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Sammandrag 
De fem minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib har varit            

Sveriges officiella minoritetsspråk sedan år 2000. Sedan dess har minoriteterna varit en del av              

vad elever både i grundskolan och på gymnasiet ska ha kunskap om vid avslutad utbildning.               

År 2010 inrättades lagen om nationella minoriteter i Sverige, som framförallt innebär att             

minoritetsspråken ska revitaliseras och få större spridning. Syftet med denna uppsats är att ta              

reda på hur läromedelsförfattare väljer att presentera de fem minoritetsspråken i läromedel för             

svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet, både innan och efter 2010.            

Undersökningens material består av 16 läromedel där 8 st gavs ut åren 2000–2010 och 8 st                

gavs ut efter 2010. Resultatet visar i likhet med tidigare forskning att minoritetsspråken utgör              

en mycket liten del i läromedel, men att det går att urskilja en progression från ett äldre till ett                   

nyare material.  

 
 
 
 
Nyckelord: minoritet, minoritetsspråk, läromedelsanalys, samiska, finska, meänkieli,       
jiddisch, romani chib 
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1 Inledning 
Trots att Sverige är ett av Europas mest jämställda land, med en hög grad av medvetenhet,                

goda ekonomiska förutsättningar, framgångsrik teknologi samt bred och utarbetad forskning,          

så ställer jag mig ändå frågan: hur ser egentligen jämställdheten ut för alla? Idag bor ca 1,9                 

miljoner människor i Sverige som är födda utomlands och av hela Sverige befolkning är ca               

3,2 miljoner antingen födda utomlands eller har en eller två föräldrar från ett annat land (SCB                

2018). Med dessa siffror kan vi konstatera att Sverige är ett land med bred kulturell mångfald                

och enligt Institutionen för språk och folkminnen talas cirka 200 olika språk i landet (Sofi               

2014). Många av dessa språk har funnits i Sverige sedan flera sekel tillbaka i tiden och bland                 

dessa har vi samiskan som har funnits i Sverige sedan urminnes tider (Parkvall 2015).  

I skolan idag är ord som demokrati, jämställdhet, likabehandling, solidaritet och den             

kulturella mångfalden ord som berör stora och viktiga delar av skolans värdegrund och vad              

skolan ska förmedla till eleverna. Skolan är en plats där olika kulturer möts och arbetar               

tillsammans för att motverka främlingsfientlighet och diskriminering på grund av till exempel            

etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Skolan ska aktivt arbeta för att stärka             

elevens identitet samt förmåga att förstå andra och kunna identifiera sig med den egna              

kulturen, men också med andra kulturer både nationellt och internationellt (Skolverket           

2011:5–13). Ett av skolans mål utöver att eleverna ska bli goda samhällsmedborgare som             

”kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor,             

kultur, språk, religion och historia”, är att elever ska tillägna sig ”kunskaper om de nationella               

minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk,          

religion och historia” (Skolverket 2011:10–11). År 2000 blev ovanstående minoriteter          

officiella i Sverige och deras språk, jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli blev              

Sveriges officiella minoritetsspråk (hädanefter de nationella minoriteterna, minoriteterna och         

minoritetsspråken).  

Med utgångspunkt i min egen skolgång och den kunskap jag hade då jag avslutade               

gymnasiet var min kännedom om de nationella minoriteterna nästintill obefintlig. Då jag            

studerar mitt fjärde år som blivande ämneslärare i svenska samt svenska som andraspråk,             

(hädanefter svas) fick jag i fjol för första gången lära mig om de nationella minoriteternas               

kultur, språk, livssituation i Sverige och kort om deras historiska bakgrund. I muntlig kontakt              

med kurskamrater samt andra bekantskaper har jag fått uppfattningen att det är många som              
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har upplevt eller upplever samma bristande kunskap om de nationella minoriteterna som jag             

gjorde. Flertalet undersökningar tyder på att de nationella minoriteterna är nästintill osynliga i             

undervisningen. En Novus-undersökning av Utbildningsradion visar att var tredje svensk inte           

känner till vad en nationell minoritet är för något. Undersökningen visar vidare att 95 % inte                

känner till vilka de fem nationella minoritetsspråken är (Roos & Nam 2018). I likhet med               

föregående resultat visar en undersökning av didaktiklektorn Jörgen Mattlar (2015:187) att           

universitetsstudenter har bristande kunskap om vilka de fem nationella minoriteterna är. I            

frågan om studenterna har fått undervisning om sverigefinnar, samer och tornedalingar visar            

resultatet att ”53 procent angett att de fått undervisning om samerna, tio procent angav att de                

fått undervisning om sverigefinnar och sju studenter (8 procent) angav att de fått             

undervisning om tornedalingar” (Mattlar 2015:187). Enligt läroplanen ska det inte vara på det             

här viset, någonstans finns en lucka i utbildningen om de nationella minoriteterna och mitt              

intresse är att undersöka huruvida läromedel förmedlar kunskap om de nationella           

minoriteterna och minoritetsspråken eller inte.  

 

1.1 Bakgrund 
Sveriges minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch och har            

funnits i landet i flera århundraden. Idag är finska Sveriges största minoritetsspråk med cirka              

175 000 talare, därefter kommer meänkieli som är en varietet av finskan med 20-25 000               

talare (Parkvall 2015). På tredje plats av de nationella minoriteterna kommer romani som             

uppskattas till 10-20 000 talare i Sverige. Romani är ett språk som består av ett flertal olika                 

varieteter, vilka är inräknade i den totala summan. Därefter kommer samiska som talas av              

cirka 6000 människor i Sverige och språket består liksom romani av ett flertal olika samiska               

varieteter. Jiddisch är det minoritetsspråk som har minst antal talare, vilka uppskattas till             

4000 i Sverige (Parkvall 2015). Genom tiderna och tyvärr än idag har minoriteterna och deras               

språk fått utstå förtryck, fördomar och diskriminering. I och med de svårigheter som             

minoriteterna historiskt har fått utstå i landet har detta fört med sig att språken har haft svårt                 

att utvecklas och spridas.  

År 2000 valde Sverige att anta Europarådets ramkonvention om skydd för nationella             

minoriteter och finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch blev Sveriges officiella            

minoritetsspråk. Europarådets ramkonvention innebär bland annat att de nationella         

5 



 

minoriteterna ska ha samma rättigheter inför lagen som majoritetsbefolkningen och att all            

diskriminering av minoriteterna är förbjuden. Ramkonventionen innefattar också att de som           

tillhör en nationell minoritet själva bestämmer om de vill definieras som tillhörande            

minoritetsgruppen eller inte samt att minoriteterna har rätt att utöva sin religion och för dessa               

ska religiösa institutioner upprättas. En annan viktigt punkt i ramkonventionen är att det inom              

hela landet ska råda jämställdhet mellan minoritets- och majoritetsbefolkning (Regeringens          

prop. 1998/99:143). Efter att propositionen antogs dröjde det nio år innan vi fick en språklag i                

Sverige som säger att ”De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani            

chib och samiska. Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella                

minoritetsspråken” (SFS 2009:600).  

År 2010 tillkom lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige, vilken             

trädde i kraft den 1 januari 2010 och denna syftar främst till att de fem minoritetsspråken ska                 

revitaliseras. Allmänna bestämmelser i lagen innefattar att de nationella minoriteterna ska få            

möjlighet att utveckla sin kultur och sitt språk i landet. För finska, samiska och meänkieli har                

speciella förvaltningsområden utsetts där dessa minoriteter har rätt att använda sitt språk i             

kontakt med myndigheter, i domstolar, i äldreomsorgen och i förskolan där det även ska              

erbjudas förskolor där hela verksamheten bedrivs på minoritetsspråket (SFS 2009:724). Ett           

flertal revitaliseringsprojekt är igång och åtgärder har vidtagits, bland annat har stora            

satsningar gjorts inom skolverksamheten där fler ska utbildas till lärare inom           

minoritetsspråken och elever som tillhör de nationella minoriteterna ska få tillgång till            

modersmålsundervisning enligt Skollagen (SFS 2010:800). Revitaliseringsprocessen går       

långsamt framåt och idag behövs fler insatser som styrker och synliggör språken för att              

minoritetsspråken ska leva vidare. För alla de fem minoritetsspråken pågår just nu en             

språkbytesprocess som innebär att allt färre av de yngre generationerna väljer att tala eller              

lära sig minoritetsspråket, utan istället väljer att tala enbart svenska (Sofi 2011:4, 19).             

Institutionen för språk och folkminnen (Sofi 2011:22-23) menar att språken måste           

synliggöras mer och att det är alla myndigheters skyldighet att leva upp till lagen om               

nationella minoriteter samt språklagen. Förslagsvis menar språkrådet att kommuner aktivt ska           

undersöka vilka behov som finns för minoriteter i kommunen, att vägskyltar och skyltar på              

offentliga lokaler ska översättas samt att språken och minoriteterna ska synliggöras i medier.             

Vidare menar språkrådet att fler böcker på minoritetsspråken ska finnas tillgängliga på            
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bibliotek, att minoritetsperspektivet ska tas i akt i politiska beslut samt att fler lärare som talar                

språken ska rekryteras (Sofi 2011:22-23).  

Trots de satsningar som har gjorts menar de nationella minoriteterna att de ständigt får               

uppleva diskriminering och kränkning på grund av sin kulturella bakgrund, och enligt            

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO 2008:2, 6) är Europarådet missnöjd med           

Sveriges hantering av ramkonversionerna för nationella minoriteter. I rapporten framkommer          

att flera kommuner i landet inte har den kunskap som behövs för att undervisa om nationella                

minoriteter och deras rättigheter. De nationella minoriteterna hävdar själva att skolan inte            

arbetar för att höja minoriteternas identiteter, kultur, språk och status samt att flertalet             

läromedel i skolan uppfattas som kränkande och diskriminerande. DO anser att läromedel            

skulle kunna användas för arbetet med att höja minoriteternas status om dessa visar en              

nyanserad och mer omfattande bild av minoriteterna och deras historia, kultur och hur deras              

situation i Sverige ser ut (DO 2008:2, 31-32). DO hänvisar till förarbetet till lagen om förbud                

mot diskriminering och kränkande behandling av elever (2006:67 i DO 2008:2, 32) där det              

står att läromedel bryter mot demokratiska värderingar samt mänskliga rättigheter om           

fördomar och diskriminering förmedlas i läromedlet. Följden av att använda läromedel i            

skolan som skildrar minoriteterna genom att använda sig av förenklingar, generaliseringar           

samt fördomar kan enligt DO bli att minoriteterna både känner sig kränkta och får en negativ                

inställning till skolan. I likhet med DO visar en rapport av Skolverket (2005:272) att flertalet               

kommuner inte känner till vilka de fem minoriteterna är och att dessa har speciella rättigheter.               

Rapporten visar också att enbart 27 av 288 kommuner behandlar de nationella minoriteterna i              

de lokala skolplanerna och att kunskap om minoriteterna brister hos lärare. Ylikiiskiläa (u.u.)             

framhåller med hänvisning till Karlsson (2005) att den bristande kunskapen hos lärare kan             

bero på att det är få lärarutbildningar som behandlar de nationella minoritetsspråken, utan den              

kunskap som ska läras ut måste läraren själv hämta. 

Att det är allt färre människor som talar de olika minoritetsspråken idag är delvis en följd                 

av att undervisningen i språken inte fungerar som den ska (SOU 2017:91, 24). Åtta år efter                

DO:s rapport bestämde regeringen att det skulle tillsättas en speciell utredare som skulle se              

till dels att situationen för minoritetsspråken i skolorna skulle undersökas, dels att            

minoriteternas möjligheter till undervisning i sina modersmål skulle förbättras. En          

utredningsgrupp tillsattes den 14 februari 2017 med Jarmo Lainio som särskild utredare            

(SOU 2017:91). I utredningen framkommer det att de nationella minoriteterna har svårt att             
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utveckla sina språk då det saknas lärare som kan undervisa i språken samt läromedel som kan                

underlätta för lärare. Det är även brist på skolor som kan ge tvåspråkig undervisning, vilket               

minoriteterna har rätt till. Ett förslag för att språken ska bli mer lättillgängliga i skolan är att                 

separera minoritetsspråken från modersmålsundervisningen, vilket är den kategori de tillhör          

idag. Istället ska nationella minoritetsspråk bli ett eget ämne i skolan som kan läsas utan               

några förkunskaper i språket. Andra förslag för att revitalisera språken är bland annat att              

minoritetsspråken ska kunna läsas på nybörjarnivå i gymnasieskolan, minoritetspolitiken ska          

effektiviseras och de rättigheter som minoritetsspråken omfattas av ska bli mer lättillgängliga            

för skolan och för vårdnadshavare till elever (SOU 2017:91, 23-31). 

 

1.2 Läroplanernas innehåll om de nationella minoriteterna 
De nationella minoriteterna och deras språk är i Läroplanen för gymnasieskolan 2011            

inkluderade i skolans värdegrund och gemensamma mål och riktlinjer för vad eleven ska ha              

kunskap om efter avslutad utbildning. Ett av dessa mål är att eleven ska ha kännedom om de                 

nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia (Skolverket 2011:10). I          

värdegrunden beskrivs skolans uppdrag som bland annat inkluderar en jämställd och           

demokratisk undervisning. Vidare är skolans uppdrag att ett internationellt perspektiv ska           

förmedlas samt att eleverna ska få kunskap om den kulturella mångfalden i Sverige             

(Skolverket 2011:6-7). På motsvarande sätt förmedlar vår tidigare läroplan Lpf 94, som är             

den läroplan som gällde från 1994 fram till 2011, att eleverna enligt grundföreskriften efter              

avslutad utbildning ska ha ”god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska, inklusive det               

samiska, och västerländska kulturarvet” (Utbildningsdepartementet 1994). Utifrån den        

reviderade versionen från år 2000, då de nationella minoriteterna blev officiella, ska eleverna             

efter utbildningen ha tillägnat sig kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk,            

religion och deras historia (SKOLFS 2000:147). I kursplanen för svenska som gäller för den              

reviderade versionen av Lpf 94 står det om ämnet under ”mål att sträva mot” att eleven: 

 

utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess           

uppbyggnad, ursprung och historia, samt utvecklar förståelse för varför människor skriver           

och talar olika, uppövar sin förmåga att förstå talad och skriven norska och danska och får                

kännedom om litteratur, språk och språksituation i hela Norden inklusive          

minoritetsspråken i Sverige (Skolverket 2000a) 
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I kursplanen för svas har den punkt som berör minoritetsspråken uteslutits och det står              

ingenting explicit om huruvida eleven ska få kännedom om minoritetsspråken. I de specifika             

målen för kursplanerna svenska A, B och C samt svas A och B går det inte heller att utläsa                   

explicit vilken kurs som ska behandla minoritetsspråken. Således finns det kursmål som            

tänkbart skulle kunna innefatta minoritetsspråken vilket är följande i svas B: ”ha kännedom             

om och kunna diskutera språkliga skillnader i olika grupper i samhället och ha viss kännedom               

om svenska språkets historiska utveckling och särart i förhållande till andra språk” samt             

följande kursmål för svenska B: ”kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga            

skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort.”            

(Skolverket 2000a, Skolverket 2000b)  

I de gällande kursplanerna för Gy11 är de nationella minoritetsspråken implicit en del av               

ämnets syfte i svenska men inte för svas. I ämnets syfte för svenska står det att eleven ska                  

utveckla:  

 

Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets            

ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. (Skolverket           

2011:161) 

 

Däremot presenteras minoritetsspråken i de specifika kursplanerna för svas 2 och 3, och i              

svas 2 ska eleverna lära sig följande: ”Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens,          

teckenspråkets och dialekternas ställning och status” (Skolverket 2011:190). Vidare i svas 3            

kan vi läsa i det centrala innehållet: ”Skillnader mellan majoritetssamhällets och           

minoriteternas språkbruk” (Skolverket 2011:196). I kurserna i svenska är minoritetsspråken          

inkluderade i viss mån då eleverna i svenska 2 ska få kännedom om: ”Språkförhållanden i               

Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.”          

(Skolverket 2011:169). Efter avslutad gymnasial utbildning ska alltså både elever i svenska            

och svas ha kännedom om de nationella minoritetsspråken i lika stor utsträckning som övriga              

centrala mål som presenteras och minoritetsspråken bör alltså få lika stor plats i             

undervisningen och i läromedel som det övriga centrala innehållet.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Att de nationella minoritetsspråken har varit en del av det centrala innehållet för svenska och               

svas på gymnasiet i cirka arton år betyder inte att alla lärare inom dessa ämnen väljer att                 

undervisa om dem (Skolverket 2011). Min hypotes är att minoritetsspråken utgör en väldigt             

liten del av undervisningen, om de ens får någon plats alls. Många gymnasieskolor väljer att               

använda sig av läromedel anpassade för olika ämnen och kurser som läraren utgår från i sin                

undervisning och som eleverna har tillgång till under kursens gång. Mitt syfte med uppsatsen              

är att undersöka om ett antal av dessa läromedel som är anpassade till ämnena svenska och                

svas presenterar de nationella minoritetsspråken och isåfall hur de skildras. I undersökningen            

kommer läromedel till den reviderade versionen av Lpf 94 vilken innefattar de nationella             

minoritetsspråken, samt läromedel till Gy11 att studeras. Lagen om de nationella           

minoriteterna trädde i kraft år 2010 och mitt syfte med att undersöka läromedel över tid är att                 

ta reda på om det går att urskilja någon typ av förändring efter det att lagen inrättades. Mina                  

frågeställningar för undersökningen lyder: 

1. Hur skildras de nationella minoritetsspråken i läromedel för ämnena svenska och           

svenska som andraspråk innan och efter 2010 och finns det någon skillnad? Går det              

att synliggöra några sociala strukturer i texten? Bidrar texten till att reproducera            

maktstrukturer i samhället? Isåfall hur syns detta i språket? 

2. Finns det någon skillnad mellan läromedel för svenska i förhållande till svenska som             

andraspråk? 

 

 

2 Tidigare forskning 
 
2.1 Läromedlets roll i skolan 
Läromedelsmarknaden idag består av en omfattande mängd undervisningsmaterial riktad till          

skolan och idag är det upp till den enskilda pedagogen att undersöka det material som               

används. Mellan åren 1938 och 1991 såg det inte ut på det här sättet, utan det skedde en                  

statlig granskning av alla läromedel som gavs ut innan de användes i skolan (Harrie 2009:10).               

Till en början var det krav på att läromedlet skulle återspegla kursplanernas innehåll samt att               

informationen skulle vara pålitlig och objektiv för att läromedlet skulle få användas i skolan.              
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Senare under åren 1983-1991 gavs enbart ett utlåtande av Statens institut för            

läromedelsgranskning (SIL) med information om hur väl läromedlet uppfyllde kraven.          

Läromedlet kunde inte längre underkännas, men pedagogerna fick i varje fall en överblick av              

hur representativt läromedlet var. Många av Sveriges partier var oeniga om huruvida            

läromedelsgranskningen gav positiva resultat och de som var mot granskningen menade att            

böckerna blev utslätade, att de enskilda förlagen var bättre på att granska sina läromedel samt               

att produktionstiden förlängdes. De som var för granskningen menade däremot att böckerna            

skulle bli mer objektiva och jämlika, att böckerna skulle uppfylla kraven för läroplanen och              

kursplanerna samt att faktainnehållet skulle vara korrekt (Harrie 2010:87). År 1991           

avvecklades SIL och sedan dess är det Skolverket samt Skolinspektionen som kan göra             

granskningar, dock har enbart ett fåtal undersökningar gjorts på utvalda ämnen (Harrie            

2009:13-14).  

Hur skolor väljer läromedel idag är givetvis varierande. Enligt en undersökning av             

Svensson (2011:297-298) är det få skolor som använder sig av specifika kriterier som             

läromedlet ska uppfylla vid val av läromedel. De lärare som deltagit i undersökningen menar              

att läromedlet bedöms när det har använts ett år i en klass. Läromedlet väljs ut om lärarna                 

upplever att det har ett bra upplägg där information kan väljas bort, kompletteras eller bytas               

ut mot andra informationskällor. Elevernas inflytande över vilka läromedel som ska användas            

är nästintill obefintlig. Studien visar även att det viktigaste kriteriet för ett läromedel är att               

fakta ska vara korrekta (Svensson 2011:298-299). I Skolverkets rapport (2006b:10-11) om           

läromedlens roll i skolan menar mer än hälften av lärarna att läroboken styr deras              

undervisning i hög grad och att läromedlet är ett bra hjälpmedel för att följa läroplanen och                

kursplanerna. Skolverket (2006b:25) skriver: 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att flera studier visar att läroböcker/ tryckta           

läromedel nu liksom tidigare är ett dominerande läromedel i skolan. De används            

fortfarande av lärare på ett antal områden i deras planerings- och undervisningsarbete,            

framför allt som källa till stoff att presentera i undervisningen. Läroboken, och särskilt             

”elevens bok”, tycks också ha en legitimerande funktion såtillvida att lärarna anser att             

följer man den, så följer man också läroplanen. 
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Undersökningen visar också att den enskilda läraren oftast har stort inflytande i val av              

läromedel och att majoriteten av lärarna gör en bedömning samt utvärdering av böckerna             

innan de används i klassrummet. Att eleverna får vara med och utvärdera eller välja              

läromedel är ytterst sällsynt (Skolverket 2006b:11). Enligt Englund (1999 i Skolverket           

2006b:26) har läromedlet en styrande ställning då det bland annat anses vara            

kunskapsgaranterat, gemensamhetsskapande samt att det underlättar undervisningen för både         

lärarna och eleverna. 

 

2.2 De officiella minoritetsspråken i läromedel 
Den tidigare forskning som har gjorts på de nationella minoritetsspråken inom läromedel            

pekar åt ett och samma håll. Forskaren och universitetslektorn Antti Ylikiiskilä har gjort ett              

antal undersökningar om hur de svenska nationella minoriteterna framställs i läromedel           

genom tiderna. I en studie av Ylikiiskilä (u.u.) undersöks skildringen av judar, romer och              

tornedalingar i 95 läromedel. Av dessa är det 59 läromedel i svenska och 36 i historia för                 

grundskolans senare år samt för gymnasiet, vilket motsvarar i stora drag det totala antalet              

läromedel som gavs ut för kurserna mellan 2001 och 2009. I det undersökta materialet är det                

tornedalingar och romer som är minst synliga och när de presenteras är det framförallt              

negativt. I studien framkommer att det enbart är två av de undersökta läromedlen som ger en                

någorlunda presentation av Sveriges alla fem nationella minoritetsspråk. Den bild som målas            

upp av judar i böckerna är mycket förenklad, de speglas antingen som förtryckta i samband               

med förföljelser eller som förtryckande fanatiker. Resultatet av undersökningen visar att           

minoriteternas förekomst i läromedel är extremt begränsad, och Ylikiiskilä menar att tillhör            

man en av de nationella minoriteterna i samhället så är man troligtvis inte positivt inställd till                

hur läromedlen väljer att skildra minoriteterna. Han menar även att flertalet läromedel            

innehåller faktafel och det är detta innehåll som kommer ligga till grund för vad eleverna lär                

sig, eftersom lärares kunskaper om de nationella minoriteterna är begränsade. Ylikiiskilä           

belyser emellertid att det har skett en progression från hans tidigare undersökningar från 2006              

och 2007, då fler läromedel utgivna efter 2005 behandlar både flerspråkighet och            

minoritetsspråken samt tar upp hur språksituationen ser ut idag (Ylikiiskilä u.u.). I en av              

Ylikiiskiläs tidigare studier undersöks bilden av finska och finländare i 8 läromedel för             

svenska på gymnasiet samt 13 läromedel för grundskolans senare år utgivna mellan år             
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2000-2006 (Ylikiiskilä 2006:155). Resultatet visar att i 8 läromedel är finska och Finland helt              

osynligt och i det återstående materialet varierar framställningen av minoriteterna. Ylikiiskilä           

menar dock att det framförallt är en stereotyp och traditionell bild av finländare och finska               

som skildras, bland annat att finländare är våldsamma, att de använder droger och alkohol, att               

de har låg utbildning samt att finska är ett svårt språk (Ylikiiskilä 2006:159-160). I slutsatsen               

understryks att det är valet av läromedel som bestämmer vilken syn på Finland och finländare               

som ges till eleverna och i de läromedel som har undersökts är det antingen en onyanserad                

bild eller ingen bild alls som eleverna får ta del av (Ylikiiskilä 2006:158-159).  

I en undersökning av Runblom (2006) studeras hur etniciteter framställs i 24 läromedel för               

samhällskunskap, historia och religionskunskap för grundskolans senare del samt         

gymnasieskolan. I studien analyseras framställningen av de nationella minoriteterna i Sverige           

och endast ett av de aktuella läromedlen presenterar samer och den samiska kulturen mer              

ingående. Utöver detta enstaka läromedel presenterar de övriga kortfattat och övergripande           

samerna. Romer, sverigefinnar eller tornedalingar förekommer inte alls i materialet. Judar           

presenteras i flertalet av böckerna framförallt i samband med förföljelser och folkmord med             

undantag av en bok som beskriver judarnas historia och kultur. I den avslutande diskussionen              

menar Runblom att böckerna inte når upp till de berörda kursplanerna för grundskolan men              

han understryker att han inte finner några förekomster av diskriminering, kränkning eller            

stereotypisering av etniciteter (Runblom 2006:46-47).  

I likhet med min studie har Forslund (2015) gjort en mindre undersökning av hur Sveriges                

nationella minoriteter skildras i läromedel riktade till årskurs 4-6 och om det har skett en               

förändring av läromedel för Lpo94 och Lgr11. Materialet består av 13 läromedel i ämnena              

svenska, historia och samhällskunskap. I analysen av läromedel för ämnet svenska finner            

Forslund (2015:18) att de nationella minoriteterna är obefintliga i äldre läromedel med            

undantag av samiskan. I läromedel för Lgr11 har samiskan fått en ännu större roll än tidigare                

och samiskan är den minoritet som får mest utrymme av de fem officiella minoriteterna.              

Analysen visar också att alla minoritetsspråk finns presenterade i läromedel för Lgr11, dock i              

minimal omfattning, samt att jiddisch och romani chib är de språk som är minst synliga. Det                

är tydligt att det råder en maktobalans mellan minoriteter och majoritetsbefolkningen i de             

undersökta läromedlen enligt Forslund och hon understryker att dessa skillnader mellan           

befolkningsgrupperna härstammar från långt tillbaka i historien, bland annat förtrycket av           

judar och romer. Att just samer har fått ta större plats i läromedel idag än de andra nationella                  
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minoriteterna är enligt Forslund ett resultat av Sveriges läroplanshistoria då eleverna tidigare            

skulle lära sig om samer i enlighet med Lpo94. Trots den maktstruktur som gör sig synlig i                 

undersökningen menar Forslund att läroböckerna ändå lever upp till kursmålen i svenska,            

eftersom kursmålen endast syftar till att eleverna ska veta vilka de nationella            

minoritetsspråken är. En förändring av kursmålen bör därför ske för att de nationella             

minoriteterna ska få mer plats och högre status i läromedel (Forslund 2015:18). I             

undersökningen framkommer att läromedel i samhällskunskap inte lever upp till kursmålen,           

då enbart samerna får en utförligare presentation. Detta leder till att en tydlig maktskillnad              

mellan minoritetsgrupperna blir synlig då samerna uppmärksammas mest, därefter         

tornedalingar och sverigefinnar och sist judar och romer som istället benämns som ”de andra”              

minoriteterna (Forslund 2015:22). I de läromedel som undersökts i ämnet historia finner            

Forslund (2015:26) att samer har fått en mindre plats i läromedel för Lgr11 än de som riktar                 

sig till Lpo 94, det har alltså skett en regression då samernas språk, historia och kultur enbart                 

presenteras i de äldre läromedlen.  

En annan tidigare kandidatuppsats av Racic & Zdrnja (2010) undersöker minoriteters            

förekomst och porträttering i tre läromedel för svas och tre för engelska i årskurs 7-9. Studien                

visar att ingen av de undersökta läromedlen når upp till Lgr11:s krav på att eleverna ska få                 

kunskap om de nationella minoritetsspråken då dessa har osynliggjorts helt eller porträtteras i             

sammanhang där de inte beskrivs som Sveriges officiella minoriteter. Till exempel så            

presenteras judar enbart i samband med andra världskriget och romerna nämns vid ett tillfälle              

då eleverna får läsa om ”en ung zigenarflicka” som skolkar från skolan, även här en mycket                

generaliserad bild av minoriteterna. Sverigefinnar, tornedalingar och samer nämns inte alls           

(Racic & Zdrnja 2010:28, 71). Resultatet av läromedelsanalysen visar att minoriteter i            

allmänhet stereotypiseras och att läromedelsförfattarna utgår från en eurocentrisk världssyn          

där en obalans mellan minoritet- och majoritetsbefolkningen i bland annat Sverige, USA och             

Storbritannien gör sig synlig (Racic & Zdrnja 2010:72). 

Det finns en större mängd tidigare forskning på hur andra etniska minoriteter i Sverige               

framställs i läromedel och även här är resultaten likartade. I en läromedelsanalys av sju              

läromedel för historia respektive sju för religion menar Kamali (2006:93-95) att alla dessa             

läromedel reproducerar ett redan existerande ”vi”och ett ”de andra” i sin framställning av             

minoriteter. De läromedel som undersökts är enbart riktade till majoritetssamhället och           

majoritetssvensken och präglas av en etnocentrisk bild av världen. Han menar att den bild              
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som läromedlen förmedlar till eleverna är onyanserad och att de krav på inkludering och              

gemenskap som skolan har försvåras genom att flertalet läromedel är med och förminskar och              

generaliserar minoriteter (Kamali 2006:95). En liknande studie om hur interkulturella          

perspektiv speglas i fyra historieböcker anpassade för gymnasiet, har gjorts av Nordgren            

(2011). Syftet med att undersöka det interkulturella perspektivet i historieläromedel var enligt            

Nordgren att interkulturell kunskap krävs för att förstå och acceptera det mångkulturella            

samhället. Byram (2001 i Nordgren 2011:139) menar att skolans uppdrag är att utveckla             

elevers förmåga att förstå mångfald och ge dem en nyanserad bild av olika värderingar,              

händelser och identitetsutveckling. Undersökningen visar att det interkulturella perspektivet         

är vagt och ensidigt, då kulturer utanför Europa knappt gör sig synliga och det är den                

europeiska nationalstaten som är framträdande och av intresse i det undersökta materialet            

(Nordgren 2011:151-152).  

Sammanfattningsvis pekar den tidigare forskningen i samma riktning. De flesta studier            

visar att minoriteterna är underrepresenterade i läromedel och när de framställs är det ofta en               

kortfattad och stereotypiserad bild som speglas. Forskningen visar att flertalet läromedel intar            

ett etnocentriskt perspektiv på världen och ofta placerar in etniska minoriteter i facket ”de              

andra”.  

  

 

3 Material 
  
3.1 Urval 
Mitt material består av 16 olika läromedel i bokformat som är anpassade till gymnasiet. I               

undersökningen ingår 8 läromedel, 3 för svenska och 5 för svas, publicerade efter 2010 och               

de är anpassade för Gy11. De resterande 8 är publicerade mellan år 2000-2010, vilket innebär               

att de är anpassade till den reviderade versionen av Lpf 94 som kom ut år 2000. Av dessa är                   

det 7 läromedel i svenska och 1 i svas.  

Min vision var att finna 6 läromedel för respektive ämne där hälften skulle rikta sig till                 

Gy11 och hälften till Lpf 94, men så blev inte fallet. Anledningen till att läromedlen är                

ojämnt fördelade är dels att jag har valt att undersöka författare som har gett ut flera böcker                 

för kurserna i svenska eller svas inom ramen för en serie, eftersom böckerna då ingår i ett                 
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läromedelspaket där möjligheten finns att enbart en av dessa läromedel behandlar           

minoritetsspråken. Dels beror det på att jag endast fått tag på ett läromedel i svas som är                 

anpassat till Lpf 94 och har därför valt att uppväga undersökningen av äldre läromedel genom               

att undersöka fler läromedel i svenska än svas. Detta görs för att få en mer korrekt bild av hur                   

skildringen av de nationella minoriteterna förändras eller består över tid. Att jag inte har fått               

tag på mer än ett svas-läromedel som gavs ut mellan 2000 och 2010 kan bero på att utbudet är                   

minimalt. Jag har sökt i ett flertal olika bibliotek samt varit i kontakt med fyra olika förlag där                  

det efterfrågade materialet inte existerar hos någon. 

Av de läromedel som är utgivna efter 2010 är det läromedel i svenskans kurs 2 som                 

undersöks då kursen berör minoritetsspråken och i svas är det läromedel i både svas 1 och                

svas 3 som undersöks då det är dessa kurser som ska behandla minoritetsspråken. I              

kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk för Lpf 94 är det ingen kurs som               

specifikt ska behandla minoritetsspråken. Jag har därför valt att undersöka läromedel i            

svenska A och B, då svenska C är en fördjupningskurs samt svas A och B, då en C- kurs inte                    

existerar. I min undersökning förekommer läromedel utgivna av ett flertal olika förlag, där             

antalet böcker från olika förlag är slumpmässigt. En del förlag återkommer i undersökningen,             

och att undersöka läromedel från samma förlag ser jag enbart som en fördel då resultatet ger                

en mer nyanserad bild av förlagen. De läromedel som används i undersökningen är             

slumpmässigt utvalda från Blåsenhusbibliotekets läromedelsarkiv och jag själv har ingen          

tidigare kunskap om de läromedel som används i undersökningen. De läromedel som            

kommer ligga till grund för min analys presenteras i Bilaga 1. 

 

4 Teori och metod 
 
4.1 Kvalitativ metod 
Undersökningen består främst av en kvalitativ metod vilket innebär att materialet kommer att             

närstuderas. Till skillnad från kvantitativa metoder ger den kvalitativa metoden en mer            

djupgående bild av materialet och jag kan i min undersökning få svar på frågorna hur och                

varför minoritetsspråken framställs på ett visst sätt i de läromedel som studeras (Lagerholm             

2013:31). Att använda en kvalitativ metod för min analys gör att mitt syfte med              

undersökningen lättare kan uppnås samt att svaren på mina frågeställningar blir mer ingående             
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och detaljerade. I min undersökning är det förekomsten och skildringen av finnar, samer,             

tornedalingar, judar och romer och deras språk som studeras och jämförs i de 16 läromedel               

som används för analysen. Det totala utrymmet för de fem minoriteterna anges procentuellt i              

förhållande till bokens antal numrerade sidor. Att presentera förekomsten av minoriteterna i            

procent gör att undersökningen också består av en kvantitativ analys och detta görs enbart för               

att ge en tydlig bild av hur stor eller liten del minoritetsspråken får i läromedlen.  

 

4.2 Kritisk diskursanalys 
Min analys av textmaterialet kommer bestå av en ideologikritisk diskursanalys. Definitionen           

av ideologikritik beskrivs av Nationalencyklopedin (NE) enligt följande: ”samlande namn på           

en rad mer eller mindre besläktade sätt att nagelfara olika ideologier”. En ideologikritisk             

diskursanalys innefattar både teori och metod och det finns ett flertal olika modeller för              

textanalys som går att kombinera för att få ett bredare perspektiv på undersökningen (Winther              

Jørgensen & Phillips 2010:10). Att använda en ideologikritisk metod innebär att man            

undersöker hur ett material förhåller sig till ideologier, attityder och maktförhållanden i            

samhället och hur materialet skapar så kallade ideologiska effekter (Winther Jørgensen &            

Phillips 2010:69). Detta innebär att jag kommer att studera hur de olika minoriteterna skildras              

i förhållande till majoritetsbefolkningen. Anledningen till att jag har valt att använda en             

ideologikritisk analys är för att min hypotes om ämnet är just kritisk och jag tror att jag kan                  

avslöja strukturer i texten som tyder på att minoriteterna och deras språk underordnas. Att              

bedriva en kritisk forskning innebär att jag tillämpar ett förändringsperspektiv där jag både             

vill synliggöra maktstrukturer i samhället samt peka på möjligheter att bryta den ordning som              

råder.  

I min undersökning studeras materialet diakront, då jag vill se om det finns någon               

förändring av läromedel över tid och isåfall vilka skillnader och likheter som går att urskilja               

från ett äldre och ett nyare material (Lagerholm 2013:95). I likhet med Winther Jørgensen &               

Phillips menar Lagerholm (2013:88) att modeller för den kritiska textanalysen endast är            

förslag på hur analysen kan gå till och det är viktigt att anpassa modellen till syftet med den                  

egna undersökningen. I min undersökning kommer jag att utgå från Norman Faircloughs            

tredimensionella modell för kritisk diskursanalys som presenteras i kommande avsnitt. I           

samspel med Faircloughs modell kommer Lagerholms (2010:89) förslag på tre centrala           
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frågeställningar inom den ideologikritiska analysen fungera som utgångspunkt i min          

textanalys. De tre frågorna är: 

 

1. Vilka underliggande sociala strukturer går att synliggöra i texten? 

2. Kan texten bidra till att upprätthålla eller kanske rent av skapa en viss struktur, till                

exempel en maktstruktur eller ett mönster för sociala relationer? 

3. Hur syns detta i språket? 

 

Dessa frågor kommer också ligga till grund för de huvudfrågeställningar som kommer            

att besvaras i undersökningen. 

 

4.3 Norman Faircloughs tredimensionella modell  
Den metod för textanalys som jag kommer använda är baserad på Norman Faircloughs             

tredimensionella modell för kritisk diskursanalys som presenteras av Winther Jørgensen och           

Phillips (2010). Faircloughs modell består av en analys där text samspelar med en diskursiv              

praktik och en social praktik. Winther Jørgensen och Phillips (2010:74) beskriver dessa tre             

enligt följande: 

 

[M]an ska se på 1) textens egenskaper (text); 2) de produktions- och            

konsumtionsprocesser som är förbundna med texten (diskursiv praktik); 3) den bredare           

sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av (social praktik).  

 

Att enbart analysera en text genom att närstudera denna ger inte någon fördjupad bild av hur                

texten och samhället samverkar enligt Fairclough (1992a i Winther Jørgensen & Phillips            

2010:71-72). Han menar att den diskursiva praktiken måste analyseras i ett större socialt             

sammanhang för att få en djupare förståelse av hur maktstrukturer produceras och            

reproduceras. Modellen fungerar som redskap för att utläsa vilka diskurser som existerar i             

texten, vilka diskurser författaren använder och vilka jag som konsument samt tolkare av             

texten använder. Begreppet diskurs definierar Winther Jørgensen och Phillips (2010:136)          

som ”ett bestämt sätt att tolka världen (eller delar av världen)” och det är denna definition                

som jag använder mig av i min undersökning. Faircloughs teori bygger på att texter ingår i en                 

kedja, vilket innebär att texter bygger på de diskurser som etablerats genom tidigare texter. I               
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mitt fall skulle detta innebära att nyare läromedel bygger på de diskurser som går att utläsa i                 

de äldre läromedlen, vilket Fairclough kallar intertextualitet (Winther Jørgensen & Phillips           

2010:13). Centralt i Faircloughs teori är huruvida texter förändrar den sociala och kulturella             

praktiken eller reproducerar den, vilket även kommer vara huvudfokus i min undersökning.  

För att lättare förstå hur modellen kan användas i praktiken har Winther Jørgensen &               

Phillips (2010: 85-92) presenterat ett exempel på hur analysen går till. Först och främst ska               

texten placeras in i en diskursiv praktik där produktion och konsumtion står i centrum. Enligt               

Winther Jørgensen och Phillips (2010:137) används diskurs som ett analytiskt begrepp för att             

undersöka specifika sätt att tolka världen och i analysen måste en avgränsning av diskurser              

och diskursordningar ske i förhållande till syftet med undersökningen. För att avgränsa sig             

kan den diskurs som förekommer i den tidigare forskningen användas som utgångspunkt för             

studiet av reproduktion och förändring av diskurser (Winther Jørgensen & Phillip 2010:137).            

Den bild av världen som den tidigare forskningen visar ifråga om de nationella minoriteternas              

representation i skolan och i läromedel visar att dessa är underordnade, stereotypiserade,            

diskriminerade och osynliggjorda. I min undersökningen kommer denna framställning av          

nationella minoriteter undersökas.  

Utöver den diskursiva praktiken undersöks egenskaper i texten som förmedlar värderingar.            

Det analytiska verktyg som jag kommer använda mig av är modalitet som kan användas för               

att utläsa maktstrukturer i texten enligt Fairclough (1992a i Winther Jørgensen & Phillip             

2010:87.88). Modalitet kan utläsas i texten genom att granska hur de författare som ingår i               

min undersökning inkluderar eller exluderar minoriteter i texten samt om dessa författare            

beskriver en tolkning av en händelse som rena fakta genom att till exempel skriva ”den är”                

eller ger en mer nyanserad bild och skriver ”vi anser”. Dessa representerar två olika typer av                

modalitet dels sanning som innebär att författaren lägger fram ”rena fakta”, dels tillåtelse då              

författaren ger läsaren möjlighet att reflektera över påståendet. Att framställa sin text som             

rena fakta ger auktoritet till författaren och därmed blir läromedlet en form av objektiv              

sanning för läsaren då hen inte får möjlighet att själv bilda sig en uppfattning av innehållet.                

För att bilden av minoriteterna ska bli så nyanserad som möjligt är därför tillåtelse den               

modalitet som i största möjliga mån bör användas. Slutligen är det den sociala praktiken              

tillsammans med text- och diskursanalysen som ligger till grund för undersökningens           

slutsatser.  
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4.4 Metoddiskussion  
Att undersöka diskurser är enligt Winther Jørgensen och Phillips (2010:28) en svår uppgift             

för en forskare. Dels är de diskurser man väljer att undersöka just de diskurser som intresserar                

forskaren, dels besitter forskaren själv en viss kultur, tidigare erfarenheter och bär på             

värderingar och ett syfte med sin undersökning, vilket kan göra det svårt att förhålla sig               

objektivt till det material som undersöks. Detta problem, som Winther Jørgensen och Phillips             

(2010:29) kallar ”reflexivitetsproblematiken”, är oundvikligt då man intar ett         

socialkonstruktionistiskt perspektiv på sin forskning. Med detta vill jag understryka att jag är             

medveten om att mina personliga åsikter och värderingar skulle kunna ha möjlighet att             

påverka resultatet av undersökningen. Dock menar Winther Jørgensen och Phillips          

(2010:69-70) att den som bedriver kritisk forskning utefter Faircloughs tredimensionella          

modell inte behöver utge sig för att vara helt objektiv, eftersom målet med denna typ av                

forskning är att uppnå en form av social förändring där man vill att maktstrukturer ska               

utjämnas. Faircloughs modell innehåller även åtskilliga luckor där egen tolkning av           

materialet krävs och jag är medveten om att detta leder till att resultatet kan komma att                

påverkas beroende på vem som utför undersökningen. För att forskningen ska ha en hög grad               

av validitet är det viktigt att resultaten presenteras så genomskinligt som möjligt, så att den               

som läser förstår hur jag har tolkat texten. Detta kan göras genom att presentera delar av                

materialet, i mitt fall textutdrag från läroböckerna, där läsaren själv får bilda sig en              

uppfattning (Winther Jørgensen & Phillips 2010:123). I min roll som forskare vill jag både              

belysa och ifrågasätta minoriteternas status samtidigt som jag kommer att presentera           

resultatet utförligt, sakligt och nyanserat och samtidigt citera samt referera till de textutdrag             

som kommer ligga till grund för analysen.  

Faircloughs modell har också fått kritik för att han föreslår att en sociologisk teori               

och/eller en kulturteori ska användas vid analys av den sociala praktiken, dock ger han inga               

förslag på vilken specifik teori som bör användas (Winther Jørgensen & Phillips 2010:90-92).             

En teori som Fairclough hänvisar till är Gramscis teori om kulturell hegemoni (i NE förklarat               

som ”den makt över människo- och samhällssynen som en ledande klass utövar vid sidan av               

sin ekonomiska och politiska dominans”) och han menar att ”diskursordningen kan ses som             

en domän för potentiell kulturell hegemoni, där de dominerande grupperna kämpar om att             

hävda och bevara bestämda strukturer i och mellan dem” (Fairclough 1995:56 i Winther             
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Jørgensen & Phillips 2010:78). Detta anser jag vara den teori som närmast sammanfaller med              

min studie och det är den jag ansluter mig till i min undersökning.  

En annan faktor som påverkar reliabiliteten i min undersökning är omfånget. Att analysera              

fler än 16 läromedel skulle ge en mer omfattande och sanningsenlig bild av verkligheten.              

Dock är utbudet av svas-läromedel begränsat och de läromedel som jag har valt att analysera               

ger tillsammans med den tidigare forskningen en inblick i hur det kan se ut i läromedel både                 

förr och idag.  

 

 

5 Resultat och analys 
I resultatet presenteras först de läromedel som gavs ut efter 2010 och är anpassade till den                

gällande läroplanen Gy11 och därefter de läromedel som är anpassade till Lpf 94. Först              

presenteras läromedel för svas och därefter läromedel för svenska. Redovisningen börjar med            

en sammanfattning av de delar som berör de nationella minoritetsspråken som läromedlet tar             

upp om dessa förekommer i läromedlet, därefter presenteras textanalysen. Slutligen          

presenteras en jämförelse mellan de läromedel som riktar sig till Lpf 94 kontra Gy11 samt om                

det finns en skillnad mellan svenska och svas. En tabell över minoritetsspråkens utrymme i              

läromedlen visas i Bilaga 2.  

 

5.1 Läromedel för Gy11 - Svenska som andraspråk 
Sätt full fart är ett läromedel i svas kurs 1-3 och gavs ut av Gleerup 2013. Här presenteras en                   

intervju med Anna Maria Waara som är en ung same. Hon syns på ett fotografi där hon står i                   

skogen och bär samernas flagga på mössan (egen notering). Hon svarar på frågor om attityder               

till språket, om språket är hotat och om hon har haft problem med identiteten. Samiska och                

finska sägs tillhöra den finsk-ugriska familjen och i anslutning till texten finns en bild på en                

världskarta där alla språkfamiljer är representerade, men ingenting annat nämns om språken.            

Meänkieli, jiddisch och romani chib nämns inte alls och sammanlagt får minoriteterna och             

minoritetsspråken ca 1,5 sida vilket utgör 0,50 % av bokens totala 298 sidor.  

I Kontext Svenska som andraspråk 1 som är ett läromedel i svas 1 och gavs ut av                  

Studentlitteratur 2012 förekommer inte minoriteterna eller minoritetsspråken på de 311          

sidorna. Fortsättningsboken Kontext Svenska som andraspråk 2-3 kom ut 2014 och består av             
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376 sidor. I kapitlet ”Sveriges olika språk” (s. 231-263) får alla minoritetsspråk en egen              

presentation där antal talare och språktypologi nämns kort. Samiska får en något längre             

presentation där det nämns att snö påverkar denna kultur mycket samt att släktskap har en               

viktigt funktion i form av arv och plikter. Text- och diskussionsfrågor förekommer i             

anslutning till presentationen av minoritetsspråken. Mikael Niemi från Tornedalen         

presenteras som en viktig författare att sprida kunskap om språk och kultur, samt hans bok               

Populärmusik från Vittula. Det nämns att i Tornedalen talas samiska, finska och meänkieli             

och därefter kommer ett längre utdrag från Populärmusik från Vittula med tillhörande            

diskussionsfrågor. En längre artikel Under all romani döljer sig sanskrit av Per Westergård             

från Språktidningen presenteras också med diskussionsfrågor till texten. I boken finns förslag            

på ett projekt där eleverna ska välja en författare som skriver om en minoritetsgrupp,              

förslagen som presenteras är: ”Meänkieli - Mikael Niemi, Romani - Katarina Taikon, Bagir             

Kwiek, Samiska - Ann- Hélen Laestadius, Finska - Susanna Alakoski” (s. 245). Därefter             

presenteras ytterligare ett projekt där eleverna ombeds att på språkrådets hemsida söka mer             

information om minoritetsspråken, deras uppbyggnad och hur man stödjer språken. I slutet av             

kapitlet får eleverna göra en utvärdering bland annat av vad de har lärt sig om               

minoritetsspråk. I ett annat kapitel om hur man skriver ett PM får eleverna välja mellan att                

skriva om minoritetsspråk eller om hur man lär sig ett språk. De presenterade texterna om               

minoritetsspråk är artikeln Den åsidosatta finskan från Göteborgs-Posten vilket är en artikel            

om finskans rättigheter i samhället och i skolan som författaren upplever är åsidosatta av              

Göteborgs kommun. Den andra texten kommer från språkrådets hemsida och är skriven av             

Ann-Hélen Laestadius. Det är ett reportage om en tornedaling som anser att            

förvaltningsområdet för meänkieli borde ha utökats i och med att den nya lagen om nationella               

minoriteter leder till att meänkieli växer. I ett tredje kapitel presenteras Susanna Alakoskis             

författarskap och i ett utdrag av Oktober i Fattigsverige får läsaren ta del av hennes               

dagboksanteckningar där hon ger sin syn på samhället. Med författarpresentationerna          

inräknade får de officiella minoriteterna och minoritetsspråken 23 sidor. Totalt blir det 3,35             

% av det gemensamma antalet sidor för läromedelspaketet.  

Läromedlet Svenska som andraspråk 1 består av 244 sidor, gavs ut av NA förlag 2014 och                 

är anpassat till svas 1. Minoriteterna och deras språk presenteras en gång i boken där de                

skriver att dessa är Sveriges nationella minoriteter, att de har rättigheter att tala sitt språk i                

kontakt med myndigheter samt möjlighet att ställa vissa krav på skola och äldreomsorg.             
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Uppföljaren Svenska som andraspråk 2 & 3 gavs ut 2015 och består av 453 sidor. Här                

presenteras vilka de fem minoriteterna är samt vad språklagen säger om           

minoritetsspråken.Utöver detta får vi inte veta speciellt mycket om minoritetsspråken, dock           

finns två uppgifter till texten som handlar om att eleverna ska söka information om              

minoritetsspråken och presentera för varandra. I ett kapitel om språk och makt diskuteras att              

samiska och meänkieli tidigare förbjöds och diskriminerades samt att romer och judar har             

blivit utsatta för övergrepp, diskriminering och fördomar. Det finns också en debattuppgift i             

boken där eleverna ska beskriva minoritetsspråkens chans att överleva. Sammanlagt          

presenteras minoritetsspråken på knappt 1 sida. Av läromedelspaketets 697 sidor får           

minoritetsspråken ca 1,5 sida vilket innebär 0,22 %.  

 

5.2 Läromedel för Gy11 - Svenska  
Det första läromedlet i svenska heter Handbok i svenska språket och gavs ut av förlaget Liber                

år 2012. Boken består av 362 sidor och är anpassad för alla tre kurser inom svenska på                 

gymnasiet. I kapitlet ”Språk i Norden” (s. 288-307) presenteras finskans språktypologi och            

finskans status i Sverige presenteras. Meänkieli nämns kort som en varietet av finska och att               

det tidigare hette tornedalsfinska. Vi får inte veta något om Finlands kultur eller historia utan               

istället läggs störst fokus på svenskarnas status i Finland. Svenska beskrivs som det officiella              

språket tillsammans med finskan och författarna skriver att svenskan har goda språkliga            

villkor i Finland med bland annat egna skolor och massmedier. Samiskan presenteras under             

en egen rubrik där fakta ges om språksläktskap, antal talare samt språkets struktur. Det              

beskrivs att den samiska kulturen har en svag ställning i landet och att samer tidigare blivit                

utsatta för tvångsarbete och hot. Samiska benämns som ett officiellt minoritetsspråk med            

rättigheter att användas i kontakt med myndigheter. Under rubriken ”Invandrarspråk och           

minoritetsspråk i Sverige” (s. 306) nämns att finska, tornedalsfinska, samiska, jiddisch och            

romani chib är officiella minoritetsspråk där jiddisch och romani chib beskrivs kort med var              

sin mening. Här nämns att finländare utgör den största invandrargruppen i Sverige och             

begreppet minoritetsspråk beskrivs. Med detta inräknat utgör minoritetsspråken cirka 3,5          

sidor i boken vilket motsvarar ca 0,97 % av innehållet. 

Det andra läromedlet Svenska impulser 2 gavs ut 2012 av Sanoma utbildning. Boken är               

anpassad till svenska 2 och består av 488 sidor. Ett kapitel i boken heter ”Språksituationen i                
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Sverige och i övriga Norden” (s. 404-415). Här visas en bild på en ung pojke och en äldre                  

dam som tänder var sitt ljus med bildtexten ”Romernas nationaldag (8 april) firas i Malmö där                

ca 8000 romer bor”. Under rubriken ”Sverige - ett land med många språk” (s. 404) nämns de                 

fem minoritetsspråken och att Sveriges språklag från 2009 innebar att minoritetsspråkens           

status höjdes och att alla fick rätten att använda sitt modersmål. Av det som nämns om                

Finland får svenskarnas roll i Finland störst plats. Det nämns att svenska är ett av Finlands                

officiella språk och att svenska är ett obligatoriskt skolämne i Finland. Läsaren får även veta               

att finska, meänkieli och samiska har vissa förvaltningsområden där språken kan användas i             

både förskola och i kontakt med myndigheter samt att alla talare eller barn med föräldrar som                

talar minoritetsspråken har rätt till undervisning i språket i skolan. De nämner språklagen och              

att lagen vill skydda språken, men att många minoritetsspråkstalare upplever att språken är             

hotade. Ett citat från sametingets hemsida är publicerat där situationen för samiska beskrivs             

som hotad och att en språkbytesprocess från samiska till svenska håller på att ske men att det                 

finns möjligheter för samiskan att bevaras och utvecklas. Till texten finns diskussionsfrågor            

som handlar om samiskan, till exempel vad det är som hotar samiskan och hur man kan                

skydda och främja språk som är hotade. Detta är allt som nämns om de fem språken och                 

tillsammans med bilden utgör de cirka 3,5 sidor av 488, vilket motsvarar 0,71 % av bokens                

innehåll.  

Det tredje läromedlet för svenska som har analyserats är Svenska timmar: Språket som              

gavs ut 2011 av Gleerups förlag. Läromedlet riktar sig till alla tre kurser i svenska och består                 

av 384 sidor. I bokens kapitel ”Språk i Norden” (s. 252-282) presenteras alla fem              

minoritetsspråk. Först ges korta fakta om nordiska språk där finska och samiska nämns som              

två svåra språk att lära sig för svenskar, sedan presenteras finskan. Språktypologin,            

språksläktskap och finska lånord beskrivs kortfattat och en dikt av Pentti Saarikoski på finska              

och översatt till svenska presenteras. Liksom i ovanstående läromedel är det svenskans status             

som officiellt språk i Finland som får störst utrymme och det presenteras med en historisk               

förklaring av att Finland tillhörde Sverige från år 1300-1809. Vi får se en karta på landet                

Finland där tvåspråkiga områden är markerade samt en övning där eleven ska lära sig att               

räkna till tjugotvå på finska. Samiskan presenteras under rubriken ”Svenska minoritetsspråk”           

(s. 277). Information om språktypologi ges och nordsamiska nämns som det mest talade             

samiska språket som är skyddat av lagen. I anslutning till texten finns en bild på en man i                  

samisk folkdräkt med texten ”Nils-Aslak Valkeapää är den mest kända samiska författaren.            
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För diktsamlingen ‘Solen, min far’ (på samiska Beaivi, Àhcázan) fick han Nordiska rådets             

stora pris.” (s. 278). Meänkieli presenteras under rubriken ”Mienkäli” (sic!) och här får vi              

läsa om språkets historiska uppkomst, antal talare samt framtidsutsikter för utveckling av            

skriftspråket. Romani chib presenteras som ett språk utan nation och vi får veta hur många               

som talar romani i Sverige. Om jiddisch skriver författarna att det är ett litet språk i Sverige                 

och vi får veta kort om språksläktskap. Totalt presenteras minoritetsspråken på 6 sidor vilket              

innebär 1,56 % av läromedlet.  

 

5.3 Läromedel för Lpf 94 - Svenska som andraspråk 
Det läromedel som undersökts för svas är Språkporten utgiven 2006 av Studentlitteratur.            

Läromedlet består av 334 sidor och på en halv sida i boken (ca 0,15 %) nämns att finska,                  

samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch är nationella minoritetsspråk i Sverige.           

Författarna skriver att dessa språk inte är dialekter och att de har funnits länge i Sverige, samt                 

att de kan användas i kontakt med myndigheter och att elever kan få undervisning på språken. 

 

5.4 Läromedel för Lpf 94 - Svenska 
Den första boken för Lpf 94 är Kom igen! utgiven 2003 av Bonnier Utbildning som är ett                 

basläromedel för svenska på gymnasieskolan. Av bokens 192 sidor är det en text som handlar               

om rally där vi får läsa om finländaren Tommi Mäkinens rallykarriär. Det nämns inte något               

om minoriteterna eller minoritetsspråken, vilka alltså utgör 0 % av bokens innehåll. I Känslan              

för ord Svenska 1 anpassad för svenska A utgiven av Gleerups år 2006 står inte heller                

någonting om minoriteterna eller minoritetsspråken på de totala 304 sidorna. I den            

uppföljande boken Känslan för ord Svenska B utgiven år 2007 nämns samiskan en gång på               

bokens 444 sidor, där det står att sydsamiska och lulesamiska försvinner i Sverige just nu. Av                

läromedelspaketets totala sidor på 748 får de officiella minoritetsspråken utgöra ca 0,03 % av              

innehållet.  

I Bra svenska A för kursen svenska A utgiven 2004 av Gleerup presenteras en text om                 

Tornedalen ur Näsblod under högmässan av Mikael Niemi. I anslutning till texten visas en              

bild av Sverigekartan där cirka en tiondel av kartan är rödmarkerad i anslutning till              

finlandsgränsen. Texten följs av diskussionsfrågor där eleverna ombeds att beskriva sin bild            

av Tornedalen. Mikael Niemi presenteras kort som författare till texten samt till            
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Populärmusik från Vittula och det nämns att hans pappa är tornedaling och hans mamma är               

same. I övrigt nämns inte minoriteterna eller minoritetsspråken i läromedlet. I det uppföljande             

läromedlet Bra svenska B utgivningsår 2005 nämns alla minoritetsspråk under rubriken           

”Majoritetsspråk och minoritetsspråk” (s. 229). Om finska, samiska och meänkieli står att            

dessa är språk som har talats länge. Läromedelspaketet består av 469 sidor varav de nationella               

minoriteterna eller deras språk avgränsas till 3,5 sidor vilket utgör 0,75 %.  

Källan: svenska för gymnasieskolan, kurs A och B riktar sig till svenskans A- och B-kurs                

och andra upplagan kom ut år 2003 på Bonniers. Boken består av 383 sidor och har ett avsnitt                  

som handlar om samiska och ett om finska. Tornedalingar nämns i avsnittet om samer men de                

övriga minoriteterna syns inte till i boken. Avsnittet om samiska börjar med kunskapsmålet i              

Lpf 94 som innefattar samiskan, men det är inte den uppdaterade versionen från 2000 som               

presenteras trots att läromedlet är en uppdatering från 1997. En teori om hur samiska kom till                

presenteras och att finskan härstammar från samiska. Ett utdrag från en text från 1910              

beskriver att samer är urfolk och en annan text från 1992 förstärker detta. Samerna får en                

utförlig beskrivning på 10 sidor där deras kultur, språk, litteratur, historia och situation idag              

problematiseras och diskuteras. I avsnittet om finska får vi veta att finska är det största               

minoritetsspråket.Vi får läsa om finskans historia och dess framväxt samt om finskans            

språktypologi och om Finlands historia, svenskans ställning i Finland, skillnad mellan finnar            

och finlandssvenskar samt finskans roll och ställning i Sverige. Till avsnittet om Finland             

finns uppgifter där eleverna ska ta reda på hur många finlandssvenskar det finns i olika               

kommuner eller söka upp finlandssvenska eller finska författare och presentera delar av deras             

verk. Finskan presenteras på 5 sidor och tillsammans med samiskan på 10 sidor utgör              

minoriteterna 3,92 % av bokens innehåll.  

Till sist undersöks Nya svenska språket utgiven av Studentlitteratur år 2006 som är              

anpassat för både svenska A och B. I kapitlet ”Människan och språket” (s. 199-209)              

presenteras under rubriken ”Finska” att svenska är officiellt språk i Finland och var det talas               

mest samt lite om finskans språktypologi. Under rubriken ”Minoritetsspråk” står det att            

många talare av minoritetsspråk har förföljts och i Sverige skulle alla samer försvenskas i              

slutet på 1800-talet. Det var förbjudet att tala samiska eller finska i skolan och på rasterna.                

Författarna skriver att Sverige har sju officiella språk. Dessa sju språk är enligt författarna              

”svenskan, teckenspråket, finska, samiska, tornedalsfinska (meänkieli), jiddisch och romani         

(zigenarspråk)”. I en bifogad artikel om rinkebysvenska nämns att rinkebysvenskan har lånat            
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ord från romani. Samiska beskrivs kort som ett språk med många dialekter och några samiska               

ord presenteras. Minoritetsspråken utgör ca 2 sidor av totalt 351 vilket innebär 0,57 % av               

innehållet.  

 

5.5 Textanalys Gy11  
I Sätt full fart presenteras endast att finska och samiska tillhör den finsk-ugriska familjen samt               

en intervju med en same, övriga minoriteter syns inte till. Vi får inte veta om det är författarna                  

som har genomfört intervjun men i svaren får läsaren inblick i hur en same resonerar kring                

språket och dess ställning och framtid. Den modalitet som går att utläsa i intervjun är tillåtelse                

och läsaren får möjlighet att reflektera över texten, till exempel på frågan om samiskan är ett                

hotat språk svarar Anna Maria Waara: ”Det beror lite på hur man menar. Samiskan har många                

dialekter och skillnaderna kan vara så stora att det nästan är som olika språk. Den största                

dialekten nordsamiskan, är inte direkt hotad. Men för sydsamiskan ser det mörkare ut.” (s.              

173). I övrigt har minoriteterna osynliggjorts. 

I Kontext Svenska som andraspråk 2-3 skildras alla minoriteter och det presenteras kort              

hur många talare det finns av respektive språk. Här använder författarna sig av sanning som               

modalitet. De skriver bland annat om finska: ”Idag är det ca 300 000 personer som använder                

finska och det är Sveriges största minoritetsspråk.” (s. 238), och om jiddisch skriver de: ”Det               

används både som tal- och skriftspråk, men någon modersmålsundervisning förekommer inte           

eftersom språket främst talas av äldre personer.” (s. 238). Författaren Mikael Niemis utdrag             

från Populärmusik från Vittula presenteras i samband med Tornedalen och i utdraget får             

läsaren ta del av ett skildrat utanförskap som en tornedaling kan ha känt under 60-70-talet.               

Detta ger läsaren möjlighet att reflektera kring tornedalingar ur olika synvinklar. Författarna            

presenterar diskussionsfrågor i anslutning till texten, till exempel: ”Författaren visar en känsla            

av utanförskap. Hur?, Vilken betydelse kan avstånd och språk ha haft för Niemis känsla av               

utanförskap? Rita en karta av världen. Jämför den sedan med en kompis. Hur ser era olika                

världar ut? Vilka slutsatser kan du dra?”. Den modalitet som författarna använder sig av i den                

här delen av texten är främst tillåtelse. Genom frågorna till texten ger författarna läsaren              

chans att fördjupa sig i minoriteten och deras historia. I den sistnämnda diskussionsfrågan vill              

författarna även att läsaren ska reflektera kring vilket perspektiv på världen som olika läsare              

har och varför det ser ut så. I texten Under all romani döljer sig sanskrit får läsaren ta del av                    

27 



 

en svensk roms historia om sitt språk, samt om språkrådets arbete med att utveckla romani i                

Sverige och likaså här är modaliteten i texten tillåtelse. Läsaren får en inblick i den romska                

kulturen, deras språk, deras historia samt deras ställning idag och bilden som ges är              

nyanserad och mångsidig. I artikeln Den åsidosatta finskan som presenteras i läromedlet är             

det återigen tillåtelse som är den modalitet som används. Här får läsaren chans att reflektera               

över finskan som minoritet och dess ställning i Sverige idag. Dessutom får läsaren veta vilka               

rättigheter som gäller för finskan samt vad Europakonventionen säger. I artikeln skrivs bland             

annat: ”Trots att Göteborgs kommun årligen får flera miljoner kronor av staten för att kunna               

satsa på i huvudsak finsk språkrevitalisering klarar kommunen inte att leva upp till sina              

skyldigheter. Istället för att - som lagen säger - jämställa modersmålsundervisningen med            

övriga skolämnen behandlas hemspråk som en fritidssysselsättning.” (s. 320). I en annan            

artikel i läromedlet som heter Bra men inte tillräckligt får läsaren veta mer om meänkieli från                

en ung tornedalings perspektiv där språket, identitetsbygge, historia, kultur, språkets ställning           

i Sverige och språkets framtidsmöjligheter presenteras. Finska, meänkieli och romani chib får            

genomgående en nyanserad bild i läromedlet där läsaren får ta del av flera olika perspektiv               

både från minoriteterna själva och representanter från språktidningen och språkrådet. I de            

röster som gör sig synliga är det genomgående tillåtelse som är den rådande modaliteten.              

Författarna presenterar även ett antal diskussionsfrågor som problematiserar texterna samt ett           

antal projekt där läsaren ombeds att fördjupa sina kunskaper om de nationella minoriteterna.             

De minoriteter som syns minst är samer och judar som endast presenteras kort utan att läsaren                

får ta del av deras historia, kultur, språkliga situation i Sverige idag eller språkens              

framtidsmöjligheter.  

I Svenska som andraspråk 2 & 3 använder författarna genomgående sanning som             

modalitet. Alla minoriteterna nämns i samband med att språklagen och          

minoritetsspråkskonventionen presenteras. Författarna ger ingen presentation av respektive        

minoritet och deras språk utan läsaren får endast ta del av vad lagen säger. Bilden som ges är                  

ensidig och opersonlig, författarna skriver bland annat: ”Språklagen preciserar de rättigheter           

som de nationella minoriteterna och minoritetsspråken har. I denna lag står det att             

myndigheterna i Sverige ska informera minoritetsgrupperna om deras rättigheter.” (s. 43).           

Det som nämns om de nationella minoriteterna i övrigt är att samer, tornedalingar, judar och               

romer har utsatts för övergrepp, förtryck och diskriminering. Det är en ensidig bild som              

presenteras och läsaren får inte ta del av någon ytterligare information och får inte heller               
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möjlighet att bilda sig en egen uppfattning av de nationella minoriteterna. I anslutning till den               

minimala del i boken som utgörs av minoritetsspråken presenteras teckenspråket på 6 sidor.  

I Handbok i svenska språket ges en bild av Finland där stort fokus ligger på Sverige och                   

svenskarnas roll i Finland. Det beskrivs att svenskarna har en god ställning i Finland samt               

goda språkliga villkor på grund av historiska skäl. Texten består till största del av fakta om                

språktypologi där inga maktstrukturer går att utläsa. Meänkieli nämns kort i texten om finska              

där författarna benämner talarna som ”tornedalsfinnar” (s. 304). Här kopplas tornedalingarna           

ihop med deras tidigare förtryck och den modalitet som författarna använder sig av är sanning               

då läsaren får texten presenterad som rena fakta. De skriver: ”’Tornedalsfinnarna’           

diskriminerades länge i de svenska skolorna och förbjöds t.o.m. att tala sitt eget språk på               

rasterna”. Om samiska står att den samiska kulturen och det samiska språket inte har någon               

stark ställning och även här presenteras texten som fakta då författarna skriver: ”Den samiska              

kulturen och det samiska språket har ingen stark ställning” (s. 305). Fokus i texten ligger på                

samernas tidigare förtryck med hot och tvångsarbete och det nämns att ”Samerna saknar             

stödet från en väl utvecklad skriftspråkskultur” (s. 305). Allt innehåll återges som rena fakta              

och ger inte mottagaren någon chans att reflektera över det som står. Om romani chib står                

endast hur många talare som finns och om jiddisch står antal talare samt att jiddisch var det                 

språk som talades av judar i förskingringen. Till skillnad från de tre nationella minoriteterna              

meänkieli, romani chib och jiddisch har grönländskan fått en egen rubrik.  

I Svenska impulser 2 finns ingen utförligare presentation av minoritetsspråken. Författarna            

presenterar språklagen och att finska, meänkieli och samiska har vissa förvaltningsområden.           

Den modalitet som författaren använder vid sina påståenden är framförallt sanning, men            

läsaren får även ta del av Sametingets perspektiv på samiskan, då ett utdrag från sametingets               

hemsida presenteras. I utdraget får läsaren en inblick i hur samerna själva ser på sin språkliga                

situation och de skriver bland annat:”Intresset för språket växer i takt med ökad självkänsla              

och styrkt identitetsuppfattning hos samerna själva [...] Dagens samnordiska strävanden är           

gynnsamma. Ökad rörlighet och fler kontaktytor ger nya möjligheter för en vidgad            

språkanvändning” (s. 407). I utdraget är det tillåtelse som används som modalitet. Romani             

chib och jiddisch har blivit betydligt förminskade då det som nämns om romani chib endast är                

bilden med bildtexten om romernas nationaldag samt att det är ett minoritetsspråk. Ingenting             

om jiddisch nämns förutom att det är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.  
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I Svenska timmar: Språket presenteras varje minoritetsspråk med en egen rubrik. Liksom i              

Handbok för svenska språket ligger fokus på Sveriges status i Finland då Finland presenteras.              

Den modalitet som används är sanning och om finskan skriver författarna ”Både finskan och              

tornedalsfinskan (meänkieli) har lagskyddad ställning som minoritetsspråk i Sverige” (s.          

266). I förhållande till finskans tunna presentation skriver författarna om svenskarnas roll i             

Finland: ”Svenskans ställning är stark i Finland, starkare än finskans i Sverige. Det går att få                

svenskspråkig utbildning hela vägen från förskola till universitet” (s. 267). Avsnittet om            

samiska är mycket kort och här använder författarna både sanning och tillåtelse i sin              

framställning. De skriver bland annat att ”Skillnaden mellan de samiska dialekterna (man            

räknar med minst tio dialektområden) är så stora att vissa forskare föredrar att se dialekterna               

som skilda språk” (s. 278). Här tar författaren ingen egen ställning, utan framför vad vissa               

forskare anser. Om meänkieli får vi veta mer om både historia, kultur och språkets ställning.               

Författarna kopplar samman minoriteten med det förtryck som pågick i Sverige under            

1880-talet, men de ger även en nyanserad bild av meänkieli och svänger mellan att använda               

sanning och tillåtelse, men framförallt sanning. Det går att utläsa positiva attityder till             

meänkieli till exempel då författarna skriver: ”Denna försvenskning pågick till 1960-talet när            

svenska statens inställning till finskan blev mer positiv. Men då var det redan försent” (s.               

279). Texterna om romani chib och jiddisch är mycket korta och ger inte läsaren en               

nyanserad bild av minoriteterna utan texterna handlar framförallt om språktypologi. Här är            

sanning den modalitet som används och författarna skriver bland annat: ”Jiddisch är inget             

stort språk i Sverige. Det är bara cirka 4000 svenskar som förstår jiddisch och betydligt färre                

som pratar språket” (s. 280).  

 

5.6 Textanalys Lpf 94  
Flertalet läromedel i svenska och svas utgivna mellan 2000 och 2009 nämner            

minoritetsspråken endast kort eller inte alls och här använder författarna sanning som            

modalitet. I dessa läromedel har minoriteterna genom att ha osynliggjorts blivit förminskade            

och underordnade majoritetsbefolkningen då dessa får utgöra betydligt större del av           

böckernas innehåll istället. I Bra svenska A presenteras en kort text ur Mikael Niemis              

skildring av Tornedalen. Här ges en stereotyp bild av hur människor i Tornedalen är och vad                

de gör. Författaren försöker nyansera bilden genom att presentera ett antal frågor till texten,              
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men frågorna är snäva och ger ingen större möjlighet för läsaren att reflektera kring              

tornedalingar som minoritet eller deras språk. Frågorna lyder bland annat: ”Är det en positiv              

eller negativ bild du får av Tornedalen? Varför? Skulle du vilja bo där? Varför? Varför inte?”                

(s. 242).  

Källan: svenska för gymnasieskolan, kurs A och B är den enda bok där några av de                 

nationella minoriteterna presenteras mer ingående. Dock är det enbart samiskan och finskan            

som skildras samt kort om tornedalingar i anslutning till samer. Författaren använder både             

tillåtelse och sanning i sin framställning och läsaren får en nyanserad bild av minoriteternas              

historia, språk, kultur och litteratur. Samiskan presenteras ingående och samernas historia           

presenteras ur olika perspektiv, vi får ta del av både författarens tankar, vad olika forskare               

säger, en samiska författares tankar och en arkeolog som diskuterar samernas ursprung.            

Författaren problematiserar det mesta som skrivs genom att låta flera röster komma till tals,              

till exempel då antal samer presenteras skriver författaren: ”Officiellt brukar man räkna med             

följande antal: Sverige 17500, Norge 35000, Finland 4000 och Ryssland 2000. Från samiskt             

håll hävdar man att dessa siffror är alltför låga och räknar med bortåt dubbelt så höga tal som                  

dessa.” (s. 298). Författarna problematiserar även den stereotypa bilden av samer som            

renskötare och skriver: ”Samer brukar nästan alltid förknippas med renar. Men många samer             

har aldrig sysslat enbart med renskötsel [...] En minoritet av samerna i Sverige idag är               

beroende av renskötsel”. (s. 299). Det som står om tornedalingar i texten är då författaren               

beskriver den försvenskning som samerna och tornedalingarna fick utstå efter andra           

världskriget. Även finskan får en längre och nyanserad presentation, dock inte i samma             

utsträckning som samiskan. Om finska skrivs bland annat: ”Närmare 250 000 personer i vårt              

land har finskt medborgarskap eller är födda i Finland. Till detta kommer finsktalande             

grupper som lever i finsktalande trakter eller som inte utgör första generationens invandrare,             

men som ändå behållit finskan som modersmål. Det finska språket ska därför ha en              

särställning.” (s. 310).  

I Nya svenska språket omnämns alla fem minoriteter en gång, men det är endast finska                

och samiska som får en presentation. Om finskan och samiskan får vi endast ta del av deras                 

språktypologi samt antal talare, och författarna presenterar det som skrivs som sanning. 

 

31 



 

5.7 Jämförelse av läromedel 
Det går inte att utläsa någon skillnad mellan hur de olika minoriteterna skildras i de olika                

ämnena, det går inte heller att se någon större variation i omfång. Framställningen av              

minoriteterna varierar från bok till bok, men det är genomgående en kort presentation av vilka               

som är de nationella minoriteterna och det är en onyanserad och ensidig bild som ges. Den                

modalitet som förekommer mest är sanning.  

Det går emellertid att se en skillnad mellan böcker utgivna innan och efter 2010.               

Minoriteterna får mer plats i böcker utgivna efter 2010, då alla minoritetsspråk nämns i              

antingen det enskilda läromedlet eller i det undersökta läromedelspaketet, till skillnad från            

äldre läromedel där vissa eller alla minoriteter ibland osynliggjorts. Vanligt för de läromedel             

som gavs ut innan 2010 är att samer, tornedalingar och finländare får en framträdande roll               

medan romer och judar knappt nämns. Detta är något som till viss del lever kvar i de                 

läromedel som gavs ut efter 2010 där det är romani och jiddisch som får minst plats, med                 

undantag av Kontext: 2-3 / Svenska som andraspråk där romani får större plats än samerna.               

Det läromedel som ger en mer nyanserad bild av minoriteterna är framförallt Kontext: 2-3 /               

Svenska som andraspråk som är en av de senast utgivna läromedlen från 2014, där              

minoriteterna presenteras på 23 sidor och tornedalingar, finskar och romer får en utförlig             

presentation. I likhet med den utförliga och nyanserade presentation som ges i Kontext: 2-3 /               

Svenska som andraspråk presenterar även det äldre läromedlet Källan: svenska för           

gymnasieskolan, kurs A och B från 2003 samerna mycket utförligt och nyanserat på 10 sidor               

och finska på 5 sidor. Det går alltså inte att se någon större förändring i hur minoriteterna                 

skildras när de väl skildras mellan böcker utgivna innan och efter 2010. Den teori om               

intertextualitet som Norman Fairclough presenterar gör sig till viss del synlig i de läromedel              

som har undersökts med tanke på att minoriteterna även i det nyare materialet får väldigt lite                

utrymme och att samerna sammantaget är den mest framträdande minoriteten (Winther           

Jørgensen & Phillips 2010:13). 

 

 

6 Avslutande diskussion 

Den modalitet som är mest förekommande är sanning, då författarna ofta återger rena             

faktatexter som inte ger läsaren möjlighet att reflektera kring det skrivna. Ett fåtal av              
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läromedelsförfattarna använder sig av tillåtelse i sina texter, men detta är oftast i de texter               

som författarna inte själva har skrivit utan i de artiklar, intervjuer och tidningsutdrag som är               

publicerade i läromedlet. I dessa läromedel får läsaren lära sig om minoritetsspråken ur flera              

olika perspektiv och ges då tillåtelse att själva reflektera och diskutera innehållet. I likhet med               

tidigare forskningsstudier visar min undersökning att flertalet läromedel antingen osynliggör          

minoriteterna helt eller nämner dem som hastigast i samband med att den språkliga             

situationen i Sverige och Norden diskuteras. Racic & Zdrnja (2010) menar att genom att              

osynliggöra minoriteterna skapas automatiskt en ojämn maktfördelning mellan minoritets-         

och majoritetsbefolkningen. Av de läromedel som har undersökts syns denna struktur i            

flertalet av de undersökta läromedlen. I förhållande till annat innehåll i läromedlen får             

minoriteterna en ytterst liten del (se bilaga 2), där andra språk som till exempel teckenspråk               

och grönländskan får betydligt mer utrymme i flertalet böcker. I de läromedel där             

minoriteterna får mer utrymme är det finnar och samer som får störst plats och i Nya svenska                 

språket samt Källan: svenska för gymnasieskolan, kurs A och B är det enbart finnar och               

samer som får en längre presentation och i den senare har samerna en framträdande roll. Ofta                

läggs också fokus på svenskarnas roll i Finland när den finska minoriteten presenteras, vilket              

leder till att maktstrukturerna gör sig synliga även här. De minoritetsspråk som får minst plats               

i läromedlen är judar och romer. Detta går hand i hand med Forslunds (2015) resultat som                

visar att det framförallt är samer som presenteras i läromedel medan romer och judar är de                

som syns minst. Ylikiiskilä (u.u) menar däremot att det är romer och tornedalingar som får ta                

minst plats i läromedel, vilket delvis kan bero på att judar får en centrerad roll i de                 

historieböcker han har undersökt.  

Forslund (2015:18) understryker i sin studie att vi inte kan förvänta oss en förändring av                

minoriteternas plats och status i läromedel innan en revidering av läroplanen och kursplaner             

sker. I likhet med Forslund (2015) menar jag att resultatet av den läroplan och de kursplaner                

vi har idag är det vi finner i läromedel. Vi behöver alltså backa ett steg i processen för att                   

uppnå ett mer jämlikt förhållande mellan minoriteter och majoriteter i samhället, vi måste             

börja med att synliggöra minoriteterna där informationen brister från början. Att läroplanen            

och kursplanerna är öppna för tolkning är det nog flera lärare som skulle hålla med mig om. I                  

kursplanerna för svenska och svas får vi inte veta hur mycket eleverna ska kunna om               

respektive minoritetsspråk, utan detta är upp till varje enskild pedagog att tolka (Skolverket             

2011). Det kan därför vara svårt som enskild lärare att avgöra hur stor plats respektive               
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minoritetsspråk ska få ta i undervisningen och hur omfattande varje minoritetsspråk ska            

behandlas. Med utgångspunkt i vad läroplanen för både Lpf 94 samt Gy11 säger om              

minoritetsspråken ska eleven lära sig om minoriteternas språk, kultur, religion och historia.            

Utifrån de läromedel jag har undersökt kan jag emellertid konstatera att de flesta läromedel              

ger alldeles för lite information för att eleverna ska få bilda sig en uppfattning om de                

nationella minoriteternas kultur, språk, historia, religion eller om deras ställning i Sverige            

idag. Detta innebär att flertalet av läromedlen inte lever upp till vad läroplanerna förmedlar              

om de nationella minoriteterna. Dock ger de flesta av de undersökta läromedlen information             

om vilka fem minoritetsspråk vi har i Sverige och flertalet ger oss ytterligare information om               

minoriteterna och deras språk. Trots att minoriteterna nämns i minimal omfattning och i vissa              

fall endast i en mening, så når nästan alla 16 läromedel upp till ämnesinnehållet och               

kursmålen i både svenska och svas.  

Värt att understryka är att i ämnena historia, samhällskunskap och religion nämns inte de               

nationella minoriteterna i de gällande kursplanerna för Gy11 (Skolverket 2011). Den centrala            

frågan som kommer upp är då: Är det tänkbart att det är upp till svenskläraren samt                

svasläraren att nå upp till läroplanens mål över vad eleven ska känna till efter avslutad               

utbildning om de nationella minoriteterna? Så är förmodligen fallet om inte andra lärare             

aktivt väljer att behandla de nationella minoriteterna i sin undervisning. Om           

minoritetsspråken ska ha en chans att revitaliseras behöver läroplaner och kursplaner           

tydliggöra vem och i vilka ämnen minoritetsspråken ska behandlas, för utifrån nuvarande            

kursplaner är det främst svensklärarens samt svaslärarens uppdrag att undervisa om de            

nationella minoriteternas språk, kultur, religion och historia. Detta anser jag blir en            

problematisk uppgift om inte läraren har tillgång till ett läromedel där minoriteterna            

presenteras utförligt. Framförallt med utgångspunkt i Skolverkets (2006b:10-11)        

undersökning av läromedlets roll i skolan, där flertalet lärare menar att om man följer den               

information som återges i läromedlet så följer man läroplanen samt kursplanerna och behöver             

då ingen ytterligare källa. Chansen att lärare aktivt väljer att undervisa om minoriteterna och              

minoritetsspråken är också ganska liten med tanke på att flertalet undersökningar tyder på att              

lärares kunskaper om minoriteterna brister på grund av att lärarutbildningarna inte behandlar            

minoriteterna och minoritetsspråken tillräckligt omfattande (se Karlsson 2005, Ylikiiskilä         

u.u., DO 2008 & Skolverket 2005).  
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Som svar på om det går att synliggöra några sociala strukturer i texterna och om texterna                 

bidrar till att reproducera maktstrukturer i samhället, så svarar jag i de flesta fall ja.               

Minoriteterna blir i de flesta fall både förminskade och underordnade i förhållande till             

majoritetsbefolkningen och författarna väljer ofta att måla upp en ensidig och stereotypiserad            

bild av minoriteterna. Dock vill jag hävda liksom Runblom (2006) i sin undersökning av hur               

olika etniciteter framställs i läromedel, att minoriteterna inte aktivt blir diskriminerade eller            

kränkta av läromedelsförfattarna. Det läromedel som ger den mest omfattande bilden av            

minoriteterna är Kontext: 2-3 / Svenska som andraspråk där minoriteterna presenteras på 23             

sidor i boken, men även här saknas en fördjupad bild av judar och samer. Slutligen menar jag                 

att om svenskläraren eller svasläraren ska ha en chans att i sin undervisning ge en utförlig och                 

nyanserad bild av de nationella minoriteterna och deras språk, behöver alla de undersökta             

läromedlen kompletteras med ytterligare information.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Undersökta läromedel 
Lpf 94 - Svenska som andraspråk 

Språkporten (Åström 2006)  

 

Lpf 94 - Svenska 

Bra svenska A (Hedencrona 2004)  

Bra svenska B (Hedencrona 2005) 

Kom igen: svenska för gymnasieskolan (Bermheden 2003) 

Källan: svenska för gymnasieskolan, kurs A och B uppl. 2. Språkbok (Johansson 2003) 

Känslan för ord svenska 1 (Cederholm 2006) 

Känslan för ord svenska B (Cederholm 2007) 

Nya svenska språket (Sjöstedt & Lundahl 2006)  

 

Gy11 - Svenska som andraspråk  

Svenska som andraspråk 1 (Åkerberg & Norefalk 2014) 

Svenska som andraspråk 2&3 (Åkerberg & Norefalk 2015) 

Sätt full fart (Lygård m.fl. 2013) 

Kontext: 1 / Svenska som andraspråk (Hedencrona & Smed-Gerdin 2012) 

Kontext: 2-3 / Svenska som andraspråk (Hedencrona & Smed-Gerdin 2014) 

 

Gy11 - Svenska 

Handbok i svenska språket (Jansson & Levander 2012) 

Svenska impulser 2, uppl. 2 (Markstedt & Eriksson 2012) 

Svenska timmar: språket, uppl. 4 (Waje & Skoglund 2011) 
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Bilaga 2. Minoriteternas förekomst i läromedel 
Tabellen nedan visar minoriteternas förekomst i läromedel angivet i sidantal samt i procent             

beräknat på det totala antalet sidor i boken.  

 

Läromedel Gy 11 Svenska som 
andraspråk 

Antal sidor Minoriteternas 
utrymme i 
sidantal 

Minoriteternas 
utrymme i 
procent 

Kontext: 1 Svenska som andraspråk 

samt Kontext: 2-3 Svenska som 

andraspråk 

687 s. 23 s. 3,35 % 

Sätt full fart  298 s. 1,5 s. 0,50 % 

Svenska som andraspråk 1 samt 
Svenska som andraspråk 2&3 

697 s. 1,5 s. 0,22 % 

Läromedel Gy 11 Svenska    

Svenska timmar: Språket 384 s. 6 s. 1,56 % 

Handbok i svenska språket  362 s. 3,5 s. 0,97 % 

Svenska impulser 2 488 s. 3,5 s. 0,71 % 

Läromedel Lpf 94 Svenska som 
andraspråk 

   

Språkporten 334 s. 0,5 s. 0,15 % 

Läromedel Lpf 94 Svenska    

Källan: svenska för gymnasieskolan, 

kurs A och B  

383 s. 15 s. 3,92 % 

Bra svenska A samt Bra svenska B  469 s. 3,5 s. 0,75 % 

Nya svenska språket 351 s. 2 s. 0,57 % 

Känslan för ord svenska 1 samt 

Känslan för ord svenska B 

748 s. ca 0,25 s. 0,03 % 
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Kom igen: svenska för 

gymnasieskolan  

192 s. 0 s. 0,00 % 
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