hos en individ. I och med detta bemöts en person med avvikande 

egenskaper enbart som ett så kallat stigma, än som den individ den egentligen är. Goffman 

menar att uppkomsten av stigmatiseringen beror på att människor i samhället har normativa 

förväntningar hos andra individer i samhället, kring hur de ska vara, tala, bete sig och dylikt.
8
  

 

Det är majoritetsgruppen i samhället som är normen och avgör normen i samhället, och som  

utifrån dess norm, blir grunden för vem som är avvikande eller normal. Ett konkret exempel 

på detta kan vara då en grupp hårdrockare har en viss kultur och jargong gentemot varandra. 

När en hiphopare plötsligt inträder i gruppen, stigmatiseras hiphoparen eftersom denna person 

anses avvikande från den kultur och jargong som hårdrockarna har. Det finns gemensamma 

föreställningar om vad som är normalt accepterat, och blir därför riktlinjer för hur människor 

ska leva och agera efter. De som inte följer normerna eller avviker från normerna anses 

annorlunda och normbrytande. De avvikande från normen straffas för sina ovanliga 

egenskaper på olika sätt, främst socialt genom att de exempelvis frysas ut eller behandlas 

                                                 
7
 Goffman, Erving (2001). Stigma - den avvikandes roll och identitet. 

8
 Goffman, Erving (2001). 
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annorlunda. Exempel på grupper i samhället som stigmatiseras är personer med 

funktionsnedsättning, kriminella, homosexuella, missbrukare och invandrare.
9
  

 

En person kan kategoriseras som normal eller avvikande redan vid första träffen med en 

annan individ. Det är genom förväntningar hos människor som avgör vem som är normal eller 

onormal. Om man uppfattar en person vid första ögonkastet som normbrytande, så 

stigmatiseras denne. Den normbrytande personen stämplas av betraktaren som annorlunda och 

märklig, och får därför bära ett stigma, ett så kallat brännmärke som avvikande.
10

  

 

I sin bok använder Goffman stigmatiseringsbegreppet för att beskriva kategorisering. 

Människor kategoriseras in i grupper som normala respektive onormala i ett samhälle. ”Vi” 

anses vara de normala och ”dom” anses vara de onormala. Det är majoritetsgruppen i 

samhället som är ”vi”, och anses vara det normativa i samhället, och som avgör vem som 

är ”dom” i samhället. Den normativa gruppen betraktar ”dom” som avvikande och annorlunda 

och stigmatiseras därför. När denna typ av kategorisering sker, så skapas ett samhälle 

bestående av ”vi och dom”. De stigmatiserade behandlas och betraktas nedvärderande av den 

normativa gruppen i samhället. De anses föraktliga eftersom de skiljer sig från 

samhällsnormen. Detta skapar följder i samhället där fördomar, okunskap och utanförskap 

uppkommer bland invånarna på grund av detta. Kategorisering av människor i ett samhälle 

kommer alltid att finnas, menar Goffman.
11

 

 

Goffman delar upp stigma i tre kategorier; fysisk-, psykisk- och gruppstigma. Ett fysiskt 

stigma, eller kroppsstigma är när en person avviker fysiskt från den givande normen. Exempel 

på personer som skulle kunna ha ett fysiskt stigma är personer med fysiska funktionshinder 

eller har kroppsdelar amputerade. Det skulle även kunna vara personer vars utseende anses 

avvikande från normen, som till exempel personer med mörkt utseende bland människor som 

har utseende av ljusa drag, eller personer som har avvikande klädstil.
12

  

 

Ett psykiskt stigma, eller karaktärsstigma kan omfatta personer som har missbruksproblem, 

eller har avvikande beteendet, som till exempel personer med tiks eller är kulturellt 

annorlunda. Ett socialt stigma, eller gruppstigma, omfattar personer och grupper av människor 

                                                 
9
 Goffman, Erving (2001). 

10
 Goffman, Erving (2001). 

11
 Goffman, Erving (2001). 

12
 Goffman, Erving (2001). 
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som har ett stigma genom överföring från generation till generation. Exempel på sådant är 

nationalitet, etnicitet, kultur, religion, klass eller kön.
13

   

 

Passering innebär att en person bär på två olika identitetspersonligheter. Denna delning leder 

till att personen känner sig splittrad i sin stigmatisering. Denna splittring kan döljas genom att 

stigmat inte alltid är synligt i olika situationer. Goffman tar som exempel upp om när en 

mörkhyad person kommunicerar via telefon eller internet, i ett samhälle där det västerländska 

utseendet är normen. Den mörka hyn anses vara ett stigma av de normativa, men i 

kommunikationen finns inga tecken på ett stigma. Eftersom att den mörkhyade personen inte 

syns, passeras personen från stigmatiseringen, och anses istället som ”normal” av 

mottagaren.
14

   

 

Skylning handlar om person vars stigmat så tydligt syns, att personen aktivt vill dölja stigmat. 

Det kan exempelvis vara personer som har en stor näsa i ett samhälle där normen är att ha en 

liten näsa. Personen med stigmat (har en stor näsa) genomför därför en operation för att bli av 

med sitt stigma, och för att istället passa in i det normativa och bli betraktad som normal. Det 

så kallade skylningen leder till att det inte förekommer några hinder som stör 

kommunikationen med andra.
15

  

 

2.2. Stereotypisering 

När vi möter nya människor vet vi väldigt lite om personen, men de uppfattningar och 

information vi får av personen kategoriserar vi. Det kan exempelvis handla om hudfärg, kön, 

fysiska egenskaper eller de attribut som personen har. Med informationen dras stereotypiska 

slutsatser om personens personliga egenskaper. Stereotyper är förenklade bilder i våra 

huvuden av människor och fenomen som finns i vår omvärld. Vi agerar inte utifrån verkliga 

kunskaper, utan utifrån antaganden. Detta sker eftersom att verkligheten är för komplicerat för 

oss att hantera. Stereotyper är därför huvudsakligen falska.
16

 

 

En stereotyp har tre huvudkomponenter. Först blir en grupp människor igenkända för en viss 

egenskap. Exempel på grupper kan vara en grupp med en religiös tro, nationalitet, kön, eller 

                                                 
13

 Goffman, Erving (2001). 
14

 Goffman, Erving (2001). 
15

 Goffman, Erving (2001). 
16

 Hinton, Perry. R (2003) Stereotyper, kognition och kultur. s.10-13 
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etnicitet. Med denna identifikation skiljer man gruppen människor från mängden, gällande 

vissa egenskaper. Sedan tillskrivs den identifierade gruppen med ytterligare egenskaper. 

Exempel på sådana egenskaper kan vara att rödhåriga personer tillskrivs som 

temperamentsfulla och energiska. Till sist dras slutsatser om att personen har egenskaper som 

är identifierat med en grupp. Att en rödhårig person är temperamentsfull eftersom man tror att 

alla rödhåriga är temperamentsfulla. Stereotyper leder därför till att människor kan bli 

orättvist behandlade eftersom de tillskrivna egenskaperna inte nödvändigtvis stämmer. 

Människor blir utsatta för de fördomar som stereotyper leder till.
17

 

 

Alla människor har stereotypa uppfattningar om andra människor. Hinton menar att de 

stereotypa uppfattningarna som människor har, styr vårt bemötande och förhållningssätt till 

andra människor negativt. De stereotypa uppfattningarna är oftast felaktiga och orättvisa om 

något/någon. Stereotyper är oftast baserade på okunskap. Han menar att vi bedömer 

människor primärt i utgångspunkt av kategorier som de räknas in i, istället för att bedöma 

någon utifrån den individ som man är. Som exempel på detta tar han upp om den bild många 

har av fransmän. Att en fransman är en person som är en bra älskare, duktig på att laga mat 

och är romantisk. Man har en stereotypisk utgångspunkt att fransmän har dessa egenskaper, 

istället för att inte ha några utgångspunkter alls och se personen som en unik person. 

Konsekvensen av detta blir att vi drar slutsatser och gör bedömningar av individer som inte 

stämmer.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Hinton, Perry. R (2003). 
18

 Hinton, Perry. R (2003). 
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3. Material och metod  

I det här avsnittet är avsikten att motivera, beskriva och förklara materialet och metoderna 

som valts för att besvara frågeställningarna. Här vill jag ge läsaren en inblick i mitt tanke- och 

tillvägagångssätt.  

 

3.1. Empiriskt material och urval 

Det empiriska materialet som ligger till grund för denna undersökning är tre 

samhällskunskapsläroböcker för grundskolans senare år. De tre olika läroböckerna är valda 

efter tre olika tidsperioder; 1990-tal, 2000-tal och 2010-talet (nutid). Min främsta reflektion 

kring valet av läroböckerna har varit att använda en lärobok från varje tidsperiod (90-talet, 00-

talet och i nutid). Jag har även valt böcker utifrån att de är, eller har varit välkända och 

använda i de svenska skolorna. Detta tycker jag är viktigt för att studien ska bli så 

verklighetsförankrad och representativ som möjligt. Jag har valt böcker som har cirka tio år 

mellan utgivningsåren, för att hålla så jämn avstånd mellan böckerna som möjligt. Utöver 

detta har jag inte haft någon bakomliggande tanke, utan valt de mest lättillgängliga 

läroböckerna inom kategorierna. Resultatet kanske hade sett annorlunda ut om jag hade 

använt mig av ett annat urval.  

 

Läroboken för tidsperioden 1990-tal: Boken heter samhällskunskap – möte med samhället, av 

Göran Körner och Lars Lagheim. Boken är utgiven är utgiven av Natur & kultur år 1994.  

  

Läroboken för tidperioden 2000-tal: Boken heter Samhälle i dag, skriven av Karin Wergel, 

Kaj Hildingson och Lars Hildingson. Boken är utgiven av Natur och kultur år 2003.  

 

Läroboken för tidsperioden ”nutid”: Boken heter Samhälle 7, skriven av Lars-Erik Bjessmo, 

David Isaksson och Lars Nohagen. Boken är utgiven av Bonnier utbildning år 2011.  

 

3.2. Kvalitativ innehållsanalys 

Metoden för den här undersökningen omfattar en kvalitativ innehållsanalys. Innebörden av en 

kvalitativ innehållsanalys är att ge en beskrivning av ett fenomen i böckernas texter. I detta 

fall ska jag undersöka fenomenet invandrare, genom att tolka den skriftliga texten. Genom 
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analysen och tolkningen av datan kommer jag sedan att kunna dra slutsatser utifrån detta. 

Syftet är alltså att förstå ett fenomen för att sedan kunna redogöra framställningen.
19

  

 

Den här studien kommer att inrikta sig på att tolka, redogöra och på ett systematiskt sätt 

beskriva hur läroböckerna inom samhällskunskap framställer invandrare i Sverige. I 

innehållsanalysen och beskrivningen av texterna om invandrare, kommer jag att utgå från två 

teoretiska perspektivet. De teoretiska perspektiven är stigmatisering och stereotypisering. 

Teorierna kommer vara till hjälp för att se vilka mönster som finns, hur det uttrycks och för 

att sedan dra slutsatser av detta. Undersökningen kommer att grundas på texternas innehåll 

och mening i böckerna, och är därför en kvalitativ innehållsanalys.
20

 

 

Studien kommer även att omfatta en jämförande utredning. För att besvara frågan kring om 

det har skett en förändring i framställningarna av invandrare, och i så fall hur det har 

förändrats, kommer jag genomföra en komparativ analys. En komparativ analys innebär att 

göra en analytisk jämförelse mellan olika texter. Det krävs minst två olika 

undersökningsobjekt inom en komparativ studie.
21

 I detta fall kommer jag att analysera och 

jömföra texterna i de tre olika samhällskunskapsläroböckerna. Jag kommer alltså att jämföra 

skillnaderna och likheterna mellan böckerna för att se om det skett en förändring mellan 

tidsperioderna. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2012). Handbok i kvalitativ analys. s.19 
20

 Danielson, Ella (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I: Henricson, Maria (red.) Vetenskaplig teori och metod. 

s.330 
21

 Selander, Staffan (1988). 
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4. Tidigare forskning  

När jag gjorde min litteratursökning framkom inte mycket forskning kring invandrares 

framställningar i samhällskunskapsläroböcker. Det förekommer dock en del forskning om 

invandrares framställning inom andra skolämnen. Det finns även en del forskning kring 

gestaltningar av andra fenomen i läroböcker i skolans olika ämnesområden, till övervägande 

del inom historieämnet. 

 

I det här avsnittet kommer jag att presentera tidigare forskning kring läroböcker och 

invandrares framställning. Jag kommer främst presentera avhandlingsforskningar men även 

andra från forskningssammanhang. 

 

Janne Holmén har skrivit en avhandling om läroböcker som heter Den politiska läroboken – 

bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under kalla 

kriget. Han har undersökt läroböckernas politiska framställning mellan åren 1930-2004. I 

undersökningen har Holmén kommit fram till att läroböcker förändras i takt med det som sker 

i samhället. Att samhällsklimatet påverkar det som skrivs i läroböckerna. Läroböcker 

betraktas som långsamt förändrade och konservativa, men studien visar på att läroböckerna 

anpassar sig snabbt efter bland annat de politiska förändringarna. Att det som samhället 

upplever korrekt avspeglas i läroböckerna. Det finns en ömsesidig relation mellan läroböcker 

och samhällsförändringar.
22

 

 

Agneta Bronäs är universitetslektor vid lärarhögskolan i Stockholm och har i sin avhandling 

Demokratins ansikten – en jämförande studie av tyska och svenska samhällskunskapsböcker 

för gymnasiet, studerat kring förmedlingen av demokrati i samhällskunskapsböcker för 

gymnasiet. Hon har sedan jämfört framställningen med de tyska samhällskunskapsböckerna 

åren mellan 1950-1999. Bronäs har främst undersökt vad demokratibegreppets innebär och 

vad man praktiskt gör i en demokrati. I forskningen har hon kommit fram till att perspektivet 

inom demokrati som förekommer i de svenska läroböckerna, har gått från lydnad till valfrihet. 

I de tyska samhällsböckerna har det däremot gått från att demokratin har setts som ett 

frihetsperspektiv till att sedan ses som en social rättvisa.
23

  

 

                                                 
22

 Holmén, Janne (2006). Den politiska läroboken – bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 

finländska läroböcker under kalla kriget. 
23
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Agneta Bronäs har även i andra forskningssammanhang undersökt läroböcker. Hon har också 

studerat invandrares framställning i läroböcker. I sin granskaning av skolläroböcker har hon 

kommit fram till att muslimer och invandrare skildras negativt, samtidigt som man förskönar 

bilden av Sverige, som inte stämmer överens med verkligheten. Till exempel upptäckte hon 

att negativa beteenden så som grovt våld, hänvisas ofta till muslimska länder, samtidigt som 

det skildras att rasism knappt förekommer i Sverige. Läroböckerna skildrar också en generell 

bild av invandrare. Att en grupp invandrare tas emot av polisen när det kommer till Sverige 

och att muslimska kvinnor alltid bär slöja. Invandrare framställs aldrig i vardagssituationer. 

Bronäs menar att om invandrare bara lyfts fram som problem leder det till att det skapar 

fördomar och att det i sin tur leder till rasism. 
24

  

 

En forskning som finns publicerad på Sveriges radio, skildrar invandrares framställning i SFI-

böcker. I forskningen tas det upp om att invandrare skildras stereotypiskt i böckerna, och att 

framställningen förstärker ett ”vi-och-dom”- tänkande. Till exempel så framkommer det i 

böckerna att en yngre thailändsk kvinna gifter sig med en äldre svensk man, vilket anses 

kategoriserande av nationella grupper.
25

   

 

Det förekommer även forskning inom medier kring skildringen av invandrare. Medier, så som 

läroböcker har en makt att påverka människors uppfattningar och synsätt. Ylva Brune har 

skrivit en avhandling som heter Nyheter från gränsen. Bokens forskningsområde handlar om 

hur nyhetsjournalistiken framställer invandrar- och flyktingfrågor. I forskningen kommer hon 

fram till att medier skriver om flyktingar som ett hot. Hon menar också att medier målar upp 

ett ”vi och dom”. Att svenskhet och svenskar är normen medan invandrare och flyktingar är 

det avvikande. Invandrare ansågs annorlunda och bristfälliga. Nyhetsmedier skapar stereotypa 

bilder av invandrare, vilket hon menar skapar konflikter i samhället eftersom det bidrar till 

segregeringar och att vardagen baseras på ett ”vi och dom”. Hon anser att nyhetsjournalistiken 

är en del av förklaringen till att stereotyper uppstår.
26

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24
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25
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5. Bakgrund  

Eftersom att uppsatsen handlar om synen på invandrare i svenska läroböcker, kommer jag att 

inleda resultatet med att presentera en historisk och informativ tillbakablick över 

invandringens historia i Sverige, invandringens betydelse och lärobokens funktion. 

 

5.1. Sveriges invandring 

I cirka 80 år, från år 1851 till 1929 har cirka 1,3 miljoner svenskar massutvandrat till särskilt 

Nordamerika men också till Sydamerika, Kanada och Australien. Svenskar flyttade till andra 

länder med anledning av de orsaker som finns bland dagens stora migrationsvågor i världen. 

Det vill säga på grund av fattigdom, hopplöshet för sin framtid, och religiös eller politisk 

ofrihet. Efter andra världskriget vände det för Sverige och landet började få en bättre ekonomi. 

Sverige gick från ett utvandrarland till ett invandrarland.
27

 

 

Efter de stora världskrigen, 1950-talet fram till 1970-talet utvecklades Sveriges industri i en 

rask takt med stor efterfrågan. Sveriges invånare kunde inte själva täcka alla jobben. Landet 

fick brist på arbetare och välkomnade därför arbetskraftsinvandring. Man rekryterade 

framförallt manliga arbetare från Italien, Österrike, Västtyskland, Nederländerna, Ungern, 

Grekland och Jugoslavien. I och med denna lagförändring öppnade det dörrar för invandring 

från Finland och arbetsinvandrarnas anhöriga.
28

  

 

Efter 1970-talet och in på 1980-talet ändrade invandringen karaktär. Flyktinginvandring och 

invandring av anhöriga var gruppen av invandrade som började dominera, samtidigt som 

arbetskraftsinvandringen hade minskat. Flyktinginvandring berodde på faktiska kriser runt om 

i världen. Kriserna var så allvarliga att människor var beredda att fly. En flykting definieras 

som en person som är i behov av skydd. År 1976 instiftades en ny lag kring flyktingar som 

innebar att krigsvägrare och facto-flyktingar accepterades. År 1989 instiftades en lag om 

rätten till uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl, det vill säga personer som 

exempelvis har fysiska och psykiska handikapp och människor som flyr från inbördeskrig. 

Samtidigt blev tolkningen av vilka som har rätt att stanna i landet skärpt. På 1970-talet kom 

                                                 
27

 Corman, Diana. Sveriges invandring och utvandring i: Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (red.). 

Migration och etnicitet – perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. (2008) s.175-177 
28
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en stor del av flyktingarna från Latinamerika. På 1980-taöet kom flest flyktingar från Asien 

och på 1990-talet kom de flesta flyktingarna från Iran och Irak.
29

  

 

5.2. Invandrare ger mer än de får 

Det förekommer ständiga diskussioner huruvida invandring beskostar Sverige. Ibland talar 

man om invandring som ett begrepp som handlar om ekonomi, vidare de är nytta eller inte. 

Istället för att lägga fokus på invandrare som människor och individer som faktiskt är i behov 

av stöd. Det finns underökningar som visar på att invandring berikar Sverige kulturellt, 

kunskapsmässigt och ekonomiskt, mer än de belastar landet. 

 

Nationalekonomiska studier visar att invandring är ger positiva effekter på landets ekonomi. 

Den internationella rapporten, OECD – den internationella samarbetsorganisation, har 

undersökt 27 industriländer, däribland Sverige. I undersökningen kom de fram till att 

invandrare betalar mer till samhället än vad de får tillbaka. Undersökningen har studerat vad 

invandrarhushållen betalar in i form av skatter och avgifter och vad de tar i bidrag och 

pension. Slutsatsen av undersökningen var att invandrarna i Sverige ger mer till samhället 

ekonomiskt än vad de får. Invandrare utan medborgarskap i Sverige bidrar med dubbelt så 

mycket främst på grund av att de inte får pensionspengar.
30

  

 

5.3. Lärobokens funktion 

Forskning visar att texterna i läroböckerna har betydelse för undervisningen och 

kunskapsinlärningen. Läroböckernas syfte är främst att ge en fortplantande effekt. Att 

eleverna genom texterna ska fostras till goda samhällsmedborgare och att ge vissa 

samhällskunskaper. Samhällets normer och värderingar avspeglas på så sätt i läroböckerna. 

Läroboken har till uppgift att förmedla traditionella sätt att se på kunskap och överföra normer 

och värderingar som utgör grunden för det svenska samhället.  Texten i läroböckerna är en 

sorts förmedlare till de sociala förhållandena. Läroboken kan således betraktas som en 

institution och social konvention.
31

 

 

                                                 
29
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30
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31
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Läroböckerna förväntas vara utformade på ett specifikt sätt. Det finns en viss kultur för hur de 

svenska läroböckerna ska vara utformade. Och andra sidan är utformningen inte fast, utan 

förändras beroende på den förändring som sker i samhället. Exempel på samhällsförändringar 

kan vara förändrade värderingar i samhället eller politiska beslut, samt förändringar i 

läroplanen. Uttrycket och strukturen i läroböckerna sker på ett medvetet sätt för att nå ut till 

ungdomarna.
32

  

 

Agneta Bronäs menar att läroböckerna har en för ensidig bild av verkligheten i läroböckerna. 

När synen på något är ensidigt, så blir innehållet underförstått. Hon menar att ett av skolans 

mål är att främja elevernas kritiska förmåga och att det därför bör skildra flera sidor av ett 

problem även i läroböckerna och att flera perspektiv bör nyansera värderingarna av fenomen. 

Saken med att texten läroböckerna är ensidigt blir att man enbart visar en bild av samhällets 

syn på verkligheten. Läroböckerna visar en bild över samhället för att fostra eleverna in i de 

svenska samhällets regler vilket egentligen ger en orättvis bild av verkligheten.
33

  

 

5.4. Informationsmottagning 

Det finns forskning på hur elever och mottar informationen i texterna. Det kan man främst 

göra med hjälp av receptionsteorier. Dessa teorier handlar om betydelsen av att texterna i 

läroböckerna ett sätt som eleverna finner sammanhängande för att ge en ökad förståelse om 

något. Texterna måste därför återknytas till elevernas tidigare kunskaper för att de ska ge 

betydelse.
34
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6. Resultatpresentation 

I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras. Redovisning av läroböckernas innehåll 

kommer att framläggas här. Först kommer jag att presentera hur invandare framställs i varje 

lärobok, 1990-, 2000-, och 2010- talet. Sedan kommer en jämförande del där jag redogör för 

de skillnader, likheter och förändringar som finns mellan böckerna. Utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna kommer jag redovisa materialets skildring. Slutligen kommer en 

reflekterande analys att presenteras. 

 

6.1. Lärobok från tidsperioden 1990 

I läroboken från 1994, samhällskunskap – möte med samhället, förekommer ingen specifik 

rubrik om invandrare eller invandring. Däremot finns det tre rubriker i boken där det tas upp 

om invandrare i samband med ämnet för rubrikerna. De tre rubrikerna i boken är; Regler och 

normer, Föreningsliv – en meningsfull fritid och Mat på bordet och tak över huvudet är väl 

allt vi behöver?  

 

Inom rubriken regler och normer, berättas det om att det finns normer och regler i det svenska 

samhället. I boken beskrivs innebörden av regler och normer om att det finns olika normer i 

det svenska samhället och där invandrare främst lyfts främst som brytande mot de svenska 

normerna.  

 

De normer som gäller för svenskar gäller kanske inte alltid för invandrare. Och när du 

besöker ett annat land – t ex Saudiarabien – kan du bli förvånad över mycket: araberna 

har ett annat bordskick än du, de klär sig annorlunda.
35

 

 

När man på detta sätt berättar om att invandrare har andra normer och regler än det svenska, 

gör man ett ställningstagande om att invandrare inte är eller beter sig normativt gentemot det 

svenska sättet att vara. I den här beskrivningen om invandrare gör man ett konstaterande för 

läsaren att människor från andra länder är annorlunda. De skriver till och med bokstavligen att 

invandrare är annorlunda. Man gör en stigmatiserande framställning av invandrare när man 

gör en sådan beskrivning. Kategorierna av stigmatiseringen är både psykisk och gruppstigma. 

                                                 
35
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Boken visar sedan tre bilder som exempel på grupper som anses vara normbrytande i Sverige; 

ungdomsgrupper, tjejer som sticker ut och invandrare. Bilden som skildrar invandrare, visar 

invandrarkvinnor som bär svart, heltäckande klädsel, och en invandrarman med mörka drag 

och mustasch. De handlar vid ett grönsaksstånd. Bilden ger en stereotypisk bild av invandrare. 

Det blir stereotypiskt eftersom att man illustrerar invandrare som människor från mellanöstern, 

att alla invandrarkvinnor är förtryckta, bär heltäckande kläder, och att de handlar på ett torg, 

vilket är en handelskultur som främst förekommer i mellanöstern. Dessa exempel förstärker 

den stereotypa bilden av att invandrare är annorlunda. När man dessutom nämner invandrare 

som normbrytande gör man en stigmatiserande beskrivning. Att invandrare skulle vara 

annorlunda gentemot den svenska normen. Det ger även en skildring av ett ”vi och ett dom” i 

samhället. Att svenskar är ”vi” som är normen och är det bättre sättet att vara, och invandrare 

är ”dom”, de normbrytande. 

 

Bilden har även en bildtext som förstärker bildens skildring om att invandrare skulle vara 

annorlunda och normbrytande. Bildtexten lyder:  

 

Invandrarna för med sig normer till Sverige, som svenskarna bör respektera – och vice 

versa naturligtvis. Invandrarkvinnorna vill känna trygghet i det gamla invanda.
36

 

 

Texten ger dubbla budskap. På ena sidan uttrycker man att man ska respektera varandra 

oavsett kultur. Men o andra sidan stereotypiseras främst invandrarkvinnor, genom att man via 

text och bild beskriver att invandrarkvinnor inte vill integrera sig i det svenska samhället. 

Dessa skildringar om att invandrarkvinnor håller sig fast vid gamla kulturer och inte vill 

orientera sig i svenska samhället, är baserade på fysiskt stereotypiska antaganden.  

 

I avsnittet i boken, framställs invandrargruppen som homogena och oanpassade, istället för att 

ge en verklighetsbild, som innebär att invandrare är en del av samhället som alla andra. De 

arbetar, studerar och har ett vardagsliv som någon annan svensk i landet. Dessutom består den 

största invandrargruppen i Sverige av människor från de nordiska och europeiska länderna. 

Därför blir dessutom skildringen invandrares ursprung skev eftersom den inte är representativ, 

när man beskriver invandrare som människor från Mellanöstern. Skildringen av invandrare 

blir helt enkelt inte representativt. Texten förklarar dessutom att invandrare är normbrytande 

och generaliserar att invandrare är och beter sig annorlunda. Det är självklart att människor 
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kan ha olika kulturer, men man gör ett konstaterande om att alla invandrare skulle ha en 

konstig kultur. Skildringen blir då både stigmatiserande och stereotypiskt.  

 

Inom den andra rubriken, föreningsliv – en meningsfull fritid, berättas att man kan vara 

medlem i föreningar och klubbar på sin fritid. Det tas upp olika exempel på föreningar och 

klubbar som det också förklaras kort om. Som exempel nämns Amnesty, hembygdsföreningar, 

idrottsrörelser och invandrarföreningar. I texten om invandrarföreningar, beskrivs inget om 

invandrarbegreppet, utan förklaras att invandrare är med i sådana föreningar för att bevara sin 

kultur. Det beskrivs också att föreningen samtidigt är till för att hjälpa varandra i det svenska 

samhället.  

 

Invandrarföreningar hjälper människor med invandrarbakgrund att bevara sin kultur, 

sitt språk och sina traditioner, Dessutom försöker man stödja varandra i det svenska 

samhället.
37

  

 

I tolkningen av texten finns inga tecken på sterotypisering eller stigmatisering eftersom att det 

inte beskrivs något om invandrare som begrepp, utan det faktum att invandrare har rätt till sin 

kultur. Man ger även en indirekt beskrivning om att invandrare samtidigt är integrerade, 

eftersom de stödjer varandra inom det svenska samhället också.  

 

Inom den tredje rubriken, Mat på bordet och tak över huvudet är väl allt vi behöver? skriver 

författarna om att det finns olika samhällsgrupper i Sverige. Att det finns ekonomiskt och 

hälsomässigt förmögna grupper, och att finns en motsatt grupp som är fattiga eller svaga. Det 

tas som exempel upp motpoler av varandra i samhället så som; rik eller fattig, klok eller dum, 

frisk eller sjuk och svart eller vit. Men författarna beskriver vidare att alla människor är lika 

värda oavsett omständigheterna. I texten förklaras att alla människor har rätt till att få hjälp. 

Vidare tas flyktingar och invandrare upp som exempel på människor i Sverige som får hjälp 

med ekonomiska bidrag i form av socialbidrag. Visserligen stämmer det att det finns 

invandrare som får stöd och hjälp. Dessutom räknas det upp flera olika exempel på grupper i 

samhället som är i behov av ekonomiskt bistånd, där inte enbart invandrare benämns. Men i 

och med att boken i sin helhet berättar om invandrare vid endast tre förhållanden, det vill säga 

vid normbrytning, ekonomisk stöd, och föreningsliv, så ges en skev bild av invandrare 

generellt. När man enbart berättar om invandrare vid enbart dessa tre tillfällen, ger boken en 
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framställning av invandrare som annorlunda och bidragstagande, eftersom man inte nämner 

invandare i andra sammanhang än dessa. När elever dessutom inte har någon förkunskap om 

invandrare, så blir den information som i boken väldigt skev. Det blir en stereotypisk 

skildring av invandrare. Den information som boken ges om invandrare blir inte en 

verklighetstrogen och sammanfattande bild av invandrare. Istället blir framställningen av 

invandrare stereotypiskt och stigmatiserande. 

 

 

6.2. Lärobok från tidsperioden 2000 – talet 

I läroboken samhälle i dag från år 2003, finns en rubrik som specifikt handlar om invandrare 

och heter Flyktingar och invandrare. Inom denna rubrik tas det upp om vad flyktingbegreppet 

innebär, vem som är flykting, och varför man flyr från ett land till ett annat. För att förklara 

detta använder man sig av bland annat FN:s konvention om flyktingar, den så kallade 

Genèvekonventionen.  

 

Boken tar också upp om invandringsperspektivet. Om vilka hjälpmöjligheter det finns i 

Sverige för asylsökande och för de som fått uppehållstillstånd i landet. I texten beskrivs även 

om invandrares dröm om att bli svenska medborgare, och om att invandrare får hjälp genom 

exempelvis bidrag. Det finns även underrubriker i texten inom ämnesområdet invandrare, som 

bland annat heter kulturkrockar i Sverige, integration, utanförskap och diskriminering. 

När man berättar om invandrare görs exempelvis sådana beskrivningar; 

 

De som söker asyl och som har egna pengar ska betala för sitt uppehälle. Men den som 

saknar pengar kan få bidrag.
38

 

 

Sverige lovar att ge en fristad, eller asyl, åt personer som har sådana skäl som beskrivs i 

konventionen.
39

  

 

Drömmen om ett annat liv. Det finns exempel på att människor försöker utnyttja eller 

kringgå systemet för att få stanna i Sverige.
40
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I texterna om invandrare framställs Sverige som ett drömland som hjälper och ger bidrag till 

människor som kommer hit från konfliktdrabbade länder. De förtryckta invandrarna vill 

komma till det ”perfekta landet” Sverige, för att leva ett drömliv. Sverige framställs som ett 

land med lite problem och är ett hjälpande land, nästan ett hjälteland. Samtidigt som det 

framställs att problemen förekommer i andra länder, där till exempel förtryck och konflikter 

är förekommande i muslimska länderna. Svenskar är det goda exemplet medan invandrare bär 

med sig massa elände. Invandrare förklaras i samband med problemen, så som arbetslöshet, 

ekonomsikt beroende och kulturkrock. ”Det uppstår problem i alla familjer. Det vet alla 

tonåringar. Men i invandrarfamiljer kan det bli extra problematiskt.”
41

 Det här är ett tydligt 

exempel på ett påstående om att invandrare anses vara problematiska. I boken skildras också 

att invandrares ovanliga moral och kultur skapar kulturkrockar i den svenska kulturen; ”Men 

för vissa invandrare innebär mötet med det svenska samhället en väldig kulturkrock.”
42

  

 

I många länder är familjen och släkten oerhört viktig eftersom samhället inte ger någon 

hjälp. Den som har arbete hjälper den som inget har. Den som har arbete hjälper den 

som inget har. Den som leder ett företag kan anställa sina släktingar. /…/ Priset för 

detta är att man måste underordna sig släktens regler.
43

 

 

Det kan uppstå problem i alla familjer. Det vet alla tonåringar. Men i invandrarfamiljer 

kan det bli extra problematiskt. Det kan handla om uppfostran, hur länge man får vara 

ute på kvällarna, om flickor alls får gå ut  /…/ för vissa invandrare innebär mötet med 

det svenska samhället en väldig kulturkrock.
44

 

 

Det framställs att invandrare inte är integrerade i det svenska samhället, och att de medvetet 

segregerar sig från samhället för att själva hålla ihop. Att invandrare skulle ha en viss kultur 

där de håller ihop, enbart hjälper varandra och anställer släkten, som ett sätt att leva. 

Invandrare framställs vara från en främmande kultur med en specifik struktur, där de lever på 

ett helt annat sätt än som man gör i Sverige. 
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I Sverige är arbetslösheten långt högre i storstädernas invandrartäta förorter än i de 

flesta andra delar av samhället. /…/ Den som är arbetslös länge kan bli passiv och orkar 

varken söka jobb eller sköta ett.
45

´ 

 

I texten framställs också invandrare som arbetslösa. Att invandrare inte anstränger sig för att 

jobba. Författarna menar även att arbetslöshet leder till att invandrare blir utanför samhället, 

och att det sedan leder till en bidragskultur. Visserligen leder arbetslöshet till utanförskap, 

men man gör en skildring av att invandrare är arbetslösa bidragstaganden och att de inte 

skulle vilja jobba, vilket är en fördomsfull och stereotypisk skildring. Detta är stigmatiserande 

och stereotypiska framställningar av invandrare i läroböckerna.  

 

Dessa är exempel på beskrivningar om att invandrare skulle ha kulturer som är annorlunda än 

den svenska, vilket anses problematiskt. Invandrare anses som bärare av en konstig kultur och 

kan därför inte anpassa sig till det svenska. Skildringen av invandrare är stereotypiska när 

man ger invandrare sådana egenskaper, så som oanpassade till det svenska samhället, 

främmande, annorlunda och bidragstagande. 

 

Författarna skildrar att invandrare har behov av Sverige, vilket stämmer, men man tar inte upp 

om det behov Sverige har av invandrare, inte minst med mångkultur som de bidragit till. 

Sanningen är också att invandrare har en viktig betydelse för Sveriges ekonomiska tillväxt 

genom bland annat företagande, kunskap och arbetare. Invandrare har bidragit till landets 

ekonomiska utveckling, exempelvis för de invandrare som räddade Sveriges ekonomi på 

1960- och 70-talet. Det har även bidragit till internationella kontaktnät som har varit 

betydelsefulla för internationella affärer. Människor som lämnar sitt hemland för ett annat är 

dessutom mer initiativkraftiga än de som bott hela livet i ett och samma land.
46

 Men istället 

framställer man en bild av att invandrare skulle vara en börda för landet, vilket är 

stereotypiskt. 

 

Texten i läroboken framställer även en stigmatiserad bild av invandrare. Svenskar beskrivs 

vara normen, och det goda exemplet, medan invandrare är annorlunda och svåranpassade.  

Man kan tydligt se antydningar på ett ”vi och dom” i texten. Författarna kategoriserar 

svenskar och invandrare. Det ges en förskönad bild av Sverige och att invandrare inte skulle 
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vara en del av den svenska identiteten. Att det svenskar är det goda exemplet, medan 

invandrare, främst länderna från mellanöstern problematiseras. Att invandrare är ”dom” och 

svenskar är ”vi”. ”Dom” problematiseras genom att de skildras som bidragstagande, 

främmande, och ointegrerade i det svenska samhället. Dessa skildringar av invandrare kan 

man exempelvis se på de underrubriker som de valt benämna problematiserande och 

stereotypiskt; ”kulturkrockar i Sverige”, ”Integration”, och ”utanförskap skapar konflikter”. I 

rubriken integration, skildrar man att invandrare är segregerade och anstränger sig medvetet 

inte för att komma in i det svenska samhället. Man skriver; ”En del barn till invandrare har 

berättat att de inte får leka med svenskar. En del har inte ansträngt sig att lära sig svenska.” 

Man stigmatiserar (psykiskt) genom att beskriva invandrare som ett ”dom”, där dom dessutom 

skildras som ett hot och främmande gentemot det svenska. Samtidigt är det svenska är normen 

och det goda.  

 

Det förekommer även fem bilder inom kapitlet flyktingar och invandrare. En av bilderna 

illustrerar en mamma med två barn som är på väg till migrationsverket. Den andra bilden 

visar en asylsökande äldre kvinna som gråter på grund av att hon fått reda på att hon inte fått 

uppehållstillstånd i Sverige. Den tredje bilden visar tre glada invandrarkvinnor i en lektionssal 

som lär sig det svenska språket. Den fjärde bilden visar en bild på Fadime Sahindal som blev 

hedersmördad i Sverige. Den sista bilden illustrerar desperata män som försöker ta sig 

ombord på en båt som ska smuggla flyktingar till Italien.  

 

Bilderna är fysiskt stigmatiserade och stereotypsiska illustrerade. Främst tas alla bilder på 

invandrarna upp i samband med problem och att de precis kommit till Sverige eller vill vara i 

Sverige. Dessa bilder förstärker texternas budskap om att Sverige är drömlandet, som de 

konfliktdrabbade invandrarna vill komma till. Invandrarna framställs som människor från 

mellanöstern eller balkanområdena, trots att de flesta invandrarna i Sverige har finsk härkomst. 

Två av de fyra bilderna där kvinnor finns med på, bär slöja. Det är en framställande bild om 

att invandrarkvinnor är muslimer och att alla muslimer bär slöja. En av bilderna, bilden på 

Fadime, är en bild som visas i samband med en text om att invandrare är segregerade och har 

en annan kultur. Bilden förstärker textens budskap om att invandrare inte bara har en 

annorlunda kultur, utan också att kulturen är ett hot. Läroböckerna utgår ifrån stereotyper och 

inte den verkliga bilden.  
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6.3. Lärobok från tidsperioden 2010 

I läroboken från år 2012, samhälle 7, finns ingen specifik rubrik som handlar om invandring 

eller invandrare. Däremot skrivs det om invandrare under andra rubriker. De tre rubrikerna 

heter: För att vi lever i en global värld, Värt att veta om Sverige, och Vi och de andra. 

 

Inom den första rubriken, För att vi lever i en global värld, berättas inget om invandrare i sig, 

men man beskriver om att vi lever i en global värld och att globaliseringen har effekt på 

människors liv och levnadssätt. I texten ger man först en förklaring på vad globalisering 

innebär. Sedan förklarar man att globaliseringen har medfört att avståndet mellan människor 

krymper på jorden. Detta har lett till att svenskar flyttar och reser allt mer utomlands, 

samtidigt som människor från andra länder kommer till Sverige; ”Vi svenskar rör oss allt mer 

utomlands, samtidigt som många kommer hit från andra länder.”
47

 

 

Vidare förklarar man att genom ämnet samhällskunskap, får man möjlighet att lära sig om hur 

andra människor tänker och lever. När man har en ökad förståelse för olika perspektiv så lär 

man sig mer om andra kulturer.  Sedan skriver man dessutom:  

 

Samhällskunskapen förbereder dig för att leva i ett globalt och mångkulturellt samhälle 

där många åsikter och uppfattningar ska samsas.
48

 

 

Texten förklarar att samhällskunskap ska ge elever förberedelser för att leva i ett globalt och 

mångkulturellt samhälle där människor har rätt till sina åsikter och uppfattningar. Att alla har 

rätt att leva på sitt sätt oavsett var på jorden man lever. Man skildrar alltså en bild av 

förståelse för andra människor och kulturer, där huvudbudskapet för texten är att alla är 

människor på jorden och har olika levnadssätt men att vi ändå kan samsas trots olikheter. 

Allas perspektiv är ett rätt perspektiv. Här finns inga tecken på stereotypisering eller 

stigmatisering, tvärtom så förespråkas mångkultur och förståelse för alla människor. I texten 

uttrycks inte heller begreppet invandrare, vilket kan anses vara positivt, eftersom man inte 

pekar ut någon grupp som varken ”vi” eller ”dom”. 

 

Bilden för texten illustrerar en färgad jordglob med radiostålningar över alla jordens länder. 

Industrier och flygplan finns placerade över hela världen. Det finns även en stor FN-logga i 
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mitten av jordgloben. Jag tolkar att bilden på jordgloben ska representera den globala värld vi 

lever i. Att världen är förenat i och med människors lättillgängliga 

kommunikationsmöjligheter, både tekniskt och fysiskt. Vi lever i en allt mer enad och 

sammansluten värld, där alla människor har flytit ihop. FN - loggan representerar att världens 

nationer är enade, det vill säga en förenad värld. Radiostrålningarna, satelliter, industrierna 

och flygplanen som är utplacerade, är jämt fördelat på alla länder på jorden. Detta illustrerar 

att inget land är mer prioriterat än någon annan, och att oavsett var på jorden man befinner sig 

så kan man ändå nå varandra. Bilden tyder på att man inte stigmatiserar eller sterotypiserar 

människor från något land, utan alla är lika oavsett land. 

 

Under rubriken, Värt att veta om Sverige, finns underrubriker om vad som är typiskt svenskt 

och vad som är typiskt utländskt bakgrund.  När man skriver om vad som är typiskt svenskt så 

förklarar man att kultur är ett samlingsbegrepp som förklarar vad som är det typiska svenska 

samhället.  

 

Vi brukar använda ordet kultur om olika sätt att tänka och leva tillsammans i samhället. 

Språken är en viktig del av kulturen, men även traditioner, matvanor och olika sätt att 

klä sig. Även religioner kan räknas till kulturen. Typiskt för kulturer är att de utvecklas, 

förändras och smälter ihop med varandra.
49

 

 

Det beskrivs inget om vilken kultur eller tradition som är typiskt för svenskheten. Det gör att 

olika kulturer kan inkluderas inom detta. Texten är skriven med en medvetehet om att det 

finns olika kulturer och religioner i det svenska samhället och att de olika kulturerna och 

religionerna är en del av den svenska identiteten. Man skildrar att alla, oavsett bakgrund är en 

del av det svenska genom att förklara att svenskheten är en sammansmältning av olika 

kulturer. Det görs därför ingen inkludering eller exkludering av människor i texten.  

 

Bara genom att se på hur avlångt Sverige är, förstår man att här har det utvecklats flera 

kulturer sedan istiden då landet befolkades. Livet i norr om polcirkeln är ganska olikt 

livet i södra Sverige.
50
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I texten skildras även om vad som är typiskt svenskt genom att förklara Sveriges geografiska 

kulturella skillnader. Att livet i norr inte ter sig på samma vis som livet i södra Sverige. Man 

skriver även om Sveriges ursprungsbefolkning och om nationella minoriteter, så som judar, 

romer och tornedalingar. Här skildras inget om attribut eller specifikt om vilken kultur eller 

tradition, som skulle vara typiskt svenskt. Texten visar inga tecken på stereotypisering 

eftersom man inte skriver om normer för vad som skulle vara typiskt för svenskhet eller icke-

svenskhet. Texten tyder till och med på att svenskhet inte sitter i en etnicitet, eftersom man 

över huvudtaget inte nämner etnicitet eller specifika kulturer som beskrivning för vad som är 

svenskt. Ingen pekas ut eller utesluts och därför stigmatiseras inte texten.  

 

Ungefär 300 000 barn (under 18 år) i Sverige har utländsk bakgrund. Uttrycket används 

i statistik över Sveriges befolkning. Det betyder att barnen själva är födda utomlands, 

eller att båda föräldrarna är det.
51

 

 

När man beskriver vad som är typiskt utländskt bakgrund, så berättar man om att det finns 

människor i Sverige som har en annan etnisk bakgrund. Man förklarar innebörden av att ha 

utländskt bakgrund. Man förklarar också att de flesta människorna med utländska bakgrund i 

Sverige har Finländsk härkomst. Här används inte ordet invandrare över huvudtaget, vilket är 

ett tecken på att man inte gör skillnad på att vara svensk eller inte svensk. I texten skildras att 

alla i Sverige är svenskar men att man kan ha olika bakgrunder, och att det finns människor i 

Sverige med utländskt bakgrund, vilket enligt svenska regler är en korrekt beskrivning. 

Genom att man ger denna förklaring och inte använder begreppet invandrare, exkluderas 

ingen och därför sker ingen stigmatisering i denna skildring.  

 

Vi delar ofta in människor i olika grupper beroende på var de kommer ifrån, var de bor 

eller hur de tror och tänker. Vi kallar till exempel människor för glesbygdsbor, 

storstadsbor, svenskar, invandrare, religiösa eller muslimer.
52

 

 

Under rubriken Vi och de andra berättar man att vi människor har en tendens att dela upp 

människor i olika grupper. Att människor har fördomar och förutfattade meningar om till 

exempel invandrare. Författarna beskriver att människor grupperar in vilka som är ”vi” och 

vilka som är ”dom”. Man ger en förklaring på att människor med utländsk bakgrund 
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diskrimineras på grund av sitt ursprung, tro eller hudfärg. Det finns en diskrimineringslag i 

Sverige där målet är att alla har samma rättighet oavsett bakgrund. För den här texten 

förekommer även en bild. Bilden skapar funderingar eftersom jag inte vet hur jag ska tolka 

bildens budskap. Det framkommer inte i bildtexten vad syftet med bilden är gentemot 

kapitlets text. Bilden visar en ung kvinna med slöja. I bakgrunden av henne finns en 

väggmålning av Marilyn Manroe. Bildtexten lyder: ”En ung kvinna framför en väggmålning 

av Marilyn Monroe. Är någon av de två mest vi?”.
53

 Man kan tolka bilden på många sätt men 

genom bildtexten ger bilden en skildring som strider mot kapitlets text om fördomar. Det gör 

den eftersom bildtexten förklarar att tjejerna (kvinnan med slöja och Marilyn) på bilden, är två 

extrema motsatser, där ingen av dem är ”vi”. Alltså att man varken är en modell eller en 

kvinna med slöja. Med andra ord skildrar man att det skulle vara annorlunda att bära slöja, att 

en kvinna med slöja inte skulle kunna vara ett ”vi”.  

 

6.4. Jämförande analys av böckerna 

I läroboken från 2000-talet finns ett kapitel som handlar om invandrare, jämförelsevis med 

böckerna från 1990- och 2010- talet, där man inte har särskilda rubriker om invandrare som 

fenomen. 

 

I läroboken från 1990-talet finns inget avsnitt om invandrare, däremot skildras invandrare i 

sammanhang av föreningsliv, regler och normer, och bidragstaganden. Invandrare 

stigmatiseras och stereotypiseras genom att de generellt skildras som normbrytande, 

bidragstagande och håller fast vid sina kulturer. 

 

I läroboken från 2010-talet finns det heller inget specifikt avsnitt om invandrare. Dessutom 

används inte ordet invandrare över huvudtaget i boken. Skildringen av invandrare involveras 

när man beskriver svenskhet och globalisering. I förklaringen om globaliseringen beskrivs 

alla människor som världsmedborgare där både svenskar flyttar ut från landat, och andra 

människor flyttar till landet. När man beskriver svenskhet beskriver man Sveriges invånare 

som helhet som svenskar. I skildringen pekas inte människor ut som mer eller mindre 

svenskar, genom att kategorisera in människor som invandrare och svenskar, så som man gör 

i både boken från 90- och 00- talet. 
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Som helhet kan man se en förändring i böckernas skildring av invandrare. I böckerna mellan 

1990- och 2000- talet, finns inga större skillnader i framställningen av invandrare. Invandrare 

både stigmatiseras och stereotypiseras. Invandrare skildras som främmande och normbrytande. 

Dock är textinnehållet i skildringen olika. Boken från 90-talet lyfter främst fram att 

invandrare skiljer sig kulturellt. Boken från 00-talet lyfter också fram de kulturella 

skillnaderna. Men man beskriver även invandrares utanförskap, och att de är annorlunda, 

oanpassade och är ekonomiskt beroende. Boken har även mycket mer text om invandrare där 

man förklarar innebörden av begreppet flykting och vilka hjälpmöjligheter det finns som 

flykting och invandrare. I boken från 00-talet förklaras invandrare som en del av det svenska 

och där alla har rätt till att leva som man vill. Begreppet globalisering lyfts också upp här som 

i tidigare böcker inte nämnt. 

 

Den stora skillnaden sker i boken från 10-talet där ingen stigmatisering eller stereotypisering 

sker. I texten sker inga kategoriseringar kring vem som är svensk eller inte svensk. Istället 

beskriver man om att vara världsmedborgare, att globaliseringen har lett till alla människor 

har förts samman oavsett kultur eller nationalitet. Begreppet svenskhet lyfts fram, men man 

beskriver inte vem som är svensk eller inte. Dessutom beskriver man att svenskar har olika 

bakgrund oavsett om man har en bakgrund från norrland eller utomlands. Detta ger en 

skildring om att svenskheten inte sitter i en bakgrund eller etnicitet, vilket inkluderar alla. 

 

I boken från 1990-talet uttrycks det att också att invandrare en del av Sverige, men budskapet 

nås inte fram i den framstående skildringen om att invandrare har främmande kultur och är 

annorlunda. Man framlägger att alla har rätt till att leva som man vill, trots det beskrivs att 

kulturen som invandrare har, inte passar in i det svenska samhället.  

 

Sammanfattningsvis framställs invandrare i boken från 1990-talet som en grupp främmande 

människor. I boken från 2000-talet skildras invandrare som en del av samhället, men 

samtidigt är annorlunda och är inte som ”vi”, svenskar. I boken från 2010- talet framställs 

invandrare som en del av samhället och att vi lever i en globaliserad värld, där alla inkluderas. 

I böckerna från 90- och 00- talet stigmatiseras och stereotypiseras invandrare. I boken från 10- 

talet sker ingen stigmatisering eller stereotypisering. Genom böckerna kan man tyda att 

invandrare genom tiden allt mer anses som en del av det svenska samhället och den svenska 

identiteten. 
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6.5. Resultatsammanfattning och slutsatser 

Det har skett en förändring över tid i framställningen av invandrare i läroböckerna inom 

samhällskunskap.  Med dessa läroböcker som material kan man se ett uttryck i att invandrare 

har fått en större roll och plats i det svenska samhället. Från att invandrare ansågs som en 

främmande, exkluderande massa, till att de har blivit inkluderade som en del av Sveriges 

identitet.  

 

I boken från 1990-talet framställs invandrare i stort sett som främmande, annorlunda och 

normbrytande. I läroboken från 2000-talet framställs invandrare även i denna bok som 

främmande, annorlunda och normbrytande. Skillnaden är att i denna lärobok, jämfört med 

boken från 1990- talet, beskrivs invandrare som en del av samhället när man faktiskt har ett 

avsnitt i boken om invandrare. I textens uttryck har invandrare större utrymme i samhället än i 

den tidigare boken. Detta visar på att man börjar inkludera invandrare i det svenska samhället. 

Det beskrivs även att alla människor har rätt till sin kultur och att diskriminering inte får 

förekomma i det svenska samhället. Trots att texten delvis upplyser kring öppenhet, 

nedvärderas invandrare genom att man framställer invandrare som normbytande och nästan 

hotfulla. Detta grundas i att man enbart framställer invandrar som människor med främmande 

kultur, arbetslösa och där familjen använder våld gentemot döttrarna. Det framställs ingen 

positiv syn på invandrare i boken.  

 

I läroboken från 2010-talet sker en stor förändring i skildringen av invandrare. Invandrare 

framställs som en del av samhället. I texten finns inga tecken på att invandrare skulle vara 

annorlunda eller avvikande. Istället lyfter man fram globaliseringen, som inte alls 

framkommer i de andra läroböckerna. Man beskriver globaliseringen som en del av 

samhällsutvecklingen, där globaliseringen har bidragit till människoförflyttningar och 

mångkultur.  

 

I boken från 1990- och 2000- talet stereotypiseras och stigmatiseras invandrare. I boken från 

2010- talet stereotypiseras och stigmatiseras inte invandrare. Stigmatisering består av tre olika 

kategorier; fysisk- psykisk- och gruppstigma. För att sammanfatta hur de olika kategorierna 

av stigma framkommer i läroböckerna har jag utformat en tabell som ska beskriva detta. 
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 Olika kategorier av stigmatisering 

 
Lärobok Fysiskt stigma: 

 

En person som har 

fysiska avvikelser, så 

som fysisk 

funktionshinder eller är 

avvikande 

utseendemässigt. 

Psykiskt stigma: 

 

En person som har 

psykiska avvikelser, 

som exempelvis 

beteendemässiga 

avvikelser eller 

missbruksproblem. 

Gruppstigma: 

 

En person eller grupp 

människor som kan ha 

avvikelser nationellt, 

etniskt, eller kulturellt. 

Lärobok från 

1990-talet 

I bilderna framställs 

invandrare som 

avvikande 

utseendemässigt. Tex att 

alla invandrarkvinnor bär 

slöja. 

Invandrare framställs 

ha annorlunda 

beteende och kultur. 

Det kan man se när 

man beskriver 

invandrare som 

normbrytande. 

Man beskriver gruppen 

invandrare som 

människor med märklig 

kultur. 

Lärobok från 

2000-talet 

I bilderna framställs 

invandrare som 

avvikande 

utseendemässigt. Tex att 

alla invandrarkvinnor bär 

slöja, och att alla 

invandrare har mörka 

drag. 

Invandrare framställs 

ha annorlunda 

beteende och kultur. 

Det kan man se man 

beskriver att 

invandrare har 

avvikande beteenden 

och kultur. 

Man beskriver att 

gruppen invandrare har 

en märklig och hotfull 

kultur. 

Lärobok från 

2010-talet 

Det framkommer inte att 

invandrare har fysiskt 

stigma i framställning i 

läroboken. 

Det framkommer inte 

att invandrare har 

psykiskt stigma i 

framställning i 

läroboken. 

Det framkommer inte 

att invandrare har 

gruppstigma i 

framställning i 

läroboken. 
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7. Avslutande reflektioner 

Som helhet förekommer stor brist i informationen i läroböckerna om invandring. Betydelsen 

av invandringen är oftast osynliggjord i böckerna. Det framställs om hur Sverige är viktigt för 

invandrare men inget om vad invandrare bidragit till för Sverige. Invandring har varit en 

betydande roll i den svenska ekonomiska utvecklingen inte främst på 1950-1970 – talet. 

Läroböckerna osynliggör det faktum att invandrare har varit avgörande för bland annat 

Sveriges ekonomi. Istället berättas enbart om de krav samhället ställs för gentemot invandring. 

Dessutom ger man en stereotypisk bild av invandrare som inte stämmer överens med 

verkligheten, vilket också är problem eftersom det i längden leder till att unga får en felaktig 

syn om andra invånare i landet. Det kan också leda till att elever med invandrarbakgrund som 

får denna information av böckerna, inte känner sig som en del av det svenska samhället.  

 

Skildringen av invandrare är inte representativt för hela invandrargruppen. Det är enbart en 

del av invandrarna som presenteras i böckerna, vilket gör att en stereotypisk bild målas upp.  

Invandare förekommer dessutom inte i vardagliga eller vanliga situationer, utan visas i 

förhållande till invandrarorienterade handlingar, så som att gå till migrationsverket och lära 

sig svenska. Invandrarkvinnorna beskrivs som muslimer och på bilderna bär de oftast slöja. 

 

När invandrare lyfts upp som problem eller annorlunda så underblåses fördomar och 

stereotypiska uppfattningar som i förlängningen kan leda till rasism. När elever dessutom inte 

har kunskap om invandrare, så skapas uppfattningar enbart baserat på den bild som ges i 

böckerna.  Detta gör att läraren får en viktig uppgift kring att diskutera om texterna i böckerna, 

och även kring frågor om rasism, etnicitet och vad som innebär att vara svensk. Källorna är 

avgörande vilket därför är viktigt med källkritiska aspekter och att man använder sig av flera 

olika källor.  

 

I denna studie har jag kommit fram till att förändring i läroböckerna har skett, där invandrare 

allt mer blir inkluderade i samhället. Böckernas skildring kan bero på många olika faktorer. 

Janne Holmén menar att läroböcker påverkas av det som sker i samhället, som exempelvis av 

politiska förändringar. Att samhällsklimatet kan vara avgörande för det som skrivs i 

läroböckerna. Att det som samhället upplever korrekt avspeglas i läroböckerna.
54

  Texten i 

                                                 
54

 Holmén, Janne (2006). Den politiska läroboken – bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 

finländska läroböcker under kalla kriget. 
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böckerna påverkas därför av hur samhället ser ut. Man kan anta att man på 1990-talet hade 

större okunskap om invandrare, medan man idag uppfattar världen som globaliserat, vilket 

påverkar samhällssynen och människosynen. Detta kan vara en förklaring men dock är det 

ingen orsak till att man skildrar invandrare stigmatiserande och stereotypiserande. 2000- talet 

är trots allt enbart för cirka 10 år sedan, vilket inte är en lång tid tillbaka sedan man gjorde en 

sådan skildring. Även om böckerna har förändrats idag så har de dåvarande läroböckerna trots 

allt satt spår på dagens samhällsmedborgare.  

 

Skildringarna i böckerna kan även bero på författarnas personliga preferenser. Att de 

personliga uppfattningarna påverkar texten. Resultatet av undersökningen kan säkerligen 

resulteras på annat vis om jag hade valt andra läroböcker som material för studien. 

 

Inledningsvis presenterade jag att forskare, bland andra Jörgen Mattlar och Tiia Ojala, har 

undersökt hur invandrare framställs i läroböcker. Liksom min studie, kommer även de fram 

till att invandrare underordnas och stereotypiseras i läroböcker. Eftersom att flera personer 

som undersökt denna fråga, kommer fram till liknande resultat, bekräftar trovärdigheten kring 

skildringen i min studie. Det som däremot är unikt för denna studie är att inga forskare har 

använt sig av stereotypisering eller stigmatisering som analysverktyg. Trots att jag använt en 

dessa teorier, är resultatet snarlikt de andra forskares studier. Detta kan bekräfta att oavsett 

teorisk utgångspunkt, ter sig framställningen av invandrare likartat. Det som också är 

utpekande för denna studie är att jag undersökt flera olika läroböcker inom samhällskunskap 

och jämfört förändringen genom tid, vilket inte är så vanligt. 

 

Ytterligare en infallsvinkel som vore intressant att forska vidare på är att man använder sig av 

andra empiriska läromedel. Det kan vara andra läroböcker eller internetkällor, för att 

undersöka framställningen invandrare ytterligare. Det vore även intressant att undersöka om 

hur framställningen av invandrare påverkar samhället och människors sätt att bemöta varandra 

i det svenska samhället. 
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8. Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur invandrare skildras i samhällskunskapsböcker 

för grundskolans senare år, det vill säga årskurs sju till nio. Jag har också undersökt om 

framställningar i böckerna har förändrats över tid, och i så fall vilka skillnader som skett över 

tid. De tidsperioder jag har undersökt är 1990-talet, 2000-talet och i nutid, det vill säga 2010-

talet. Frågeställningar för studien är; Hur framställs invandrare i läroböcker inom 

samhällskunskap för grundskolans senare år? Har det skett en förändring gällande hur 

invandrare framställs i läroböckerna över tid? Hur ser förändringen i så fall ut? 

 

De teoretiska utgångspunkterna för studien är stigmatisering och stereotypisering och har varit 

till hjälp för att förklara för det som framställs om invandrare i läroböckerna. De teorier som 

har använts för studien är Erving Goffmans teori om stigmatisering (Stigma - Den avvikandes 

roll och identitet, 2001) och Perry R. Hintons teorier om stereotyper (stereotyper, kognition 

och kultur, 2003). 

 

Stigmatisering är ett begrepp som beskriver hur vissa samhällsgrupper straffas för att de anses 

vara avvikande från normen i samhället. De grupper som stigmatiseras är främst av olika 

minoriteter, där beteende, kultur eller egenskaper som majoriteten inte accepterar. 

Stereotypisering innebär förenklade bilder i våra huvuden av människor och fenomen som 

finns i vår omvärld. Vi agerar inte utifrån verkliga kunskapen, utan antaganden eftersom det 

verkliga är för komplicerat för oss hantera. Stereotyper är därför huvudsakligen falska. 

 

Det empiriska materialet för studien är tre samhällskunskapsläroböcker för grundskolans 

senare år. De tre olika böckerna är valda efter tre olika tidsperioder; 1990-tal, 2000-tal och 

2010-talet (nutid). Läroboken för tidsperioden 1990-talet (1994) heter samhällskunskap – 

möte med samhället, av Göran Körner och Lars Lagheim. Läroboken för tidperioden 2000-

talet (3003) heter Samhälle i dag, skriven av Karin Wergel, Kaj Hildingson och Lars 

Hildingson. Läroboken för tidsperioden 2010-talet (2011) heter Samhälle 7, skriven av Lars-

Erik Bjessmo, David Isaksson och Lars Nohagen.  

 

Metoden för den här studien är kvalitativ. Innebörden för en kvalitativ studie är att ge en 

beskrivning av ett fenomen i verkligheten, i detta fall invandring, genom att tolka skriftliga 

texter. Texterna analyseras och drar slutsatser utifrån datainformationen. Syftet är alltså att 
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förstå ett fenomen. Den här studien är inriktad på att tolka, redogöra och på ett systematiskt 

sätt beskriva hur läroböckerna inom samhällskunskap framställer invandring i Sverige. 

 

I resultatet har jag kommit fram till att läroböckerna från 1990- och 2000- talet stigmatiserar 

och stereotypiserar invandrare i sin framställning. I läroboken från 10- talet sker ingen 

stigmatisering eller stereotypisering. I boken från 1990-talet skildras invandrare som 

främmande människor. I boken från 2000-talet skildras invandrare som en del av samhället, 

men samtidigt är de även annorlunda och normbrytande. Invandrares kultur anses vara en stor 

kontrast gentemot den svenska. I boken från 2010- talet framställs invandrare som en del av 

samhället och att vi lever i en globaliserad värld, där alla inkluderas.  

 

Framställningen av invandrare i läroböckerna har förändrats över tid. Förr exkluderades 

invandrare i framställningarna i läroböckerna. Idag inkluderas invandrare i framställningarna i 

läroboken. I böckerna mellan 1990- och 2000- talet har ingen stor förändring skett i 

framställningen av invandrare. Invandrare både stigmatiseras och stereotypiseras. Däremot 

kan man se en skillnad kring att invandrare accepteras mer som en del av samhället i boken 

från 00-talet. Den största skillnaden sker i boken från 10-talet, där invandrare framställs som 

en del av det svenska samhället som alla andra människor. Invandrare pekas inte ut som 

främmande eller normbytande, tvärtom så benämns de på samma vis som alla andra 

samhällsmedborgare. Framställningen i läroböckerna inom samhällskunskap visar på att 

invandrare inkluderas allt mer som en del av den svenska identiteten. 
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