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Abstract 
Title: The colonial heritage of Swedish music textbooks – “we” and “them” in music 
textbooks for Swedish grade school. 

This literature analysis aims to explore the colonial heritage of textbooks meant for 
teaching music in Swedish grade schools. The books analysed were released between 
1969 and 2018 and range from pure songbooks, pure textbooks to teacher guides. With 
the tools from critical discourse analyses combined with the postcolonial theory this 
study explores how the textbooks group and portray individuals with a special focus on 
the supposed reader as opposed to “the others”. The results show that “we” in the 
Swedish music textbook is a western white person who has prior knowledge of western 
religious and cultural expressions. This study also shows that pictures and text 
combined attribute negative traits to the “other” individuals portrayed. Western music 
theory is often portrayed as general and serve to define the “we” group with its 
necessary prior knowledge. This study also shows that texts that are neutral or positive 
in tone still use language that place individuals in the “we” and “them” groups. 

Nyckelord 
kolonialism, läroböcker, läromedel, musikpedagogik, postkolonialism 

Tack 
Tack till mina ständiga stöttepelare.  
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1 Inledning 
I ett växande multikulturellt samhälle måste musiklärare oftare förhålla sig till 
undervisning om musik som de inte tidigare tagit del av, ibland också dela med sig av 
den till personer som är väl förtrogna med musiken. Vissa delar av Skolverkets 
beskrivning av musikämnet ger sken av att alla elever som går i svensk skola har samma 
bakgrund och musikaliska erfarenheter. Den här punkten ur det centrala innehållet för 
musik i grundskolans årskurs ett till tre ”[m]usik som knyter an till elevens vardagliga 
och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste 
psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.” (Skolverket, 2018, s. 
158) låter antyda att den typ av musik som knyter an till elevens högtidliga och 
vardagliga sammanhang är psalmer och barnvisor. För lärare idag är nog erfarenheterna 
att det påståendet inte stämmer, i alla fall inte alltid eller för alla elever.  

I grundskolans årskurs fyra ska eleverna ta del av "[k]onstmusik, folkmusik och 
populärmusik från olika kulturer […]" (Skolverket, 2018, s. 159), medan de i årskurs sju 
till nio ska få kunskap om "[m]usikens funktion för att markera identitet och 
grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön." (Skolverket, 2018, s. 
160). Från antagandet att eleverna är en homogen grupp med samma intressen, 
musikaliska erfarenheter och bakgrund ska eleverna komma att veta hur musiken kan 
bygga identiteter med fokus på just dessa erfarenheter och bakgrunder. Den här 
tvetydigheten från läroplanen framkallade en tanke som ligger till grund för denna 
studie. Läraren måste neutralt behandla dessa frågor, samtidigt som de ska låta "varje 
enskild elev finna sin unika egenart" (Skolverket, 2018, s. 5), utan att någon elev utsätts 
för diskriminering (Skolverket, 2018, s. 5). Såklart är detta en balansgång en lärare gör 
och i vissa fall tar ställning till. Då vore det särskilt intressant att se på de läromedel 
som lärare använder i undervisningen för att hantera dessa centrala innehåll och hur de 
ser på just det här med mångkulturalitet och neutralitet inför densamma. I läroböcker för 
musikämnet finns många delar som elever och lärare tar del av i arbetet med böckerna. 
Det finns noter, bilder, texter, övningar och beskrivningar av aktiviteter, alla delar 
samspelar för att uppfylla de krav som läroplanen ställer. När olika element samspelar i 
en text kallas texten för visuell text. Dessa texter kan analyseras för att uppdaga 
inställningar och tankar kring vissa ämnen. I den här studien används postkolonial teori 
för att uppmärksamma hur läromedel för musikämnet i grundskolan ser på människor. 

Tidigare i år har det i media rapporterats att bristen på läromedel hos musiklärare ofta är 
stor (Hammar, 2019). Det här skulle kunna innebära att vissa lärare använder ett 
material som inte är anpassat efter den nuvarande läroplanen. I den här studien 
undersöks läroböcker för ämnet musik. Det är flera av de titlar som undersöks som 
elever som har gått i svensk grundskola nyligen förmodligen har stött på, såväl som 
deras föräldrar. Samtidigt finns det också med böcker i studien som precis nått 
marknaden. Den äldsta boken som undersöks är släppt 1969. Den nyaste kom ut 2018. 
Det gör ett avstånd av nästan femtio år mellan första och sista boken. Den här uppsatsen 
är allt för ringa för att kunna göra några generaliseringar utifrån tidsperspektivet, men 
den ämnar ge några exempel på hur det koloniala arvet kan synas i läroböcker. 
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 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur läroböcker för ämnet musik i svensk 
grundskola mellan åren 1969 och 2018 beskriver och grupperar individer i visuella 
texter. Med utgångspunkt i postkolonial teori ska följande frågor undersökas: 

• Hur framställs och grupperas individer i läroböcker avsedda för musikämnet i 
den svenska grundskolan? 

• Hur framkommer det koloniala arvet i dessa läroböcker, hur framställs gruppen 
"vi" och hur framställs gruppen "de"?  
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2 Teoretiskt perspektiv 
Den postkoloniala teorin beskriver och riktar kritik mot det sätt som människor 
historiskt sett delats upp i grupper som ursprungligen berodde på ett system av makt och 
pengar, vars medföljande åsikter och stereotyper sedan kommit att upprepas, något som 
brukar kallas kolonialt arv. Nedan beskrivs kort historien som ledde fram till den 
postkoloniala teorin och också några av de problem och diskussioner som finns inom 
teorin.  

 Den koloniala historien och postkolonial teori 
Kolonialisering kan beskrivas som när någon reser till en för dem okänd plats och tar 
över platsen genom att erövra det landområde och den egendom som finns där. 
Kolonialismen syftar främst till den period under 1500-talet och framåt då européer 
reste världen runt och erövrade land i Afrika, Amerika och Asien, men det har skett fler 
gånger i människans historia både före och efter (Loomba, 2005, s. 8). Det som skiljer 
kolonialiseringen under 1500-talet från tidigare händelser är att erövrarna drog in 
kolonierna i ekonomiska situationer som innebar att oavsett åt vilket håll produkter 
rörde sig mellan kolonin och erövraren var det alltid erövraren som tjänade på det (s.9). 
Begreppet postkolonialism har ifrågasatts då det ger en bild av att världen i stort skulle 
ha gått vidare ur kolonialismen, men om kolonialismen fått de effekter som det talas om 
i postkolonialism, kan det vara för tidigt att säga att världen har gått vidare från 
kolonialismen. Ytterligare en kritik mot begreppet postkolonialism är att 
avkolonialiseringen av de kolonialiserade länderna skedde över tre århundraden. Det 
långa tidsperspektivet gör det svårt att säga när den postkoloniala eran faktiskt skulle ha 
börjat (Loomba, 2005, s. 12). Postkolonial teori försöker på olika sätt utforska och 
förklara hur dessa händelser har kommit att påverka sättet som människor ser på 
varandra idag samt vilka arv från kolonialismen som lever kvar och hur. Arvet från den 
koloniala tiden är hur det som kallas västvärlden, alltså de länder som hade makt och 
vinst i kolonialismen, beskriver de länder som inte tillhör västvärlden (Loomba, 2005, s. 
42).  

 ”Vi” och ”de” 
De beskrivningar som västvärlden gör ger en bild av att personer från icke-västländer 
skulle vara mindre mänskliga och beskrivs som "de andra" i motsättning till "oss" (Said, 
1978, s. 108). En motsägelse inom kolonialismen är att samtidigt som det fanns en vilja 
att civilisera "den andre" krävs att den förblir ociviliserad för att dessa maktförhållanden 
ska kvarstå och den ska förbli "den andre" (Loomba, 2005, s. 145). Problemet ligger 
inte i just orden "vi" och "de andra" här, utan att det representerar västvärldens bild av 
situationen, där väst hade makt och pengar medan "de andra" var svaga, fattiga och 
mystiska. Said (1978) menar att detta sätt att uttrycka sig och de konnotationer som 
medföljer skapar ett fiendskap mellan de tänkta grupperingarna (s. 45). Den 
västerländska människan beskrivs som rationell, logisk, fredlig och utan misstro, medan 
den icke-västerländska människan aldrig eller sällan beskrivs som någon av dessa (s. 
49).  Dessa sätt att uttrycka sig kan sedan befästas i samhället och bli del av språket och 
kulturen. Ett exempel på detta är stereotyper, som återupprepar och speglar denna bild 
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av de andra som kan ta sig diskriminerande uttryck. Dessa skildringar och kopplingen 
mellan diskursen och politiken är en del av vad som ger upphov till detta koloniala arv 
(Bhabha, 1994, s. 66-67).  Loomba (2005) påpekar att diskussionen om hur människor 
tidigare delats in i grupper riskerar att återskapa samma mönster, men från en annan 
utgångspunkt. Detta beror på att begreppen "vi" och "dem" kvarstår även då "de" 
beskrivs i mer positiv dager (s. 91). Det är alltså denna kunskap om postkolonial teori 
som kommer att ligga till grund för analysen och diskussionen angående det material 
som tagits fram för studien.  
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3 Tidigare forskning: 
Ett fåtal studier och analyser finns som hanterar den postkoloniala teorin i förhållande 
till musikämnet eller musikläromedel. Dessa presenteras nedan, samt studier om 
visuella individskildringar och läroboken som politiskt instrument. 

 Forskning om det postkoloniala perspektivet i musikämnet 
Thompson (2002) problematiserar vilken verklighetsuppfattning som förmedlas när en 
europeisk konstmusik som kanon ställs mot allt annat i begreppet världsmusik. Kanon 
och världsmusik ses som två motpoler som ställs emot varandra när de konkurrerar om 
utrymmet i en ofta tidsbestämd läroplan (s.15-16). De "andra" presenteras i 
undervisningen som en homogen grupp där bara huvuddragen av musiken beskrivs 
kopplat till en geografisk plats. Anledningen kan ses som ett kolonialt arv eller ett 
behov av att strukturera innehållet för en klassrumskontext (s. 16). Lärare beskriver 
världsmusik som "something totally different" (Thompson, 2002, s. 17). Vad som det 
här "andra" står i förhållande till beskrivs inte uttalat, utan beskrivs istället som "vår 
musik" av läraren (s. 17). Precis som Thompson menar Rønningen (2015) att det finns 
ett "vi och dem" i läromedlet han analyserat, och ett fokus på vad som är annorlunda, 
men att det som är annorlunda i vissa fall också romantiseras och framställs som något 
som friskar upp (s. 66-67). Ofta uppfattas det som något positivt att musiken är något 
annat än eleverna är vana vid och att det skulle göra ett trevligt men marginaliserat 
avbrott från det egentliga innehållet. Det framkommer också en hierarki inom 
världsmusiken där musik som är mer familjär anses vara mer lättillgänglig och därför 
ofta ges större vikt i undervisningen än musik som ses som för olik den europeiska 
konstmusiken (Thompson, 2002, s. 18-19). 

Att beskriva världsmusiken som del av en annan kultur gör också att den uppfattas som 
en annorlunda typ av upplevelse för lyssnaren. Där den inte utgör personlig 
underhållning utan har en social funktion inom ett samhälle. Den "andra" musiken anses 
svår att göra tillgänglig i undervisning då den inte alltid följer det västerländska 
notationssystemet och läraren inte har ett system för att förstå eller presentera musiken. 
Det här innebär att eleverna utsätts för musiken men varken de själva eller läraren anses 
ha fler sätt att ta till sig musiken eller följa med i dess händelseförlopp. Bara genom att 
utsättas för musiken upprepade gånger kan den bli tillgängliggjord för eleverna. 
(Thompson, 2002, s. 18). Med ett fokus på representation till skillnad från mottagande 
som beskrevs ovan, konstaterar Rønningen (2015) att individperspektivet inom den 
västerländska musiken inte bara gäller mottagande. Den västerländska musiken 
presenteras som individuella konstnärer som också stundom framställs som estetiska 
genier (s 68). "De andra" framställs istället som hela sociala sammanhang som uppfyller 
en speciell funktion. Han uppmärksammar också att vissa saker ibland omnämns som 
fakta när de kommer från den västerländska kulturen men som kultur om de inte gör 
det. Som exempel tar han upp att det i läroböckerna beskrivs hur ljud delas upp i tolv 
toner, men inte att det är främst i den västerländska kulturen som detta görs. Det 
beskrivs som ett fakta och står för sig själv fritt från kulturella kopplingar medan andra 
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typer av skalindelningar beskrivs enbart utifrån sin koppling till en kultur och som 
främmande för "våra" öron (Rønningen, 2015, s. 69-70). 

Flera av böckerna i studien framhåller att de är skrivna utifrån läroplanens texter. 
Lonnert (2013) beskriver vilken ideologi som förmedlas i läroplanen för musikämnet i 
grundskolan som började gälla 2011. Hon menar att Skolverket tar sig rätten att tolka 
vad som ska betraktas som tradition jämfört med religion när de i en icke-konfessionell 
läroplan tar upp psalmer som ett obligatoriskt innehåll. Skolverket menar att psalmerna 
är att se som ett uttryck för tradition snarare än religion (s. 37-38). Lonnert tar även upp 
hur begreppet kulturer används i läroplanen. Kulturbegreppet definieras inte i 
läroplanen och det framkommer därför inte vad som avses med begreppet. Kulturer som 
begrepp skulle kunna syfta på geografi eller sociala grupperingar för att ta två exempel. 
Denna otydlighet innebär att läroplanen kan uppfattas som individcentrerad där 
individen som antas tillhöra en specifik kultur ska möta andra grupper som är sorterade 
i kulturer (s. 48-50). Lonnert kommer till konklusionen att denna framställning av 
tradition, religion och kultur som en progression eleverna möter under de olika stadierna 
i grundskolan riskerar att definiera det svenska kulturarvet genom att tala om vad det 
inte är, och vilka som då inte heller får tillhöra gemenskapen som kulturarvet innebär (s. 
53-54). 

 Forskning om visuella individskildringar 
I denna studie analyseras visuella texter, det är texter som har visuella element i form av 
bilder, så som fotografier eller teckningar. I analysen av dessa bilder avslöjas hur 
världen och individen konstrueras utifrån vissa kriterier. Denna typ av 
verklighetskonstruktion återfinns även på andra ställen än i läroböcker. I en studie av 
Hum m.fl. (2011) undersöks innehållet i bilder för att se hur personer bygger bilden av 
sig själva med hjälp av profilbilder i sociala medier. Deras studie bygger på 
grupperingen genus och huruvida det finns någon skillnad i användandet av profilbilder 
i konstrueringen av identitet (s. 1831). Individer använder flera profilbilder som var för 
sig bara erbjuder en liten del av individen som helhet. Individerna i studien verkade 
medvetna om vikten av använda profilbilder som en representation av sin identitet då 
bilderna var poserade, lämpliga för den tänkta mottagaren och innehöll bara den person 
som profilen tillhörde. I de flesta fall hade de undersökta över 20 profilbilder 
tillgängliga på sin profil vilket föreslår att de försöker lämna en liten ledtråd av sig själv 
i varje bild. Förklaringen som ges till varför detta beteende observeras är att 
profilägaren är medveten om att potentiella mottagare av bilden kan vara framtida 
arbetsgivare, därför konstruerar de en bild av sig själva som de vill presentera för 
mottagaren. Rörande skillnaderna mellan olika genus fanns inte någon sådan skillnad 
(Hum m.fl., 2011, s. 1832). 

Martin, Kwai-Choi Lee och Yang (2004) undersökte hur personer som ser på reklam 
relaterar modellen till sig själv beroende på vilken etnicitet som den skildrade modellen 
har i förhållande till mottagarens. De kom fram till att sannolikheten att mottagare som 
befinner sig i en minoritetsgrupp skulle relatera till en skildrad modell inom den egna 
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gruppen var större än att någon i majoritetsgruppen skulle det. I studien jämfördes vita 
som majoritetsgrupp och personer från Asien som minoritetsgrupp, båda grupperna 
befann sig i Nya Zeeland. Studien visade också att mottagandet var mer positivt när 
minoritetsmodellen användes för att marknadsföra något som inte är stereotypt för 
gruppen, detta var oberoende om mottagaren kom från majoritets- eller 
minoritetsgruppen (Martin, Kwai-Choi Lee och Yang, 2004, s. 34).  

 Läroboken som förmedlare av politiska värden 
Holmén (2006) har i sin avhandling Den politiska läroboken undersökt hur mindre 
länder påverkas av utrikespolitik i sin framställning av de involverade parterna. Holmén 
har undersökt hur läroböcker från Norge, Sverige och Finland skildrar USA och 
Sovjetunionen under kalla kriget i läroböcker från olika årtionden. Resultatet av studien 
visar att läroböcker i mindre länder snabbt anpassar sig efter det politiska läget och 
därigenom framför samhällets rådande syn på samtiden (Holmén, 2006, s. 333-334). 
Läroböcker blir förmedlare av det som i landet anses vara politiskt korrekt. Material 
som upplevs vara politiskt ointressant förefaller inte alls vara i samma förändring som 
det innehåll som rör politiskt laddade frågor (s. 334). Han menar att forskning kring 
läroböcker som uppmärksammat ”förlegat och fördomsfullt material” (Holmén, 2006, s. 
335) bidragit till att göra läroböckerna mer känsliga för politiska förändringar. Då 
läroboken upprepade gånger anklagats för att vara oföränderlig (s. 335). Långström 
(1997) har undersökt vilka författarna bakom en lärobok är och vilken påverkan de har 
på innehållet. Resultatet av hans studie visar att läroboksförfattare rekryterade varandra 
och att de till största delen rekryterade personer de kände personligen. Resultatet visade 
också att bara en liten del av författarna tidigare ägnat sig åt forskning (Långström, 
1997, s. 214). De läroböcker som hade skrivits av forskare hade mångsidigare 
behandling av stoff (s. 281). Det var inte alla läroboksförfattare som var medvetna om 
att deras egna politiska åsikter kunde ha en påverkan på lärobokens innehåll (s. 221). 
Studien visade dock att den statliga granskning som skedde av läroböckerna1 kunde få 
författaren till boken att känna sig utlämnade till de som granskade böckerna och att det 
därför kunde påverka innehållet genom att göra författarna mer försiktiga (s. 204, 206).   

 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskning kring musikämnet som tagits upp i det här kapitlet kommer till 
flera gemensamma slutsatser. Den största är att skolmiljön och de diskurser som finns 
inom den, läromedel, undervisning och läroplaner kan verka främmandegörande i vissa 
sammanhang. Både Thompson och Rønningen drar flera gemensamma slutsatser, som 
att musiken som tillhör den främmande gruppen kan vara ett inslag avsett att vara ett 
avbrott från det "vanliga" och att det ibland ses som något positivt. De kommer också 
båda fram till att det som är "vårt" etableras genom vad som inte sägs. Genom att 
utelämna en kulturell kontext enbart vid omnämnanden av saker som tillhör den 
västerländska kulturen ger det sken av generella sanningar. På lite olika sätt kommer de 
också fram till att "den andra" musiken framställs som främmande inte bara till vilka 
kulturella kopplingar den har utan också genom att den är musikteoretiskt och 
                                                
1 Sedan 1991 pågår inte någon statlig granskning av läromedel i förväg. 
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ljudmässigt skild från förutsatta västerländska förkunskaper. Utöver detta har också 
forskning om identitetskonstruerande genom visuella medium beskrivits. Forskningen 
visade att då avsändaren av profilbilder kan genom användandet av flera bilder dela 
med sig av små ledtrådar om sig själv i varje bild som sedan kan användas för att 
konstruera en helhet om individen. Hur denna helhet ser ut är också beroende av vem 
som upplevs vara möjlig mottagare av bilderna. Samt att det är större sannolikhet att 
personer i minoritetsgrupper relaterar representation av den egna gruppen till sig själva. 
Sist i kapitlet presenterades forskning om lärobokens koppling till politiska åsikter hos 
ett samhälle. Holmén menar att läroboken förmedlar samhällets syn på samtiden och att 
texter om politiskt laddade frågor snabbt justeras efter vad samhället anser vara politiskt 
korrekt. Långström menar att läroboksförfattare inte alltid är medvetna om deras egen 
politiska påverkan på läroböcker. 

  



  

 

9 

4 Metod 
I det här kapitlet presenteras de metoder som har använts för studien. Urval av material 
inför studien, hur detta avgränsat och vilket material som analyserades presenteras. 
Sedan presenteras den analys som lett fram till det resultat som framförs i kapitel 5. I 
kapitlet diskuteras också tre kvalitetsaspekter i förhållande till studiens metod. 

 Diskursanalys 
Två metoder används i den här studien, det är analys av visuella texter som sedan 
analyseras med kritisk diskursanalys. Först presenteras kort de grundläggande idéer som 
finns inom diskursanalysen. Sedan diskuteras begreppet diskurs i förhållande till den 
här studien. I det här avsnittet presenteras också mer ingående de två typerna av analys 
som kombinerats. Sist förklaras hur analysen har delats upp i steg och vad de olika 
stegen haft för syfte och innehåll i förhållande till forskningsfrågan. 

 Diskursanalysens grundantaganden 
Diskursanalys är en konstruktivistisk teori och metod som handlar om att synliggöra hur 
världsbilder framkommer genom diskurser. Konstruktivism försöker förklara att hur 
människor uppfattar saker varierar i tid och rum, samt att hur en grupp uttrycker sig om 
en företeelse genom tal och text är med och påverkar synen på den. Det här bidrar till att 
skapa konstruerade verkligheter där olika sammanhang kan tala om och uppfatta samma 
sak på helt olika sätt. Gruppens sätt att tala om något upprätthåller sedan denna 
verklighet. Då konstruktivismen dras till sin spets säger den att det är ovidkommande att 
tala om sanningar då inget en människa kan uppleva med sina sinnen blir verkligt förrän 
det befinner sig i ett socialt sammanhang som kan skapa ett språk kring det. Detta 
uttrycks genom till exempel tal eller handling. Riktigt så långt är det kanske inte 
nödvändigt att gå, diskursanalys utesluter inte att omvärlden också påverkar 
verklighetsbilden. Inom diskursanalys kallas dessa konstruerade verkligheter för 
diskurser. Definitionen av en diskurs varierar i de olika grenarna av diskursanalys. Det 
de olika grenarna är eniga om är att det handlar om uttrycksformer inom sociala 
praktiker, hur verkligheten framställs inom ett speciellt sammanhang (Boréus, 2015a, s. 
177). I den här studien undersöks hur uttrycksformen läromedel framställer individer 
med särskilt fokus på grupperna "vi" och "dem". 

 Begreppen diskurs och visuella texter 
I denna text används ett vidgat textbegrepp där text såväl som bild och designelement 
kan finnas med. Denna kombination av text och bild kallas i enlighet med Björkvalls 
(2018) analysmetod för visuella texter (s. 355). I den här studien befinner sig dessa 
texter inom en särskild genre, eller social praktik, som kallas läromedel. För den här 
studiens syfte är alltså inte begreppet diskurs avgränsat till endast språkliga fenomen, så 
som text och tal. I det vidgade textbegreppet finns också bilder och designelement 
såsom noter, bildtexter och ramar. Alla delar av den visuella texten analyseras här som 
uttryck för diskursens verklighetsuppfattning. 
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 Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys är en gren av diskursanalys där forskare utnyttjar analysmetoder 
för att analysera olika nivåer av semiotiska fenomen (Boréus & Seiler Brylla, 2018, s. 
305). Inom diskursanalys ligger särskilt fokus på diskursnivån och textnivån (Boréus, 
2015a, s. 180). Det finns flera olika nivåer inom texter, till exempel metaforer, 
grammatik och lexikala aspekter (Boréus & Seiler Brylla, 2018, s. 305-306). I likhet 
med samhällskritisk forskningstradition finns en ambition att uppnå sociala och 
politiska förändringar också i kritisk diskursanalys (s. 307). Syftet med kritisk 
diskursanalys är att avslöja maktstrukturer. Genom att uppdaga dessa maktstrukturer 
och sätta dem i en social kontext ska forskning inom kritisk diskursanalys mynna ut i 
förslag på förändring (s. 308). Ett mål i kritisk diskursanalys är att uppmärksamma 
mönster som speglar diskursen och har en koppling till den valda forskningsfrågan 
(Boréus & Seiler Brylla, 2018, s. 313).  

I den här studien har stort fokus legat på lexikala aspekter, alltså specifika ordval. Vilka 
ord som väljs påverkar såväl avsändare som mottagares bild av världen. Det är med 
hjälp av ordval som världen delas in i kategorier, som vid tillräcklig upprepning kan 
börja få egen betydelse (Boréus & Seiler Brylla, 2018, s. 320). I den här studien har 
kollektivsubstantiv särskilt uppmärksammats, hur människor grupperas med hjälp av 
språket. Att kategorisera människor med språket sker inte av sig själv utan är något som 
avsändare gör genom sina ordval. Precis som omvärlden påverkar hur dessa 
kategoriseringar börjar användas, kan kategoriseringarna i sin tur påverka hur 
omvärlden handlar (s. 321). En annan typ av ord som är särskilt viktiga här är 
nyckelord, det är ord som lyckas fånga ideal hos en hel grupp. Det mest intressanta med 
nyckelord är hur de befinner sig i diskursen (Boréus & Seiler Brylla, 2018, s. 322).  

Även grammatiska aspekter har varit framträdande i denna studie. I analys av 
grammatiska aspekter finns vissa begrepp som visar vilken tankemodell som syns i en 
text (Boréus & Seiler Brylla, 2018, s. 328). Processer visar något som händer, de kan 
vara aktiva som i handlingar och händelser, eller statiska som i att något befinner sig i 
ett speciellt tillstånd. Det som skiljer handling från de två senare är att en handling 
utförs av någon, denne kallas för agent. Utöver detta finns också verbala processer, där 
någon talar eller uttrycker något, samt mentala processer där någon tänker eller känner 
något. Den mentala processen kan också ses som en inre process (s. 330-331). De olika 
processtyperna har deltagare. Deltagare brukar i sin tur delas in i två grupper, aktörer 
och mål. Aktörer är de som utför en process, mål är de som utsätts för en process. Inom 
de olika processerna har aktörer eller mål olika namn. I verbala processerna finns 
möjligen en talare och en lyssnare. I en mental process kan det finnas en upplevare och 
ett fenomen och i tillståndsprocesser ses deltagarna som bärare och attribut. I verbala 
och mentala processer kan både aktörer och mål vara personer. Medan i 
tillståndsprocesser är det ofta bäraren som är en person. Omständigheter kallas de delar 
av texten som förklarar textens sammanhang. Tid, plats och orsak är exempel på 
omständigheter. (Boréus & Seiler Brylla, 2018, s. 331-332). Inom diskursanalys kan 
olika möjliga beskrivningar av ett händelseförlopp jämföras, detta kallas transformation. 
Exempel på transformationer är nominalisering, då verb har ersatts med substantiv, eller 
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passivering där processen och målet lyfts fram vilket lämnar aktören dold (Boréus & 
Seiler Brylla, 2018, s. 335-336). 

En inriktning av kritisk diskursanalys som är särskilt relevant för denna studie utnyttjar 
just grammatisk och lexikal analys och syftar till att uppmärksamma diskriminering. 
När någon eller några diskrimineras med språkliga medel (Boréus & Seiler Brylla, 
2018, s. 336-337). Denna inriktning kallas ”[d]iscrimination in discourse” (Boréus & 
Seiler Brylla, 2018, s. 336). 

 Visuell textanalys 
Björkvall (2018) skriver om en analysmetod för en kvalitativ analys av visuella texter, 
med speciellt fokus på bilder (s. 326). Vid analys av bilder blir tre aspekter särskilt 
viktiga, interaktionella aspekten, ideationella aspekten samt kompoistionella aspekten. 
De beskrivs i detta avsnitt.  

 Den interaktionella aspekten 
Den interaktionella aspekten beskriver tolkningen av skildrade människor, vilket är en 
del av syftet med denna studie. Inom multimodal diskursanalys förutsätts att det finns 
möjlighet till interaktion mellan den som avbildats och mottagaren av bilden. Det här 
innebär att det finns möjlighet för maktförhållande så väl som relationsbyggande mellan 
de avbildade och betraktaren (Björkvall, 2018, s. 362). Maktrelationen blir tydlig genom 
det vertikala perspektivet. Beroende på om den avbildade ses ovanifrån, rakt framifrån 
eller underifrån förändras maktdynamiken mellan den avbildade och betraktaren. Att se 
på någon ovanifrån ger symbolisk makt till betraktaren, på samma sätt har den 
avbildade makt om den skildras aningen underifrån och på det sättet ser ner på 
betraktaren (s. 362-363). På det horisontella planet skapas en annan typ av 
maktförhållande. Då en person skildras från sidan eller bakifrån skapar det en 
exkludering, betraktaren inkluderas inte i den sociala sfär som den avbildade ingår i. 
Om en person istället skildras framifrån skulle betraktaren kunna möta den avbildades 
blick, vilket öppnar för att de är del av samma sociala grupp (s. 363). I den visuella 
texten kan som tidigare nämnts även vissa språkliga textelement finnas med, de kan 
också påverka dessa symboliska maktförhållanden (s.364). Om bilden ses som 
tredimensionell där vertikal och horisontell är två möjliga riktningar är den tredje 
möjliga riktningen distans. Hur nära eller långt borta den avbildade är i förhållande till 
betraktaren. Symbolisk distans kan också delas in i tre huvudkategorier, personlig 
distans, social distans samt distanserad. Dessa avgör hur mycket av den avbildade som 
finns med i bilden. Desto längre bort personen kommer, desto mer av personen kan 
synas i bilden (Björkvall, 2018, s. 366-367).  

Texter kan, som beskrivits i 4.1.3, uttrycka handling, händelser och tillstånd. En 
antydan till dessa går också att finna i bilder, men de blir inte lika specifika. Det finns i 
huvudsak två bildhandlingar, erbjudande och krav (Björkvall, 2018, s. 370). Huruvida 
en avbildad person ger uttryck för ett erbjudande eller ett krav beror på huruvida 
betraktaren kan möta den avbildades blick. Den mänskliga blicken bär stor 
interaktionspotential och blir svår att inte bemöta på något sätt, den skapar ett krav. Det 
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framgår dock sällan av enbart bilden vad den avbildade kräver. Där blir andra 
modaliteter i den visuella texten viktiga för tolkningen (Björkvall, 2018, s. 370-371).   

 Den ideationella aspekten 
Den ideationella aspekten vid analysen av en visuell text berör hur bilderna bidrar till 
den världsbild som presenteras, liknande den konstruktivistiska syn som finns inom 
diskursanalysen. Precis som i kritisk diskursanalys kan olika deltagare urskiljas och 
delta i olika typer av processer (Björkvall, 2018, s. 371). Hur dessa processer utspelar 
sig menar Björkvall (2018) kan visa på ideologiska ställningstaganden (s. 371). Det som 
i en språklig handling skulle representeras av ett verb, kan i bilden i stället framställas 
som en vektor. En vektor kan vara ett verktyg eller ett designelement som visar på en 
särskild riktning. I de fall då flera personer har skildrats på samma bild och det inte går 
att avgöra vem som är aktör och vem som är mål blir de istället interaktörer (s. 372-
373). Precis som i texter kan också mentala processer, verbala processer och 
reaktionsprocesser uttryckas i den visuella texten. De först nämnda sker oftast genom 
användandet av tanke- eller pratbubblor. Än mer intressanta blir reaktionsprocesser, 
som precis som bildhandlingar bygger på blickar. Om bildhandlingar är mötet mellan 
betraktare och avbildad skapas en reaktionsprocess när blickarna hos de avbildade möts. 
Här blir ytterligare en term från kritisk diskursanalys användbar, nämligen 
omständigheter. Istället för vissa typer av ord är det bakgrunden i den visuella texten 
som avgör omständigheter. Det är bakgrunden som kan svara på vart och i viss mån när 
den visuella texten äger rum (s. 374 – 375). Bilder kan också ge uttryck för tillstånd hos 
den avbildade, detta sker genom så kallade betydelsebärande attribut. Denna process 
kallas analytisk process. Attributen är de delar som utgör helheten av bäraren (s. 376). 
Det finns också en liknande process som kallas symbolisk process. De symboliska 
attributen bär ett stort symbolvärde i sig själva, därför står de längre ifrån bäraren, som 
de inte heller behöver vara en del av (Björkvall, 2018, s. 377, s. 379). 

 Den kompositionella aspekten 
Den kompositionella aspekten tilldelar textens delar olika betydelse beroende på vart de 
befinner sig i förhållande till den visuella texten som helhet. Denna analysmetod menar 
att de delar av texten som befinner sig till vänster kan tolkas som tidigare kända, medan 
de som befinner sig till höger är att anse som nya. De delar av texten som befinner sig 
på övre delen av sidan ses som ideala medan de som befinner sig på nedre delen av 
sidan ses som reella (Björkvall, 2018, s. 382-383). Kompositionella aspekten rymmer 
också andra element av visuella texter, såsom ramar och överlappningar. De kan ge en 
indikation på vilka delar av texten som hör ihop och vilka som kan ses som mer 
avlägsna eller kontrasterande (s. 387). Visuella texter kan också analyseras utifrån 
visuell framskjutenhet, vilka ord som varieras i till exempel typsnitt, färg eller storlek. 
Den del av texten som är i fokus på grund av visuell framskjutenhet ses som viktigare 
än den övriga texten (s. 388-389).  

 Material, urval och avgränsningar  
Nedan beskrivs hur materialet för studien valdes och vilka avgränsningar som 
tillämpats, sist presenteras allt material som analyserats.  
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 Urval 
Boréus (2015b) tar upp att det är viktigt att välja genre på texter inför analys utifrån 
forskningsfrågan och därifrån skapa ett urval. Det är också viktigt att välja sitt material 
utifrån en beräkning av tidsåtgången som krävs för att söka, samla in materialet och 
analysera det (s. 171). Till den här studien framtogs material på flera sätt. Genom 
sökning på universitetets bibliotek, sökning på internet baserat på sökorden "läromedel 
musik", genom att söka i grupper på sociala medier avsedda för lärare i musik med 
sökorden "böcker", "musikböcker" och "läromedel" samt genom att fråga handledare för 
praktik inom lärarprogrammet om böcker som använts i grundskola såväl som på 
lärarprogrammet för ämneslärare i musik. Det material som framkom av sökningen är 
böcker från år 1969 till 2018 avsedda för undervisning i ämnet musik i grundskolan 
eller motsvarande skolformer enligt tidigare läroplaner. Urvalet har inte baserats på 
enskilda årskurser eller stadier inom grundskolan närmare än att det är avsett för 
undervisning inom grundskolan i Sverige vilket avser årskurserna 1 till 9. Böckerna 
varierar i utgivningsår vilket ger en bredd till materialet och möjliggör jämförelser inom 
materialet. Materialet har analyserats i tre steg, en övergripande analys för att skapa 
överblick av materialet, en andra analys för att uppmärksamma mönster och sist har 
texter valts ut för djupare analys. Urvalet till den djupgående analysen är baserat på 
huruvida texten kan ge tydliga exempel på det övergripande mönstret. Dessa mönster är 
alltså något som återfinns i fler än en av böckerna men som framkommer mer eller 
mindre fragmenterat. 

 Avgränsningar 
För att få ett jämförbart material har läromedel i bokform valts till studien. Boréus 
(2015a) menar att det inom kritisk diskursanalys är särskilt viktigt att välja texter som är 
typiska för den valda diskursen (s. 184). I den här studien har därför läroboken valts för 
att det är en tydligt inriktad genre inom läromedel och har en avsedd mottagare, lärare 
eller elev, som befinner sig i skolsammanhanget. Texter som är mer formella i sitt 
uttryck, i det här fallet avsedda för skolmiljön, är mer sannolika att uttrycka kollektiva 
föreställningar inom den valda diskursen än material som är avsett för flera 
sammanhang eller för fler mottagare (Boréus, 2015a, s. 185). 

Inom genren läroböcker valdes materialet efter flera kriterier. Främst valdes de som 
framstod vara avsedda för enbart skolmiljö. De böcker som inte påstod sig vara avsedda 
för musikundervisning valdes bort, vilket innebar de böcker som enbart innehöll 
musikalier eller faktatext utan att ha bilder eller kommentarer riktade vare sig till lärare 
eller elev. I vissa fall har böcker som huvudsakligen innehåller musikalier tagits med, 
detta beror på att de ingår i en serie som också har en lärarhandledning där helheten blir 
föremål för analysen. 

De avgränsningar som beskrivs ovan blir också en avgränsning av diskursen då endast 
böcker som riktar sig till lärare eller elever har valts ut. Det gör att diskursen i det här 
fallet begränsas till multimodala formuleringar i bokform som innehåller bild och text 
riktad till lärare eller elever. Något som inte tagits hänsyn till i avgränsningen är 
huruvida böckerna tar upp något som verkar vara relevant för studien i förhållande till 
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postkolonial teori. I inledningen nämns kunskapskrav som elever i grundskolan ska 
uppfylla, vissa av böckerna innehåller teman som indikerar koppling till dessa 
kunskapskrav, det har inte varit en del av urvalsprocessen. Huruvida läroböckerna har 
en tydlig koppling till läroplanen är inte relevant för studiens resultat. 

 Material  
Det analyserade materialets gemensamma nämnare är att de alla är avsedda för 
musikundervisning i svensk grundskola och därför anses vara läroböcker. Utöver detta 
kan de delas in i fyra kategorier. Vissa av läroböckerna skulle passa i fler kategorier än 
en, här är de indelade efter deras främsta syfte.  

4.3.3.1 Sångböcker 
Böckerna i denna kategori innehåller främst musikalier med tillhörande bilder och korta 
kommentarer. Böckerna riktar sig främst till elever. Följande böcker ingår i denna 
kategori:  

• Bengtsson, Nils Otto, Melander, Axel & Lindholm, Inge (1976). Musik i ettan: 
elevens bok. 47 sidor. 

• Bengtsson, Nils Otto, Melander, Axel & Lindholm, Inge (1977). Musik i tvåan: 
elevens bok. 48 sidor. 

• Bengtsson, Nils Otto, Melander, Axel & Lindholm, Inge (1978). Musik i trean: 
elevens bok. 88 sidor. 

• Borgljung, Lena & Swedrup, Göran (Red.) (1989). Sånggåvan. 160 sidor. 

• Härén, Yngve, Hellsing, Gunnar & Gummesson, Thord (1973a). Numusik 1, 
Grundbok. 112 sidor. 

• Nilsson, Birger & Gren, Katarina (Red.) (1997). Musik-Skatten. 160 sidor. 

• Utbult, Jan, Åhlund, Pia & Adolfsson, Zandra (2016b). Musik i skolan. Sångbok. 
Årskurs 1-3. 104 sidor. 

4.3.3.2 Lärarhandledningar 
I denna kategori finns läroböcker vars främsta syfte är att presentera material och idéer 
till lärare eller vuxna. De kan innehålla musikalier, men innehåller också förslag på 
aktiviteter och övningar eller hela lektionsplaneringar. 

• Gren, Katarina (1998). Musikskatten: tips- och idébok. 280 sidor. 

• Härén, Yngve, Hellsing, Gunnar & Gummesson, Thord (1973b). Numusik 1, 
Lärarhandledning. 120 sidor. 

• Jernström, Elisabet & Lindberg, Siw (1995). Musiklust. 144 sidor. 

• Linzander, Kerstin & Aurell-Hellström, Marianne (Red.) (1991). För nyfikna 
öron och glada fötter - Repertoar 1. 84 sidor. 
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• Tejnung, Karolina (2018a). Musikpalatset 1: Lärarhandledning. 40 sidor. 

• Törebratt, Lena & Wattström, Helena (1996). Rytmiksäcken: med svenska, 
SO/NO och bild. 127 sidor. 

• Utbult, Jan, Åhlund, Pia & Adolfsson, Zandra (2016a). Musik i skolan. 
Lärarhandledning. Årskurs 1-3. 176 sidor. 

4.3.3.3 Övningsböcker 
De övningsböcker som analyserats i studien är riktade till elever och innehåller främst 
teoretiska och musikteoretiska övningar som eleven kan genomföra i boken. De 
innehåller också vissa inslag av faktatext. 

• Sundberg, Staffan (2014a). Musik i grundskolan. Lågstadiet. 38 sidor. 

• Sundberg, Staffan (2014b). Musik i grundskolan. Mellanstadiet. 50 sidor. 

• Sundberg, Staffan (2014c). Musik i grundskolan. Högstadiet. 62 sidor 

• Tejnung, Karolina (2018b). Musikpalatset 1: Övningsbok. 63 sidor. 

• Israelsson Willman, Christina (2004b). Kring musiken. Del 3, Arbetsbok. 64 
sidor. 

4.3.3.4 Faktaböcker riktade till elever 
Tre böcker som främst innehåller fakta har analyserats. Dessa böcker innehåller fakta på 
enkel svenska riktad till elever. En stor del av innehållet i dessa böcker presenterar 
musikhistoria, genrer eller enskilda artister. 

• Engström, Bengt Olof. (1969). En bok om musik. 206 sidor. 

• Israelsson Willman, Christina (2004a). Kring musiken. Del 3. 144 sidor. 

• Israelsson Willman, Christina & Sundling, Kenneth (1995). Populärmusikens 
historia. 144 sidor. 

 

 Analys av läroböcker 
Första genomläsningen fokuserade på att få en överblick av materialet och 
uppmärksamma teman som sedan kan analyseras djupare med de två analysmetoder 
som presenterats. Den första genomläsningen syftade också till att göra ett första urval 
av vilka texter som kunde vara lämpliga att ta upp som exempel för de teman som 
framstod. De teman som presenteras i kapitel 5 bygger på mönster som 
uppmärksammats i första och andra genomläsningen. Kategorierna var inte sedan 
tidigare bestämda. Vid den första genomläsningen framstod fler mönster än som 
presenteras i resultatet, det beror på att vid en djupare analys uppmärksammades fler 
relevanta likheter mellan texterna och en ny kategorisering gjordes. I tolkningen av 
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första genomläsningen var fem mönster aktuella för vidare analys. Den andra 
genomläsningen fokuserade särskilt på de texter som på något sätt utmärker sig inom 
varje dåvarande tema i förhållande till teorin. I den här genomläsningen var analysen 
mer djupgående där analysmetoder från först visuell textanalys, och med det resultatet i 
åtanke, kritisk diskursanalys utnyttjades. Analysen på det här stadiet är dock fortfarande 
på en övergripande diskursnivå. I andra genomläsningen uppmärksammades vissa 
likheter mellan teman och en ny indelning fastställdes. Utifrån de två första 
genomläsningarna valdes texter ut för djupare diskursanalys. Texterna valdes utifrån hur 
de kan ge exempel på de mönster som uppmärksammats i studien, eller hur de kan 
problematisera och vidare fördjupa analysen av de teman som framkommit. Att det har 
skett ett urval här innebär att alla texter inte har analyserats lika ingående. Efter urvalet 
analyserades de utvalda texterna först utifrån deras helhet som visuell text och sedan 
utifrån delar av kritisk diskursanalys med koppling till postkolonial teori. I det här 
skedet har analysen nått en språklig nivå där enskilda ordval analyseras. 

 Kvantitativ sammanställning av kvalitativa data 
Ett av de mönster som framkom i första genomläsningen var att vita oftare var visuellt 
representerande än icke-vita. Detta bygger på den tolkade analys som gjordes i första 
genomläsningen. Genom att räkna antalet visuellt skildrade människor går det att 
sammanställa hur skildringen av individer ser ut för de respektive grupperna som ett 
kvantitativt material. För att se detta måste individerna kategoriseras för att därefter 
räknas beroende på hur de skildras i olika medium så som fotografier eller teckning. För 
att undersöka detta närmare genomfördes en ytterligare undersökning i studien där 
metod, urval och avgränsningar presenteras nedan.  

 Metod i den kvantitativa delen av studien 
För att kunna genomföra denna studie har ett flertal böcker analyserats på övergripande 
nivå. Resultatet av denna genomgång presenteras främst genom exempel från de olika 
läromedlen. För att kunna visa en större helhet av materialet har ett av de teman som 
framkom i de första stegen av analysen kvantifierats. Efter en första analys för att skapa 
en överblick över läroböckerna kunde ett mönster anas. Detta mönster bestod i att 
betydligt fler vita skildrades visuellt i böckerna än icke-vita. För att undersöka detta 
närmare räknades alla individer som skildras i böckerna. Det innebär att resultaten av 
den ursprungliga kvalitativa tolkningen har undersökts närmare genom att kriterier har 
satts upp för att sammanställa skildringarna som antal. Det sista steget som 
genomfördes i studien blev då att sammanställa i vilken utsträckning de grupper som 
framkommit i den ovan nämnda analysen skildras. Det här är en kvantitativ 
sammanställning av ett tema som också presenteras med exempel. Den här delen av 
studien syftar till att visa och undersöka närmare de visuella skildringar som gjorts av 
individer inom läroböcker för musikämnet. 

Av de grupper som framkommit tidigare i analysen föreföll det som att bara gruppen 
”vi” faktiskt skildrades visuellt. För att kunna ta reda på om så var fallet behövde flera 
beslut fattas angående hur materialet skulle tolkas. Att det är en tolkning innebär att 
resultatet inte med säkerhet skulle bli detsamma om studien skulle upprepas. En 
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tolkning, hur noggrann och väl presenterad den än är, är påverkad av den som genomför 
tolkningen. Att räkna antalet människor visade sig inte riktigt ge hela bilden, då det på 
vissa sidor kan finnas flera individer skildrade. Det mönster som uppmärksammades 
byggdes på hur ofta som en individ ur de båda grupperna skildrades. Alltså hur stor 
sannolikhet det är att en sida i läroböckerna representerar någon av de båda grupperna. 
Den största sammanställningen av materialet visar därför hur många sidor som skildrar 
individer, samt på vilket sätt dessa då skildrats. De första två kategorierna, vita och 
icke-vita, kommer från analysen av materialet vilket vidare presenteras i resultatet, samt 
den koppling som materialet visade till den postkoloniala teorin.  

Ett av de beslut som behövde fattas för att kunna kvantifiera tolkningen var vilka 
skildringar som bör ingå i vilken kategori. För att kunna redogöra för resultatet 
beslutades dessa kriterier i förväg. Här nedan presenteras vilka kriterier som fastställs 
utifrån det ursprungliga mönstret av ”vi” och ”dem”. 

Vilken grupp skildringen placeras i bör i största mån stödjas av tolkningen av 
omkringliggande textelement som gjordes i den ursprungliga analysen. Skildringen kan 
innefatta olika medium, såsom fotografi eller teckning. Den skildrade individen måste 
vara en människa eller mycket nära människolik varelse till exempel troll. I de fall då 
djur eller vegetabilier har skildrats med människodrag har de inte analyserats. Den 
främsta sorteringen baseras på den omgivande texten, om den omgivande texten inte är 
stöd nog baseras indelningen på faktisk hudton i skildringen. I de fall då de två ovan 
inte räckt för att avgöra grupp har visuella symboliska attribut räknats in. Det här 
betyder att en tecknad skildring av en och samma person i olika läroböcker kan hamna i 
två olika kategorier beroende på hur den omgivande texten och skildringen ser ut. I de 
fall då inget av ovanstående kunnat bringa klarhet i hur en skildring bör tolkas har 
individen placerats i kategorin ”oklar”. De som finns i denna kategori består av, men är 
inte begränsade till, individer som befinner sig i mörker, individer som inte befinner sig 
i fokus eller är för långt bort för att kunna uppfattas med tydlighet och individer som 
befinner sig med ryggen mot läsaren. 

 Rörande de tecknade figurerna i Musikpalatset 1. 
Ett material var särskilt svårplacerat, de två huvudkaraktärer som förekommer i 
Musikpalatset 1, Övningsbok såväl som lärarhandledning (Tejnung, 2018). I 
Musikpalatset 1 finns en genomgående berättelse som har två huvudkaraktärer. Dessa 
huvudkaraktärer skildras som två tecknade klaver som fått mänskliga drag i form av 
ögon och mun. Dessa har inte räknats med i den kvantitativa sammanställningen även 
om bokens övriga skildringar finns med, trots att de befinner sig inom diskursen för två 
av de teman som berörs i studien. Detta var en särskilt svår avgränsning då deras vara 
eller icke-vara i sammanställningen har stor påverkan på resultatet. Det som särskilt 
motiverar valet att inte ta dem med är att de bara har ett enda mänskligt drag, ansikte, i 
övrigt är de västerländska musiksymboler. De är för lite människa för att anses 
jämförbara med det övriga materialet. De har bara uteslutits från den kvantitativa 
sammanställningen, det som framkommit av de första två genomläsningarna är 
fortfarande med i analysen. 
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 Urval rörande kvantitativ sammanställning av kvalitativa data 
Till kvantifieringen, vars resultat presenteras i kapitel 5.1, gjordes ett särskilt urval. I de 
fall ett läromaterial kom i ett par, alltså då en bok är till för läraren och en bok för 
eleven, finns bara de böcker som riktats till eleven med i sammanställningen. Detta 
urval bygger på att bilder som riktas till läraren i dessa böcker föreställer miniatyrer av 
hela sidor från materialet som är riktat till elever eller ett urval av de visuella texter som 
finns i elevmaterialet. Ytterligare en bok finns inte med i sammanställningen då den inte 
innehåller några visuella skildringar.  

De böcker som inte finns med i den kvantitativa sammanställningen är Gren (1998), 
Härén, Hellsing och Gummesson (1973b), Israelsson Willman (2004b), Tejnung 
(2018a) och Utbult, Åhlund och Adolfsson (2016). 

 Studiens kvalitetsaspekter 
Här presenteras hur studien förhåller sig till de vetenskapliga begreppen validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet.  

 Validitet 
Att ta reda på en studies validitet innebär att ta reda på om studien mäter det som den 
avser mäta (Bergström & Boréus, 2018, s. 38). I en studie som bygger på textanalys 
bygger validiteten främst på vilka texter som valts ut och vilken metod som sedan valts 
för att analysera texten (s. 39). Den här studien ämnar undersöka läroböcker, därför har 
bara texter inom läroboksgenren valts ut. Därefter har genren begränsats ytterligare, till 
att bara innefatta böcker som rör musikämnet.  Eftersom studien befinner sig inom en 
samhällskritisk teori, postkolonial teori, har studien framför allt utnyttjat begrepp som 
befinner sig inom kritisk diskursanalys. Dock framkom att dessa analysverktyg skulle 
bli för snäva för att uppnå en analys av forskningsfrågan då de bara är inriktade på 
språkliga aspekter, inte visuella. I läroböcker riktade till unga elever finns inte bara 
texter utan också visuella inslag, dessa texter är multimodala. Vilket ledde till att även 
verktyg från Björkvalls (2018) analys av visuella texter valdes ut.  

 Reliabilitet och generaliserbarhet 
Ytterligare en kvalitetsaspekt hos vetenskapliga texter är reliabilitet. Reliabilitet innebär 
att studien är pålitlig och trovärdig. Studiens pålitlighet påverkas av huruvida 
forskningen har bedrivits med noggrannhet. Ytterligare en aspekt kring reliabilitet är 
vilken påverkan som forskaren har på studien. (Bergström & Boréus, 2018, s.40). Som 
beskrivits under rubrik 4.1.1 diskuterades diskursanalysens konstruktivistiska bakgrund. 
Att en diskurs byggs på verklighetsuppfattningar innebär att studien aldrig kan stå helt 
fri från forskarens påverkan. Forskaren är också del av en verklighet och har egna 
förkunskaper och föreställningar. Att genomföra en textanalys innebär att forskaren gör 
en tolkning av verkligheten utifrån en viss teori med en viss metod. Det går dock aldrig 
helt undvika att forskaren påverkar resultatet. Pålitligheten kan förbättras genom att alla 
delar av studien genomförs med noggrannhet och genom att forskaren medvetandegör 
för sig själv sin egen roll och lär sig mer om det sammanhang inom vilken forskningen 
äger rum för att vidga sina förkunskaper (Bergström & Boréus, 2018, s. 40). I den här 
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studien har så skett genom sökning och läsning av tidigare forskning och texter som rör 
postkolonial teori. 

I nära samband med trovärdigheten finns också hur stora möjligheter studien ger att 
generalisera. Generaliserbarheten beskriver hur väl resultatet i en studie är applicerbart 
på andra liknande undersökningar eller situationer (Ahrne & Svensson, 2015, s. 26-27). 
Begreppet generaliserbarhet bär inte stor relevans i en litteraturstudie. Det material som 
valts ut är inte slumpmässigt och den här studien ämnar inte skapa en grund för 
generalisering. Istället presenteras resultatet som beroende av exakt de böcker som valts 
ut till studien, den metod som valts ut och i så liten utsträckning som möjligt, forskarens 
förkunskaper och verklighetsuppfattning. Istället ämnar studien uppmärksamma 
mönster som sedan kan bilda en grund för vidare forskning, inte för att direkt tillämpa 
resultatet på en liknande situation.  
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5 Resultat 
I det här kapitlet presenteras följande kategorier: det koloniala arvet i visuella 
människoskildringar, antagna förkunskaper hos läsaren och språkliga grupperingar, 
framställningar av individers egenskaper och en främmandegörande diskurs – ett land 
långt borta. I varje kategori finns också en mer djupgående analys av ett eller flera 
exempel från temat. 

 Det koloniala arvet i visuella människoskildringar 
I de analyserade läroböckerna skildras majoriteten av människor eller människonära 
varelser som vita. Sannolikheten att läsaren slår upp en sida med en vit person 
representerad är 25%, medan sannolikheten att läsaren slår upp en sida med en icke-vit 
representerad är mindre än en tjugondel (figur 5.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Om analysen istället fokuserar på antalet skildrade individer, blir skillnaderna ännu 
större, bara 6% är icke-vita, mot 80% vita (figur 5.2). Där är också gruppen oklara 
större än gruppen icke-vita, det finns alltså fler individer där representationen varken 
med hjälp av omliggande text, färg eller betydelsebärande attribut går att placera än det 
finns skildrade icke-vita individer. Det som också kan utläsas är att visuellt framställs 
"de andra" i liten utsträckning. När individer väl skildras är det större sannolikhet att en 
vit individ är tryckt i färg (figur 5.3, figur 5.4).  
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Hur tydligt det mönster som presenteras ovan är varierar, men ingen enskild bok i 
studien bryter mot detta mönster. Figurerna ovan avser både konst och fotografier. I den 
bok som har flest fotografier, Kring musiken del 3 (Israelsson Willman, 2004a) finns 35 
icke-vita representerade i gråskala mot 119 vita i gråskala (se tabell 5.1). I boken finns 
också sex icke-vita i färg mot 75 vita i färg. 

 

 

 

 

 

 Exempel på ”vi”-gruppen inom visuella skildringar 
I boken Musikskatten (Nilsson & Gren, 1997) blir ”vi”-gruppen särskilt tydlig. Vid flera 
tillfällen presenteras lekförslag eller danser som lärare eller elever förväntas genomföra, 
i beskrivande visuella texter presenteras aktiviteter med ord såväl som bilder. De 
medföljande orden riktar sig då direkt till läsaren: ”Rör händerna i sidled med vänster 
hand överst” (s. 60). Detta kan ses som en uppmaning inom textanalys. De medföljande 
bilderna skildrar genomgående vita individer i ung ålder (s. 60, s. 66, s. 68-70, s. 73 
m.fl.). Det här gäller både när skildringen föreställer en individ, såväl som en hel grupp.  

I de fall då instruktioner ges som är avsedda för en enda individ möts läsaren av ett 
direkt tilltal, så som i citatet ovan. Av bildinstruktionen framkommer att läsaren är i 
jämbördigt maktförhållande till den skildrade eftersom de möts öga mot öga. Den 
skildrade demonstrerande eleven är öppen och inkluderande, läsaren kan betrakta 
demonstrationseleven rakt framifrån med personlig distans och eleven har blicken 
ständigt riktad mot läsaren som en inbjudan att delta i aktiviteten (Nilsson & Gren, 
1997, s. 60). Textens direkta tilltal samt bildernas erbjudande öppnar för tolkningen att 
läsaren förutsätts vara del av den grupp som återigen förekommer i dessa 
demonstrationer. Ytterligare ett exempel är det lekförslag som finns vid sången 
”Abborren” (s.66). Där framställs en grupp elever genomföra den föreslagna leken. En 
grupp som bara består av vita. 

 Slutsats om visuella människoskildringar. 
Den kvantitativa sammanställning som gjorts visar att materialet i större utsträckning 
skildrar vita än någon annan kategori, samt att det även kan finns ett liknande mönster 
rörande färgtryck eller gråskala. Med utgångspunkt i postkolonial teori, samt visuell 
textanalys finnes att de som texterna riktar sig till, ”vi”, oftast skildras som vita.  
 

 Vita Icke-vita Oklara 

Gråskala 119  (48%) 35 (14%) 12 (5%) 

Färg 75 (30%) 6 (2%) 0 (0%) 

Tabell 5.1 Antalet individer representerade i Kring musiken del 3 (Israelsson Willman, 2004). 
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 Antagna förkunskaper hos läsaren och språkliga grupperingar 
Ett mönster som framkom i analysen var att lärobokens författare formulerar sig på ett 
sådant sätt att texten gör antaganden om läsarens förkunskaper. Nedan ges exempel på 
hur ”vi” framträder i texterna genom antaganden om läsaren som analyserats med 
kritisk diskursanalys. En liknande trend är att bara det får synas som har en koppling till 
västerländsk teori. Flera exempel på detta uppmärksammades (se tabell 5.2). Resultatet 
av analysen redovisas nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Västerländska traditioner och kulturella uttryck  
En del av det postkoloniala arvet är att den tänkta indelning av människor i ”vi” och 
”dem” fortsätter följa samma normer som under tiden då kolonialiseringen var som 
mest påtaglig. 13 av 22 läroböcker tar upp någon musik från västerländska traditioner 
utan att problematisera att den tillhör en specifik kultur, i de allra flesta fall rör det sig 
om sånger som är avsedda för kristna högtider eller nordiska och europeiska 
kulturyttringar så som Lucia. Det här kan visa på att dessa fenomen inte behöver 
förklaras mer ingående eller sättas i en kulturell kontext, då läsaren förväntas vara från 
samma kontext och ha samma uppfattning av musik som författaren. Än tydligare 
framgår vilka ”våra” traditioner är i följande exempel. I Musikpalatset 1 hittas denna 
elevövning: ”[v]ilka barnsånger tror du att bilderna föreställer? Du har säkert sjungit 
dem många gånger!” (Tejnung, 2018b, s. 19). Till detta hör fyra bilder, där en av 
bilderna föreställer pepparkakor som har en tydlig koppling till det västerländska 
julfirandet. På en språklig nivå tilldelar påståendet här läsaren vissa attribut genom en 
tillståndsprocess. Läsaren förutsätts besitta förkunskaper om dessa barnsånger, där 
västerländsk tradition sedan framgår vara del av denna förkunskap genom de tillhörande 
bilderna. Det här antagandet om läsarens förkunskaper främmandegör de som inte 
tidigare har stött på dessa barnvisor. Det kan tolkas som att läromedlet här ser det som 
något positivt att ha stött på dessa då tilltalet åtföljs av ett utropstecken. Ett direkt tilltal 
som detta är också ett exempel på passivering, där texten fokuserar på läsaren och döljer 

Läroböcker Sida 

En bok om musik (Engström, 1969) 135 

Kring musiken del 3 (Israelsson Willman, 2004a) 113 

Musik i grundskolan Högstadiet. (Sundberg, 2014c) 30-34 

Musik i trean (Bengtson, Melander och Lindholm, 1978) 38 

Musiklust (Jernström & Lindberg, 1995) 117 

Musikpalatset 1, övningsbok (Tejnung, 2018b) 8, 18-19 

Tabell 5.2 Texter som innehåller exempel på kategorin:  
Antagna förkunskaper hos läsaren och språkliga grupperingar. 
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den som frågar och talar, nämligen bokens författare. Det ser istället ut som att tilltalet 
kommer direkt från boken. Denna typ av direkta tilltal finns i Musik i trean där noterna 
till Vaggsång, vilken i boken beskrivs som en ”julsång från vår egen tid” (Bengtsson, 
Melander & Lindholm, 1978, s. 38), följs av en kommenterande text som lyder: ”Du 
minns väl att Josef var timmerman (snickare) till yrket? […]” (Bengtsson, Melander & 
Lindholm, 1978, s. 38). I den här texten förväntas läsaren veta vilken roll Josef, en 
nyckelperson inom religionen kristendom, har i förhållanden till den västerländska 
traditionen julen samt vilken funktion en vaggsång har. Utöver dessa underförstådda 
förkunskaper uttrycker texten också en önskan om att läsaren ska veta vilket yrke denne 
Josef hade. Den helhet som låten och den kommenterande texten utgör bygger därför 
upp flera normer som sedan kan analyseras genom formuleringen i en enda mening. 
Inom diskursen läromedel med eleven som mottagare kan läromedlet ses som en bärare 
och förmedlare av dessa normer när diskurser agerar med varandra. De ovan nämnda 
exemplen kan också ses som en passivering, då de lägger fokus på målet, den som 
förväntas svara på påståendet eller frågan och handlingen, besittandet av förkunskaper, 
men inte den som ställer frågan. Den som ställer frågan och förutsätter förkunskaper är i 
det här fallet författaren genom läromedlet, men inget fokus i formuleringen läggs på 
denna aktör. 

 Västerländska musiktraditioner och termer samt det västerländska som 
motivation för representation  
Ovan beskrevs hur kulturella fenomen som religiösa traditioner och de formuleringar 
som omger dem kan bygga normer och placera läsaren i en grupp. Samma mönster kan 
uppmärksammas i förhållande till framställningar av fakta kring de system och 
indelningar som rör musik och ljud. I Musik i grundskolan. Högstadiet. (Sundberg, 
2014c) beskrivs musikteoretiska begrepp. Den första sidan av den musikteoretiska delen 
börjar med en rubrik som lyder ”Centrala begrepp i musik” (Sundberg, 2014c, s. 30). På 
efterföljande sidor presenteras begrepp som puls, tempo, takt och rytm, men också 
taktart, tonart, melodi och ackord, samt en lista med ”musiktermer” (Sundberg, 2014c, 
s. 32). De begrepp som tas upp baseras på västerländsk konstmusik, vilket rubriken inte 
låter påvisa, istället framställs begreppen som generella. Texten utelämnar information 
som behövs för att läsaren ska kunna sätta påståendet i en kulturell kontext och gör ett 
antagande om vilka begrepp som har störst relevans för den tänkta läsaren. 

Ett annat fenomen som är nära sammankopplat med de ovan syns i Kring musiken del 3 
(Israelsson Willman, 2004a). Största delen av boken läggs på att reda ut den 
västerländska populärmusikens historia och berör flera olika genrer. Den visuella 
representationen har fokus mest på vita och afro-amerikaner. Detta beror på att 
populärmusiken i det här fallet syftar till den västerländska populärmusiken som har 
sina rötter i den slavhandel som skedde i USA under 1700- och 1800-talet. Två sidor 
mot slutet av boken tar upp musik som ligger utanför det som tillslut blev den 
västerländska populärmusiken. I denna text om sitar kan följande meningar hittas:  

Sitar heter den indiska lutan. När The Beatles sökte ny inspiration och nya klangidéer var det 
ljudet från sitaren som fångade deras intresse. På flera av deras skivor hörs det speciella ljudet från 
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en sitar. [---] I indiska tonsystemet finns tonsteg, som inte finns i europeisk musik. Därför låter det 
så annorlunda för våra öron. (Israelsson Willman, 2004a, s. 113). 

I detta exempel presenteras sitarens relevans i förhållande till västerländska musiker. De 
får agera motivering till varför sitaren nämns. En förklaringsmodell för detta från 
postkolonial teori kan vara att författaren har letat efter något ”familjärt” som kan skapa 
en koppling mellan läsaren och det ”annorlunda nya” som presenteras i texten. 
Samtidigt visar exemplet, jämfört med de texter som nämnts tidigare, en kännedom om 
andra system för indelning och beskrivning av musik. Texten placerar sig själv och 
läsaren tydligt i en grupp genom benämningen ”…annorlunda för våra öron”. Med 
dessa fyra ord förutsätts att läsaren har samma upplevelse av musiken som författaren 
och att läsaren inte känner sig hemma i den, att den upplevs som annorlunda, något som 
läsaren inte är van vid. I koppling till den tidigare meningen blir det tydligt att det är 
den europeiska musiken som ”vi” är vana vid i det här fallet. Hur främmandegörande 
den här texten är blir avhängigt ordet annorlunda. Om annorlunda i det här fallet tolkas 
som synonym till ordet olika blir musikstilarna jämbördiga och fokus flyttas till att 
författaren väljer att placera läsaren i en av grupperna. En annan tolkning kan vara att 
annorlunda skulle vara synonymt med avvikande från normen, då är maktförhållandet 
mellan de båda inte längre jämt. I det fallet blir ställningen hos den europeiska musiken 
starkare. I båda fallen agerar texten för att gruppera individer och musik vilket oavsett 
tolkningen av ordet annorlunda är främmandegörande. 

På liknande sätt kan en text på följande sida om gamelan tolkas.  

Den franske kompositören Claude Debussy, som levde för hundra år sedan, hörde en 
gamelanorkester spela och den upplevelsen kom att påverka hans eget sätt att komponera. På den 
tiden var det ovanligt att höra en gamelanorkester i västerlandet. Men idag, när människor flyttar 
runt i världen, finns gamelanorkestrar på flera håll och många nutida tonsättare har skrivit mu-sik, 
där de blandat vanliga instrument med gamelaninstrument. (Israelsson Willman, 2004a, s. 114) 

Innan det här citatet har gamelan beskrivits och förklarats. Det är inte det första som 
händer som i texten om sitar. Detta citat befinner sig halvvägs igenom texten om 
gamelan. I första meningen av citatet placeras läsaren i Europa, ett tidsperspektiv 
beskrivs, sedan används den europeiska kompositören för att motivera beskrivningen av 
gamelan då kompositören själv använde denna musik som inspirationskälla. Av texten 
kan vi inte utläsa om detta var medvetet eller omedvetet från kompositörens sida. 
Författarens användande av ordet ”men” i de efterföljande meningarna visar att det finns 
en viss medvetenhet om det främmandegörande som finns i att kalla en gamelanorkester 
”ovanlig”. Formuleringen ”Men idag” visar att fortsättningen inte hör till samma 
tidsperiod som den förra meningen och är en beskrivning av textens omständigheter. 
Meningen berättar också att det finns en rörlighet hos människor som gör att 
gamelanorkestern inte längre kan anses befinna sig inom ett avgränsat geografiskt 
område. Men samma mening beskriver också att ”nutida tonsättare […] blandat vanliga 
instrument med gamelaninstrument” (Israelsson Willman, 2004a, s. 114). Här placerar 
författaren nutida tonsättare i en grupp som befinner sig utanför den grupp där 
gamelanorkesterns musiker finns. Gamelanorkestrar i det här fallet spelar på 



  

 

25 

gamelaninstrument medan den nutida tonsättaren har till sitt förfogande också ”vanliga” 
instrument, med tanke på författarens tidigare beskrivning av den europiska musiken 
som ”vår” är en möjlig tolkning att det finns en koppling här till europeiska instrument. 
Den instrumentkategori som är vanlig för författaren förutsätts också vara vanlig och 
tillhöra normen för läsaren och författaren specificerar därför inte instrumentgruppen 
”vanliga instrument” närmare.  

 ”Deras” främmande musik 
I en av de analyserade läroböckerna definieras ”vi” genom att presentera vilka ”vi” inte 
är. ”Fundera över vad invandrarmusiken står för. Jämför tankar och känslor inför den 
egna musiken och ”främmande” musik. Hur använder man musiken i olika kulturer? 
[…]” (Jernström & Lindberg, 1995, s. 117). Trots ett försök att inte vara 
främmandegörande genom att med citattecken visa att främmande inte är det optimala 
ordvalet för situationen har grupperingarna i detta exempel redan etablerats då ordet 
”invandrarmusiken” placerar all musik som kan kopplas samman till en grupp 
människor skild från den musik som tillhör den ”egna” gruppen. En viss mångtydighet 
framkommer när denna generaliserade grupp sedan delas upp igen då läsaren 
uppmuntras reflektera över hur olika kulturer använder musik. Den här texten innehåller 
dels två motstridiga budskap. Det första budskapet är att invandrarmusiken är en 
homogen grupp som står i motsättning till den ”egna” gruppen och är att se som 
”främmande”. Det andra budskapet är att dessa två större grupper kan delas upp i 
underkategorier som kallas ”kulturer” vilket visar på att de inte behöver vara så 
homogena grupper. Texten innehåller också ett antagande om att musik används och 
uppfyller ett syfte inom dessa olika kulturer. Det som beskrivs här kunde också tagits 
upp i 5.4 då läroboken i ett försök att vara neutral ändå är främmandegörande, men det 
tas upp här då det säger mer om läsaren i och med ordvalet ”egna” och det antagande 
som det innebär. 

 Sammanfattning om antagna förkunskaper hos läsaren och språkliga 
grupperingar 
I läroböckerna låter vissa formuleringar antyda att det finns specifika förkunskaper som 
behövs och anses vara fördelaktiga vid läsningen av texten. Detta tillsammans med 
vissa ordval blir ett exempel på hur texten definierar vad läsaren måste kunna för att 
vara del i den ”egna” gruppen, ”vi”. Vidare använder läroböckerna västerländska 
musiker och tonsättare som anledningar att nämna musikstilar och instrument vars ljud 
enligt författarna skiljer sig från det västerländska. Läromedlens vilja att visa 
grupptillhörighet men samtidigt inte riskera att exkludera någon enskild individ kan 
skapa tvetydighet i materialet som i sin tur leder till grupperingar. 

 Framställningar av individers egenskaper 
I tidigare kapitel har etableringen av grupperna ”vi” och ”dem” analyserats. I följande 
texter analyseras skildrandet av egenskaper som individer från de olika grupperna 
framställs besitta. Här redovisas exempel (se tabell 5.3) på när lärobokens författare 
tillskriver individer ur de båda grupperna specifika egenskaper. 
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 Egenskapsskildringar i visuella texter 
I två av de sångböcker som analyserats finns en sång som heter Trollkarlen med, texten 
till visan är skriven av Lennart Hellsing (Utbult, Åhlund & Adolfsson, 2016b, s. 89; 
Bengtsson, Melander & Lindholm, 1977, s. 31). I sångtexten får läsaren möta en 
trollkarl som kommer från ”indialand”. Han trollar så att ”åtta blev nitton” och så att 
”ett berg kunde bli en fettisdagsbulle2 med vispgrädde i”. Denna trollkarl placeras i 
gruppen ”dem” genom sin geografiska tillhörighet. Indialand varifrån trollkarlen 
kommer beskrivs som en plats där det ”händer konstiga saker ibland.” (Utbult, Åhlund 
& Adolfsson, 2016b, s. 89; Bengtsson, Melander & Lindholm, 1977, s. 31). Med dessa 
ord framstår trollkarlen dels som mystisk, då han kan trolla och själva trolleriet är 
”konstigt” och bär en koppling till ”Indialand”. 

I Musik i tvåan (Bengtsson, Melander & Lindholm, 1977) skildras trollkarlen också 
med en tecknad bild. Där framställs han med mörk hy, en stor hatt med ett smycke på 
framsidan. Stor näsa och mun, svart skägg som slutar i en liten spets vid hakan. 
Trollkarlen sitter på marken med benen i kors och händerna i knät innanför andra 
armens tröjärm (s. 31). Bilden som skildrar trollkarlen kan ses som en visuell 
upprepning av de stereotyper som upprätthåller koloniala värderingar.  I Musik i skolan 
(Utbult, Åhlund & Adolfsson, 2016b) finns ingen sådan visuell skildring. I 
lärarhandledningen beskriver författarna låten och dess text som ”[…] helt underbar och 
filosofiskt inte så enkel, men det behöver vi inte fastna i nu” (Utbult, Åhlund & 
Adolfsson, 2016a, s.110). Författarnas kommentar kan indikera att de erkänner att 
texten i sången skulle kunna diskuteras utifrån det perspektiv som tas upp i den här 

                                                
2 En fettisdagsbulle är en typ av bakelse som är vanlig främst i norden och nordöstra Europa. 

Läroböcker Sida 

En bok om musik (Engström, 1969) 27, 35-36, 78-
79 

Musik i skolan. Lärarhandledning. Årskurs 1-3 (Utbult, Åhlund & 
Adolfsson, 2016a) 

110 

Musik i skolan. Sångbok. Årskurs 1-3 (Utbult, Åhlund & Adolfsson, 
2016b) 

89 

Musik i tvåan (Bengtsson, Melander & Lindholm, 1977) 31 

Musikskatten (Nilsson & Gren, 1997) 99 

Tabell 5.3 Texter som innehåller exempel på kategorin:  
Framställningar av individers egenskaper 
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studien och därför är svår att förhålla sig till. Samtidigt menar de dock att det inte är 
något värt att diskutera vilket upprätthåller de maktstrukturer och det västerländska 
tolkningsföreträde som finns i det koloniala arvet. 

De egenskaper som påvisats hittills är direkta beskrivningar. En analys av texten visar 
också på ett delvis dolt budskap i sången. Trollkarlen blir utmanad att förvandla sig 
själv till lemonad, vilket han gör varpå han sedan dricker upp sig själv för att stå ut med 
det varma klimatet, något som han får ångra i sjuhundra år (Utbult, Åhlund & 
Adolfsson, 2016b, s. 89; Bengtsson, Melander & Lindholm, 1977, s. 31). I detta ljus 
framstår trollkarlen som lättlurad, som blev lurad att utföra sina trollkonster på sig själv 
samt korkad eller dum som drack upp sig själv och gjorde något han behövde ångra. Det 
här är alltså ett exempel på när en individ ur gruppen ”de” skildras som mystisk och 
konstig, samt med mindre förstånd än ”vi”. Låttexten till trollkarlen presenteras i sin 
helhet i båda läroböckerna, vilket gör läroboken till en förmedlare av det som framförs i 
låttexten. Låttexten är densamma i båda läroböckerna. 

Ytterligare ett exempel på när en låttext tillsammans med bilder framställer individers 
egenskaper finns i Musikskatten (Nilsson & Gren, 1997) där finns noter och text till 
Eskimåvisan som står skrivet över en tillhörande bild som täcker hela sidan. I 
Eskimåvisan får läsaren möta Eskil Eskimårtensson. Han är en målare som har långt 
och svajigt hår. Han beskrivs vara förälskad i en ”eskimö” som är sexton år gammal. 
Genom hela visan pågår ett rim som bygger på ordet eskimå genom att lägga till ”eski” 
som förled till flertalet ord, t.ex. eskimålare, eskimö, eskimordredskap. Vartefter visan 
framskrider drunknar Eskil på grund av en storm, vilket ledde till att hans mö ”drog sitt 
eskimordredskap och föll ut i sitt blod” (Nilsson & Gren, 1997, s. 99). 

Ordet eskimå är ett samlingsord för Arktis ursprungsbefolkning och kan uppfattas 
nedsättande (Nationalencyklopedin, u.å.). Ordet är dock fortfarande i bruk och är inte 
självklart nedsättande. Det som ordet dock visar är att de individer som låten skildrar 
tillhör en annan grupp än läsaren, det är ett grupperande ord. Dess upprepade 
användning i det här exemplet kan ses som ett löjeväckande över gruppen och framför 
allt individerna som skildras i sångtexten, att de personer som sången handlar om är 
några att göra löje av. I sången framställs hur Eskils kärleksintresse står på klippan och 
på något sätt bevittnar Eskils död, varpå hon direkt beslutar att avsluta sitt eget liv. 
Detta gör hennes mor så ledsen att hon svimmar. Det framkommer inte av texten vad ett 
”eskimordredskap” egentligen är, men en flicka som är sexton år framställs vara någon 
som bär detta redskap en till synes vanlig dag. I texten framställs också kärleksparet 
som normbrytande i förhållande till västerländska normer med deras skilda ålder. Det 
framgår inte i texten exakt hur gammal Eskil är, men han har ett yrke och han reser 
själv, vilket kan ses som symboler för egenskaper som finns hos en vuxen. Samtidigt 
beskrivs hans förälskelse nyligen ha fyllt sexton och bo hos sin mor, vilket kan ses som 
symboler för det motsatta. Förälskelsen är ungdom och inte i samma behov av att ta 
ansvar. Två egenskaper hos Eskils förälskelse blir också tydliga när hon direkt tar sitt 
liv efter Eskils bortgång utan att tänka efter eller ta hänsyn några konsekvenser av 
hennes handling, något som kan tolkas som att hon är obetänksam och impulsiv.  
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Texten och noterna till Eskimåvisan (Nilsson & Gren, 1997, s. 99) står skriven över en 
tecknad bild där vi ser Eskil sitta i en kajak med åran i hand och se orosamt mot en stor 
våg som bildar en vägg dubbelt så hög som Eskil själv. Blicken blir här en vektor i en 
reaktionsprocess där Eskil reagerar på vågen. Bakom Eskil pågår ytterligare en 
reaktionsprocess där Eskils kärleksintresse står på en snötäckt klipphäll och ser på Eskil. 
Hon står med uppsträckta händer och har ett förtvivlat ansiktsuttryck med lätt öppen 
mun. De är båda iklädda en brun överdel med en pälsdetalj som går runt huvudet och 
tumvantar. I mitten av bilden nedanför klippan står en igloo. Bilden framställer Eskil 
som rädd och även om åran befinner sig i vattnet finns det inget i bilden som tyder på 
att Eskil är i full fart med att ro. Det finns inga vattenstänk eller linjer kring åran som 
visuellt skulle antyda rörelse. Istället är det som har störst rörelse i bilden vågorna under 
Eskil och den stora våg som är på väg mot honom. Den tecknade bilden och med vilken 
lätthet texten beskriver Eskils bortgång gör också att Eskil inte upplevs handlingskraftig 
i försöket att rädda sitt eget liv. Något som i den visuella textens helhet är svårt att se 
som en positiv egenskap. 

 Egenskapsskildringar i den äldsta läroboken 
En bok om musik (Engström, 1969) är den äldsta boken som analyserats. I denna bok 
framgår åsikterna om både ”vi” och ”dem” tydligt. Med ett grupperande språk 
presenteras ”de” som beroende av naturen och med medfödda inbyggda känslor. 

Negrerna kom snart i kontakt både med de vitas religion och deras sånger, och på naturbarnets 
enkla sätt började de på sitt sätt sjunga efter. Bland de få ting som negrerna förde med sig till 
Amerika var en stark medfödd känsla för rytm. När de nu sjöng de vitas sånger kom dessa att låta 
på ett nytt och annorlunda sätt. (Engström, 1969, s. 27). 

Naturfolket är en benämning från kolonialtiden som bygger på tanken om att den egna 
gruppen, ”vi”, är civiliserade och bor i byggnader och har tillgång till kunskap, bildning 
och civilisation, medan den andra gruppen, ”de”, nyttjar naturen till dessa ändamål. 
”De” är här inte bildningsbara, utan den lilla kunskap de besitter är medfödd och 
framstår därför som bortom påverkan. Även när den andra gruppen nått civilisationen 
framställs den som mindre förmögen ekonomiskt. På följande sätt beskrivs ”de” i 
jazzens New Orleans:  

Där såg negrerna de vitas blås-orkestrar marschera fram på gatorna. Instrumenten var blanka och 
välljudande, uniformerna granna. Det var så-dant som gjorde intryck i negerkvarteten, och man be-
slöt att även där göra orkestrar. Snart nog hade man också sina egna små blåsgrupper. Inte var 
instrumenten lika fina och blanka som de vitas, inte var uniformerna så sköna att se på, men det 
var inget fel på musikalitet och spel-glädje, och i alla livets skiften använde man sig av dessa små 
musikkårer. (Engström, 1969, s. 35-36). 

Den ekonomiska framställningen av den nybildade blåsgruppen säger att de inte hade 
samma tillgångar som den vita förebilden. Den här texten målar också upp den vita 
blåsorkestern som såväl musikalisk som påkostad. Den icke-vita som bara det tidigare. I 
texten går det också se till vilket syfte de olika kårerna framställs bruka musik. Den vita 
orkestern marscherar på gatorna och framför sin musik, medan den icke-vita orkestern 
istället med spelglädje använder musik till ”alla livets skiften” (Engström, 1969, s. 36). 
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Trots de musikaliska lovorden blir därför musiken för de icke-vita kopplat till 
uppfyllandet av ett syfte inom ett socialt sammanhang eller en kultur, medan den vita 
musiken framställs som till för egen och andras underhållning, som ett sofistikerat 
kulturuttryck till för fler än det närmaste sociala sammanhanget. Engströms (1969) syn 
på den europeiska konstmusiken syns också i detta citat om Johann Sebastian Bach: ”I 
början av 1700-talet levde den store Johann Sebastian Bach. Hans musik tillhör det 
absolut finaste som någonsin komponerats. [---] Tack varje Bachs oerhörda musikaliska 
geni blev det mesta han komponerade likväl mästerverk.” (Engström, 1969, s. 78-79). 
Här ges Bach och hans musik en genistatus som inte på något sätt är dold.  

En bok om musik innehåller flera skildringar av egenskaper hos enskilda individer såväl 
som grupper. Engström (1969) presenterar de vita kompositörerna som genier medan 
”de andra” framställs som obildade, ociviliserade och utan tillgång till materiella medel. 

 Sammanfattning om framställningar av individers egenskaper 
Ett sätt att skildra individer är att förse dem med symboliska egenskaper. Resultatet av 
analysen visar att även de nya läroböckerna innehåller texter avsedda för användning i 
undervisning som framställer individer från koloniserade länder och individer utanför 
det västerländska sammanhanget i ett fall som konstiga, lättlurade och dumma, i ett 
annat fall som impulsiva och utan handlingskraft. Samtidigt syns en tydlig skillnad 
mellan framställningen i de exemplen jämfört med äldsta läroboken som analyserats där 
grupperna nämns utan omsvep och geografiska förklaringar. I en av de nyare 
läroböckerna erkänns att vissa delar av texten de presenterar är svåra att förhålla sig till. 
Medan den äldsta läroboken presenterar egenskaperna hos individer som medfödda 
fakta omöjliga att påverka. 

 En främmandegörande diskurs – ett land långt borta 
I tidigare delar av resultatet har till största delen förhållandet till gruppen ”vi” 
diskuterats, samt individuella skildringar av ”de”. Här nedan presenteras exempel (se 
tabell 5.4) på när diskursen och den semiotik som används i läroboken bidrar till att 
skapa klyftor mellan dessa grupper, föra ”vi” gruppen närmre och ”de” gruppen längre 
bort från den tänkta läsaren. 

 

 

 
 

 

 

 

Läroböcker Sida 

Musik i skolan. Lärarhandledning. Årskurs 1-3 (Utbult, Åhlund & 
Adolfsson, 2016a) 

16-18 

Numusik 1, lärarhandledning (Härén, Hellsing & Gummesson, 1973b) 24 

Tabell 5.4 Texter som innehåller exempel på kategorin:  
En främmandegörande diskurs 
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I två av de lärarhandledningar som är med i studien, Musik i skolan. Lärarhandledning. 
Årskurs 1-3 (Utbult, Åhlund & Adolfsson, 2016a) och Numusik 1, lärarhandledning 
(Härén, Hellsing & Gummesson, 1973b) presenteras ett tema där eleverna ska tänka sig 
att de reser till andra länder. I en uppmaning till läraren föreslås följande samtal med 
eleverna: 

Samtala med barnen: >>Jamaica, en ö borta i Västindien, nära Amerika. Man tänker på bananer – 
kaffe – bomull – soligt och härligt klimat, bland de härligaste i världen. Man dansar calypso och 
cha-cha, mjukt, svängig. Man rör sig mjukt som bomull, inte knyckigt och kantigt, som det blir i 
länder där man går omkring och fryser och stelnar – både inuti och utanpå.>> (Härén, Hellsing & 
Gummesson, 1973b, s. 24) 

Trots att läroboken här arbetar med positiva konnotationer och beskriver med positiva 
ord får det inte Jamaica att framstå som jämlikar med den tänkta läsaren. Här ställs 
väder mot varandra som skapar en kontrast, det samma med rörelsemönstret som 
presenteras. Det Jamaica som förmedlas förefaller heller inte ha några brister. Ordval 
som ”borta” och en jämförelse med ett kallt klimat som här kan ses som en symbol för 
Sverige, visar att det i texten ändå finns en skillnad mellan ”oss här” och ”där borta”. I 
det andra exemplet som visar på denna typ av skildring har en uppgift och en fråga med 
uppgift formulerats som läraren kan ge till eleverna att genomföra i samband med en 
lektion om Afrika. 

• Ringa in var Afrika ligger på kartan. 
• Hur skulle du resa till Afrika? Ringa in det som du tycker verkar spännande.  

(Utbult, Åhlund & Adolfsson, 2016a, s. 16) 

Den här texten följer samma mönster som den tidigare. I den första uppgiften till 
eleverna ska eleverna hitta på kartan vart Afrika ligger, vilket poängterar det 
geografiska avståndet. Sedan ska eleverna tänka sig och försöka hitta något som är 
spännande med Afrika. Ordet spännande kan tolkas som något okänt för eleverna, något 
som eleverna inte tidigare stött på. Det som en person tidigare har stött på skulle 
sannolikt inte beskrivas med ordet spännande. I det här fallet är tonen neutral, det finns 
varken positiva eller negativa beskrivningar av Afrika. Däremot ger ordet spännande 
bilden av ett Afrika där eleverna möter saker de sällan tidigare mött. 

I dessa exempel beskrivs ett mönster av att även positiv eller neutral ton kan verka 
främmandegörande om de ord som används skildrar ”vi” och ”dem” eller ”familjärt” 
jämfört med ”främmande”. Att beskriva ett geografiskt område som annorlunda än 
eleverna är vana vid förstärker bilden av området som främmande. 

  



  

 

31 

6 Diskussion 
I det här kapitlet kopplas resultatet samman med forskningsfrågorna i relation till teori 
och tidigare forskning. Sedan diskuteras metoden samt förslag på vad som skulle kunna 
undersökas i framtiden. 

 Den svenska musiklärobokens koloniala arv 
Den här studien visar på flera aspekter där ett kolonialt arv framkommer i de 
analyserade läroböckerna. Här diskuteras det i ljuset av det teoretiska perspektivet och 
tidigare forskning. 

 Läroböckernas riktning – ”vi” 
En utgångspunkt i den postkoloniala teorin menar att den vite europeiske kolonisatören 
är "vi" (Said, s. 108). Det kan styrkas genom den sammanställning som gjorts i 5.1, om 
hänsyn tas till att böckerna i stor mån är riktad till samma grupp som den skildrar. Alla 
läroböcker i den här studien är skrivna med samma syfte, de är skrivna av västerländska 
författare till västerländska lärare och elever med utgångspunkt i en läroplan som är 
påverkad av svenska politiker. Det här gör att läroboken blir ett uttryck för de åsikter 
som fanns i samhället under den tid som boken skrevs (Holmén, 2006, s. 333-334). Det 
här kan vara en förklaring till den förändring som finns från tydlig och rak till subtil och 
undvikande som skett från den äldsta till den nyaste.  

Resultatet av 5.1 visar att musikläroböcker främst skildrar individer som vita och som 
del av den västerländska kulturen. Det här skapar en situation där författarna tar sig 
frihet att beskriva både individer och i vissa fall hela grupper. Medvetet eller omedvetet 
leder skildringarna till att vissa läsare utestängs från det sammanhang som finns i 
läroboken genom ett grupperande språk. Detta fortsätter även när tilltalet har blivit mer 
neutralt. Läroböckerna riktar sig genom språk och bilder till ”vi”-gruppen. Det här kan 
bero på att läroboksförfattare anpassar sig efter samhällets syn på samtiden, eller på att 
läroboksförfattare inte alltid är medvetna om att deras åsikter kan lysa igenom i texterna 
(Holmén, 2006, s. 333-334; Långström 1997, s. 221). Det kan också bero på att 
läroböckerna är skrivna för läroplaner som i sin tur också är främmandegörande och 
lägger störst vikt vid det som Skolverket har beslutat (Lonnert, s. 37-38, s. 53-54).  

Samtidigt som riktningen av läroböckerna och de skildringar som görs kan ses som 
motiverade utifrån läroplanen visar Hum m.fl. (2011) att de få bilder som ges av ”de 
andra” kan tolkas som små detaljer som bygger en större helhet. Den representation som 
byggs av denna helhet påverkar sedan främst de som relaterar till vardera grupp (Martin, 
Kwai-Choi Lee och Yang, 2004, s. 34). 

 Upprepningar av koloniala stereotyper 
Said (1978) tar upp en av de maktstrukturer som finns inom kolonialismen, som innebär 
att beskrivningen av alla icke-vita grupper tenderar att bestå av negativa egenskaper (s. 
49). Något som återfanns i de läroböcker som undersöktes. Detsamma med det 
omvända, att individer från den västerländska kulturen beskrivs med enbart positiva 
egenskaper. Mellan den äldsta och den nyaste läroboken märks en skillnad i denna typ 
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av framställning, där de nyare läroböckerna i studien försöker göra skillnaderna mellan 
grupperna så få och små som möjliga och hanterar problemet med grupperingar med en 
större försiktighet, medan den äldsta läroboken i studien skrev ut denna typ av åsikter 
som fakta. 

I den här studien framkommer att visuella textinslag kan påverka hur en sångtext tolkas 
och vilken bild den ger av individerna i sången. Bhabha (1994) menar att en del av det 
koloniala arvet är att stereotyper av ”de andra” fortsätter upprepas (s.66-67). Det här blir 
synligt i exemplet med trollkarlen som ska föreställa en individ från Indien, och 
eskimån Eskil som idag kanske snarare skulle kallas för inuit. I båda de bildliga 
framställningarna återkommer stereotyper rörande kläder, utseende och andra symboler 
som boende och färdmedel. Dessa stereotyper kan också förstärka upplevelsen av de 
egenskaper som förekommer i textinslag. 

 Generaliseringens kultur 
För att en grupp ska fortsätta ha makten krävs att den andra förblir maktlös (Loomba, 
2005, s. 145). Det här framkommer i läroböckerna genom att bara det som har koppling 
till västerländsk kultur tas upp. Thompsson (2002) fann att ”de andra” bara presenteras 
övergripande och marginaliserat (s. 17-18). En av de få gånger som asiatisk musik 
nämns i det analyserade materialet finns i exemplet med den indiska sitaren från 5.2.2. 
Musik från Asien har inte samma historia av att ha påverkat den västerländska 
populärmusiken så som musik från Afrika har. Läroböcker är baserade på en läroplan 
där stoffet kan vara mer eller mindre givet, som har störst fokus på den ”egna” gruppen. 
Det gör att de kulturer som inte har samma koppling till det ”egna” inte syns alls. I 
resultatet syns att innehåll som har en västerländsk musikteoretisk koppling eller 
koppling till västerländska kultur- och religionsuttryck inte framställs ha något samband 
med kultur. Rønningen (2015) tar upp att innehåll i läroböckerna som har en koppling 
till västerländsk kultur också i hans studie framställs vara kulturlösa eller generella 
(s.69-70). Det här tar sig i den här studien uttryck genom att västerländska religions- 
och kulturuttryck står helt okommenterade eller genom att västerländska 
musikteoretiska begrepp och förklaringar framställs vara applicerbara på musik i alla 
sammanhang och situationer. 

Den ”egna” gruppen har också på andra sätt ett försprång i dessa böcker, det är att de 
besitter kunskaper som krävs för att kunna förstå och lösa uppgifter som presenteras i 
böckerna. De besitter också tidigare erfarenhet av kulturella och religiösa kontexter. I 
vissa fall nämns fenomen som är västerländska religions- och kulturuttryck, detta är 
något som en person ur den ”egna” gruppen kan avkoda. Det här visar, förutsatt att 
läroböckerna faktiskt syftar till att lära, att det finns saker läsaren redan förväntas kunna 
som inte behöver läras ut genom läroboken. Thompson (2002) beskriver att lärare 
upplever att icke-västerländsk musik är svårtillgänglig för eleverna (s. 18-19). I 
läroböckerna som undersöks i den här studien framkommer det synsättet genom att 
läroböckerna kräver att en förförståelse för västerländska kulturuttryck redan finns hos 
läsaren. Det framkommer också genom att författarna använder västerländska musiker 
och tonsättare för att beskriva och motivera fakta som ligger utanför det västerländska. 
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Det här kan tolkas som att författarna anser att läsaren behöver en familjär utgångspunkt 
hos den västerländska kulturen i mötet med icke-västerländska kulturer. 

 De oundvikliga upprepningarna 
Det finns en viktig sak som ännu inte berörts i denna text. Det är det komplicerade 
samspel som finns mellan framställningen av kulturlöshet och grupperingar. Vid flera 
tillfällen har påtalats att grupperingar finns. I postkolonial teori beskrivs hur 
uppdelningen mellan ”vi” och ”dem” och det västerländska tolkningsföreträdet 
upprätthåller en ojämn maktfördelning, där västvärlden framställer sig som stark och 
alla andra som svaga (Said, 1978, s. 45). Rønningen (2015) och Thompson (2002) 
redovisar båda i sina respektive studier att grupperingar förekommer i såväl läromedel 
som undervisning (Rønningen, 2015, s. 66-67; Thompson, 2002, s. 16-17). Som 
påvisats i kapitel 5.1 och 5.2 visar också läroböckerna som analyserats i denna studie på 
detta mönster. Said (1978) menar att upprätthållandet av dessa mönster också 
upprätthåller ett fiendskap (s. 45). Ett problem som uppstår då är den generalisering och 
kulturlöshet som tidigare beskrivits, när västerländsk musikteori framställs som något 
generellt som gäller all musik, vilket också förekommit i de läroböcker som undersökts 
i studien. För att kunna uppmärksamma att västerländska musikteoretiska uttryck inte är 
generella måste de kopplas till ett sammanhang. Ett sammanhang som återupptar 
grupperingen. Ett neutralt förhållningssätt skulle alltså kräva att alla kulturuttryck 
värderas lika, besitter samma makt och relevans. Som framkommit av studien är så ännu 
inte fallet. Om avkolonialiseringens tre århundraden är en indikation är det väldigt svårt 
att förutse när det skulle vara möjligt. 

 Sammanfattning 
Av studien dras följande slutsatser i förhållande till forskningsfrågorna. Individer i 
läroböckerna framställs oftast som vita. Det syns en tydlig gruppering mellan den 
”egna” gruppen och ”de andra”. Detta, med tanke på lärobokens genre och inriktning, 
leder till att den egna gruppen kan uppfattas vara de som har förkunskaper om 
västerländsk kultur och som har ljus hud. Det finns tecken i läroböckerna på ett 
grupperande språk oavsett om tilltalet är negativt, neutralt eller positivt. I faktatext får 
bara det som har en koppling till den ”egna” gruppens musikaliska bakgrund synas. 
Samtidigt problematiseras inte att det som presenteras är just den ”egna” gruppens 
kultur, utan västerländsk musik framställs som generell. Det postkoloniala arvet 
framkommer också i individskildringar genom att individer ur den ”andra” gruppen 
framställs besitta egenskaper som inte kan tolkas vara positiva, i låtval och faktatexter. I 
läroböckerna finns ett eko av stereotypa bilder där det snarare är en västerländsk 
tolkning av en situation som framställs än den faktiska situationen. Texterna som 
undersökts i läroböckerna förhåller sig inte alltid neutralt till de ämnen som berörs i 
läroplanen.  

 Metoddiskussion 
Kritisk diskursanalys syftar till att avslöja dolda maktstrukturer och därför blir 
undersökningen överflödig om den inte avslöjar något som är dolt (Boréus, 2015a, 
s.342). En del av det resultat som presenteras i den här studien kan inte påstås vara dolt 
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för den ämnade läsaren. Kritisk diskursanalys valdes utifrån de verktyg och det språk 
som tillhandahölls för att beskriva och förklara resultatet. Dock är kritisk diskursanalys 
beroende av undersökarens förkunskaper vilket leder till att resultatet blir svårt att 
upprepa och generaliserbarheten låg om inte obefintlig. Till den kvantifierade delen av 
studien behövde flera beslut om tolkningar fattas och kriterier upprättades vilket kan ha 
påverkat resultatet, det gör studien helt beroende av den situation inom vilken den 
skrevs för att behålla validitet. Undersökaren är med och konstruerar den världsbild som 
presenteras i resultatet, vilket gör att det egentligen inte går att säga hur något är. Med 
tanke på den tid som lagts ner på studien hade analysen kunnat gå djupare om färre 
texter valts ut, detta hade dock medfört att det inte gått att uppmärksamma mönster 
mellan flera böcker. 

 Förslag på framtida undersökningsområden 
Under arbetet med studien uppmärksammades flera områden där vidare undersökningar 
skulle kunna bidra till en större förståelse av hur det koloniala perspektivet förekommer 
i skolans värld. Ett av dessa är att fördjupa sig i förändringen som har skett över tid och 
i jämförelse med läroplaner följa hur utvecklingen för läroböckers koloniala arv har sett 
ut i ett longitudinellt perspektiv. Ett annat område där vidare studier vore intressanta är 
den praktikrelaterade aspekten. En studie som undersöker i vilken utsträckning och hur 
dessa läromedel används och vilken påverkan de har på den postkoloniala skolan skulle 
ge den här studien en större relevans för lärare idag.  Det vore också intressant att se hur 
andra skolämnen hanterar det koloniala arvet i läroböcker och undervisning. 
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